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I ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА 

 
 
 

На основу члана 39. Закона о јавним набавкама (»Службени гласник Републике Србије 

број 124/13) позивамо Вас да доставите понуду за набавку добара, а према приложеној 

спецификацији која је саставни део позива. 
Јавна набавка добара се спроводи као јавна набавка мале вредности. 

Критеријум за избор најповољнијег понуђача је најнижа понуђена цена. 

Право учешћа у поступку јавне набавке мале вредности имају понуђачи који испуњавају 

обавезне услове из члана 75. и 77. Закона о јавним набавкама. 

Понуђачи су у обавези да своје понуде доставе најкасније до 02.08.2013. до 11:00 

часова. 

Јавно отварање понуда ће се обавити истог дана у просторијама Дома здравља „Земун“ 

са почетком у 11:15 часова. 

О донетој одлуци Комисије за јавне набавке мале вредности, понуђачи ће бити 

обавештени у складу са Законом о јавним набавкама. 

Особа за контакт је Ангелина Орбовић , служба за јавне набавке, тел.: 011/2195-230.
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II УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ 

Понуђачи су обавезни да сачине понуду у складу са захтевима наручиоца на начин И 

под условима утврђеним јавним позивом и овом конкурсном документацијом. Понуда 

мора бити на српском језику. 
Понуђач треба да достави понуду у писаном облику. 

Понуђачи су обавезни да понуде (унутар које се налазе и захтевани узорци (спаковани у 

одвојену коверту)) припреме и поднесу у затвореној коверти на којој је на предњој 

страни написан текст: «понуда за јавну набавку Штампаних образаца - не отварати«, на 

адресу Дом здравља »Земун«, Рада Кончара бр.46 соба 1. На полеђини коверте обавезно 

навести назив понуђача, тачну адресу и контакт телефон. 

Неблаговремене и непотпуне понуде - без тражене документације - неће се разматрати. 

Право ућешћа имају сви понуђачи који испуњавају обавезне услове за учешће у 

поступку јавне набавке у складу са чланом 75. и 77. ЗЈН и конкурсном документацијом. 

Понуђач је обавезан да попуни понуду на преузетом образцу, јасно и читко откуцану 

или написану и оверену печатом и потписом овлашћеног лица. 

Понуда се саставља тако што понуђач уписује све тражене податке у образац понуде 

која је саставни део конкурсне документације. 

Сви обрасци (понуда са спецификацијом, изјаве и модел Уговора) морају бити оверени 

печатом и потписом овлашћеног лица понуђача. 
Период важења понуде је 60 дана, од дана јавног отварања понуда. 

Понуђач је дужан да у понуди са спецификацијом, искаже појединачну цену по 

јединици мере по свим добрима без ПДВ-а и са ПДВ-ом као и укупну цену за планирану 

количину без ПДВ-а. и са ПДВ-ом. 

Понуђач је дужан да у понуди наведе коначне цене са свим попустима у противном 

сматраће се понудом крајња цена наведена у колони за цене на обрасцу Понуде. 

Понуђачи су у обавези да понуде све ставке наведене у спецификацији Понуде. 

Понуђаћи су у обавези да доставе  узорке као део конкурсне документације, односно 

узорци морају бити спаковани у одвојеној коврти али да буде једна целина са понудом. 

Ако је у понуди исказана неуобичајна ниска цена, Наручилац ће поступити у складу са 

чланом 92. ЗЈН. 
Сви трошкови везани за припрему понуде, падају искључиво на терет понуђача. 

Понуђачи су у обавези да на захтев наручиоца у току разматрања понуде, пруже додатна 

објашњења. 

Понуђачи су у обавези да своје понуде доставе најкасније до 02.08.2013.год. до 11:00 

часова. 

Јавно отварање понуда ће се обавити истог дана у просторијама Дома здравља „Земун“ 

са почетком у 11:15 часова. 
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Одлуку о избору најповољније понуде ће донети Комисија за мале набавке у року од 5 

дана од дана отварања понуда, а о донетој одлуци понуђачи ће бити обавештени у 

складу са Законом о јавним набавкама. 
Критеријум за избор најповољнијег понуђача је најнижа понуђена цена. 

Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену као најповоњнија биће 

изабрана понуда оног понуђача који је понудио краћи рок испоруке . Наручилац ће 

обуставити поступак јавне набавке уколико нису испуњени услови за избор 

најповољније понуде из члана 109. ЗЈН, или из других објективних разлога (виша сила, 

престанак потребе за предметом јавне набавке, ако вредност понуде превазилази износ 

предвиђених финансијских средстава). 

У случају одлуке о обустави поступка јавне набавке, Наручилац образложену одлуку 

доставља понуђачима у року од три дана од дана доношења одлуке. 

Понуђач је дужан да у моделу уговора попуни на првој страни, тачку 2 (подаци о 

понуђачу) као и у члану 6. став 1 (цена). Понуђач је такође у обавези да сваку страну 

модела уговора овери печатом а задњу страну потпише и овери печатом. Најповољнији 

понуђач ће бити позван на закључење уговора по истеку рока за подношење захтева за 

заштиту права из члана 149. ЗЈН. 

Понуђач је обавезан да приступи закључењу уговора најкасније у року од 3 (три) дана 

од дана пријема позива од стране Наручиоца. 
Захтев за заштиту права подноси се Наручиоцу. 

Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне набавке, против 

сваке радње Наручиоца, осим ако Законом о јавним набавкама није другачије одређено. 

После доношења одлуке о избору најповољније понуде, рок за подношење захтева за 

заштиту права је пет дана од дана пријема одлуке. 
Захтев се подноси лично или поштом препоручено са повратницом. 

Копија захтева се истовремено доставља Комисији за заштиту права у поступцима 

јавних набавки. 

О поднетом захтеву, Наручилац обавештава све учеснике у поступку, најкасније у року 

од три дана, од дана пријема захтева. 
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Право учешћа у поступку јавне набавке имају сва правна и физичка лица која 

испуњавају услове из чл. 75 и чл.77 ЗЈН и то: 

1. Регистрација код надлежног органа, односно упис у одговарајући регистар- 

извод из регистра Агенције за привредне регистре (фотокопија); 

2. Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као 

члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против 

привреде, кривична дела против животне средине, кривична дела примања или 

давање мита, кривична дела преваре 

3. Да му није изречена мера забране обављања делатности која је на снази у време 

објављивања, односно слања позива за подношење понуда. 

4. Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са 

прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној 

територији. 

5. Изјава понуђача да је при састављању понуде испоштовао обавезе које произлазе 

из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити 

животне средине, као и да гарантује да је ималац права интелектуалне својине. 

Испуњеност услова за тачку 2, 3, 4 понуђач доказује достављањем изјаве којом под 

пуном материјалном и кривичном одговорношћу доказује да испуњава услове из 

тендерске документације (Образац изјаве је саставни део тендерске документације). 
Понуђач доставља своју изјаву за испуњеност услова из тачке 5. 

Понуђач је обавезан да без одлагања, а најкасније у року од 5 дана од дана настанка 

промене у било којем од података о тој промени писмено обавести наручиоца. 

 

Додатни услови, 

Уз понуду обавезно доставити узорке према траженој спецификацији у обрасцу 

бр. 5. 

У колико сви тражени обрасци не буду достављени уз понуду, иста неће бити 

разматрана. 

(Узорак под редним бројем 92 није потребно достављати) 

Сви заинтересовани понуђачи могу на писмени захтев или путем е-поште 

затражити интерне обрасце ДЗ Земун а исте могу преузети у служби за Јавне 

набавке. 

Интерни обрасци су ставке: 8, 14, 15, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 29, 30, 31, 

32, 36, 40, 41, 47, 48, 50, 52, 53, 55, 56, 57, 58, 62, 69, 70, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 

81, 82, 85, 86, 87, 90, 91. 
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IV ОБРАСЦИ 

Понуђач је дужан да попуни наведене обрасце са свим траженим подацима, да их 

овери и да их потпише овлашћено лице понуђача. 

 

                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДИРЕКТОР ДОМА 

ЗДРАВЉА“ЗЕМУН“ 

 

__________________ 

Др Душан Јоксимовић 

 

Образац 1 Понуда са спецификацијом и подацимо о Понуђачу 

Образац 2 Изјава понуђача да прихвата услове из јавног позива и конкурсне 

документације 

Образац 3 Изјава понуђача да испуњавају услове из конкурсне документације 

Образац 4 Модел уговора 
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УСЛОВ ЗА ИСПРАВНОСТ ПОНУДЕ ЈЕ: 

 

1.Нуђење свих артикала из једне партије. 

2.Тражени узорци пакују се одвојено у коверти али у једној целини са конкурсном документацијом и доставлјају у року који је одређен за 

доставу исте. 

3.Узорке треба спаковати и означити на исти начин као и конкурсна документација.             
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Образац 1 

ПОНУДА БР____________________ дана:______________ 

 

ШТАМПАНИ ОБРАСЦИ 

 

 

СПЕЦИФИКАЦИЈА 

   

Redni

broj 

Naziv 

artikla Jedinica

mere 
Količina 

KARAKTER1STIKE ROBE Jedinica 

cene 

Ukupno 

bez 

PDV-a 
Format štampa Boja Vrsta hartije 

 

g/m Posebni uslovi 

 O B R A S C I            

1 Opravdanje za školu blok 600 A-6 1/0 K ofsetna 70 meki povez/100 lista   

2 Bon rashoda  blok 10 A-5 1/0 K,M,C NCR 60 meki povez, perforac, 

cantrs.99 lista 

  

3 Blok za participaciju blok 8000 A-5 1/0 K NCR 60 meki povez, perforacija,  

100 lista, numeracija 
  

4 Dnevnik rada zubne ambulante knjiga 40 B-4 1/1 K ofsetna 80 tvrdi povez, 200 lista   

5 Doznake blok 700 A-4 1/1 K ofsetna 80 meki povez/100 lista   

7 Evidencija o posetama kom   90000 A-3 1/1 K ofsetna 80 savijanje   

8 Evidencione liste-pregled opstih 

odsus.sa rada 

kom 3000 A-4 1/0 K ofsetna 80 slobodni listovi   

9 lzbor lekara blok 350 A-4 1/0 K NCR 60 meki povez/3 kopije,99 lista   

10 Knjiga trebovanja blok 100 A-5 1/0 K NCR 60 meki povez, perforacija,  

100 lista 
  

11 Knjiga narkotika knjiga 10 B-4 1/1 K ofsetna 80 tvrdi povez, 200 lista   

12 Karton zdravstveni  1-01 kom 18000 63x31 

cm 

1/1 braon bezdrv. samoa 250 2 biga, lepljenje, ojacanje   

13 Karton stomatološki  - odrasli kom 5000 49,5 x 

23 

1/1 K Bezdrv. samoa 250 2 biga, lepljenje, ojacanje   

14 Karton psihijatrijski - odrasli kom 3000 B-3 1/1 K bezdrvna 300 1 big, ojacanje   
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15 Karton fizikalni kom 4000 44 x 

23 

1/0 K Bezdrv. samoa 250 1 big-preklop sa dzepom, 

ojacanje 
  

16 Knjižica imunizacije kom 2000 B-6 1/1 K bezdrvna 160 1 big   

17 Karton za vozace kom 6500 A-4 1/1 K,HKS 53, 

braon 

offset 250 + 

ofset 70 i 80 gr. 
250-70 1big, lepljenje dzepa, ojacanje, 

A3 3 kom. na A4 + 2 A4 

ubacivanje 

  

18 Vakcinalna knjiga knjiga 20 A-4 1/1 K ofsetna 80 tvdi povez , 200 lista   

19 Koverte – natron kom 1000 40x48 1/0 K natron 80 savijanje, lepljenje,  

sa poklopcem 

  

20 Koverte natron kom 3000 31x40 

cm 

1/0 K natron 80 savijanje, lepljenje,  

sa poklopcem 

  

21 Karton periodicnog pregleda 

radnika 

kom 1000 32,5x 

24x2 
  kom 

1/1 K bezdrvna 250 bigovanj, savijanje,  

ubacivanje, klamovanje 

  

22 Karton za ocno kom 1000 34x24 1/1 K bezdrvna 250 1 big   

23 Karton porodice kom 4000 A-4 1/1 C bezdrvna, 

samoa 

250 2 biga,lepljenje,ojacanje   

24 Knjiga zaraznih bolesti knjiga 20 B4 1/1 K ofsetna 80 tvrdi povez, 200 lista   

25 Istorija bolesti – kucno lecenje kom 4000 60x30 1/1 K ofset 70 2 prevoja   

26 Memorandum kom 2000 A-4 2/0 C,M pisaca 80 slobodni listovi   

27 Nalog za nabavku naocara kom 4000 A-5 1/1 K ofsetna 80 slobodni listovi   

28 Nalog za injekcije blok 1000 B-6 1/1 K ofset 70 meki povez, 100 llista   

29 Nalog za zuboteh. radove blok 100 A-5 1/1 K ofsetna, kuler  

plavi + zuti 
70 meki povez,perforacija, 99 

lista 

  

30 Nalog za ispravku  blok 10 A-5 1/0 K NCR 60 meki povez, perforacija, 

100 lista 

  

31 Karton razvojno savetovaliste kom 1000 63x31 1/1 C bezdrvni, 

samoa 

250 2 biga, lepljenje, ojacanje   

32 Obrazac Otorajter kom 1000 A-5 1/0 K ofsetna 80 slobodni listovi   

33 Protokol bolesnika knjiga 400 B-4 1/1 K ofsetna 80 tvrdi povez, 200 lista   

34 Priznanice blok     250 A-6 1/0 K NCR 60 meki povez,perfor.numerac, 

100 lista 
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35 Prijava maligne neoplazme kom 500 A-5 1/1 K ofsetna 70 slobodni listovi   

36 Potvrdaza upis u skolu kom 3000 A-5 1/0 K ofsetna 80 slobodni listovi   

37 Potvrda o smrti – zarazne bolesti kom 1500 A-4 1/0 K NCR 60 slobodni listovi   

38 Prijava hronicnih bolesti obr. 2 kom 1000 A-5 1/1 braon bezdrvna 160 slobodni listovi   

39 Potvrda ZOR-x    kom 30000 A-5 1/0 K ofsetna 80 slobodni listovi   

40 Poziv za kucno lecenje blok 100 A-5 1/1 K,M NCR 60 meki povez, perf, numer,  

100 lista 

  

41 Potvrda za jaslice kom 40000 A-7 1/0 C ofsetna 70 slobodni listovi   

42 Protokol operisanih kniga 5 A-3 1/1 K ofsetna 80 tvrdi povez, 300 lista   

43 Protokol zdravstvenog vaspitanja knjiga 30 A-4 1/1 K ofsetna 80 tvrdi povez, 200 lista   

44 Protokol za reg. rezultata  

med. rada 

knjiga 50 B-4 1/1 K ofsetna 80 tvrdi povez, 200 lista,   

45 Registar kartoteke knjiga 30 A-4 1/1 K ofsetna 80 200 lista, tvrdi povez, azbuka   

46 Obrazac A2, spec. van. Bolnickih 

usl. 

blok 40 A-3 1/0 K ofsetna 80 meki povez, 100 lista   

47 Radni nalog blok 100 A-5 1/0 K ofsetna 80 meki povez, perforacija,  

100 lista 

  

48 Recepti privatni blok 1000 A-6 1/0 K ofset 80 meki povez, 100 lista   

49 Sistematski pregled skolske dece kom 3500 A-4 1/1 C bezdrvna 250 slobodni listovi   

50 Tabela 13 Dnevni izvestaj kom 16000 A-4 1/0 K ofsetna 80 slobodni listovi   

51 Uput specijalisticki kom 180000 A-4 1/0 C ofset 80 slobodni listovi   

52 Ulozak za stomatology. bez 

statusa- linijama 

kom 6000 A-5 1/1 K bezdrvna 250 slobodni listovi   

53 Ulozak za stomatolog. sa 

statusom 

kom 6000 A-5 1/1 K bezdrvna 250 slobodni listovi   

54 Uput za invalidsku komisiju kom 1000 A-3 1\1 K ofset 80 slobodni listovi   

55 Ulozak - ocno kom 800 B-4 1/1 K ofset 80 slobodni listovi, savijanje   

56 Zahtev za hitnu pomoc kom    3000 A-5 1/0 K ofset 80 slobodni listovi   
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57 Uput Interni A5 kom 100000 A-5 1/0 K ofset 80 slobodni listovi   

58 Knjiga Trebovanja lekova 

 

 

 

 

blok 20 A-4 1/0 K Offset, kuler 

zuti 

80 perforacija, meki povez,100 

list 
  

59 Kartoni skolski kom 3500 63 x 

31 

1/1 C bezdrvni 

samoa. 

250 2 biga, savijanje, 

lepljenje,ojacanje 

  

60 Kartoni deciji kom 2500 63 x 

31 

1/1 HKS, 53 bezdrvni 

samoa 

250 2 biga, savijanje, lepljenje, 

ojacanje 

  

61 Karton stomatoloski deciji  kom 4000 49 x 

23 

1/1 C bezdrvni, 

samoa 

250 2 biga, savijanje, lepljenje, 

ojacanje 

  

62 Karton psihijatrijski deciji kom 1000 B3 1/1 K bezdrvni 300 1 big,savijanje,dzep, 

ojacanje 
  

63 Lekarsko uverenje kom 3000 A3 1/1 HKS, 53 ofsetna 70 slobodni listovi, numeracija   

64 Obrazac 4-01 SR dnev. evid. 

opste med. 

kom 1000 A3 1/0 K ofset 80 slobodni listovi   

65 Obrazac 4-06 SR kom 1000 A3 1/0 K ofset 80 slobodni listovi   

66 Obrazac 5-06 SR   kom 1000 A3 1/0 K ofset 80 slobodni listovi   

67 Obrazac SI-06 kom 1000 A3x3 1/1 K ofset 70 savijanje, ubacivanje   

68 Sistematski pregled predskolske 

dece 

kom 3500 A4 1/1 C bezdrvni 250 slobodni listovi   

69 Tabela 2 

\ 

kom 1000 A4 1/0 K ofset 80 slobodni listovi   

70 Tabela 4 kom 1000 A4 1/0 K ofset 80 slobodni listovi   

71 Dnevna evidencija o receptima kom 1000 A4 1/0 K ofset 80 slobodni listovi   

72 Uput za bolnicu kom 30000 A4 1/0 HKS, 53 ofset 80 slobodni listovi   

73 Uput lekarskoj komisiji  kom 12000 A4 1/0 C ofset 70 slobodni listovi   

74 Stomatoloski ulozak sa statusom 

deciji 

kom 1000 A5 1/1 C bezdrvna 250 slobodni listovi   

75 Istorija bolesti paradontologija i 

oral. med 

kom 1000 B5 1/1 K bezdrvna 160 slobodni listovi   

76 Uložak stomatoloska protetika kom 1000 A5 1/1 C bezdrvna 250 slobodni listovi   

77 Karton za ortopediju vilica kom 500 B4 1/1 K bezdrvna 250 slobodni listovi   



13/20 

                                                          

 

                                                                              

 

78 Ulozak fizikalni - beli kom 3500 A5 1/1 K bezdrvna 250 slobodni listovi   

  79 Ulozak fizikalni - plavi kom 3500 A5 1/1 K bezdrvna 250 slobodni listovi   

80 Ulozak fizikalni - roze  kom 3500 A5 1/1 K bezdrvna 250 slobodni listovi   

81 

 

 

 

Ulozak fizikalni – zeleni 

 

 

kom 

 

 

3500 

 

 

A-5 

 

A-4 

1/1 

 

 

K 

 

 

Bezdrvna 

 

 

250 

 

 

slobodni listovi 

 

 

  

82 

 

Ulozak za psihijatrijski karton kom 2000 A-4 1/0 K Bezdrvna 

 

200 slobodni listovi   

83 Patronazni list  

 

kom 3000 

 

A-4 1/1 K 

 

offset 80 

 

slobodni listovi 

 

  

84 Uput laborat. Hematoloski 

 

kom 

 

 

90000 A-5 

 

1/0 М offset 80 slobodni listovi   

85 Uput laborat. Biohemijski 

 

kom 80000 A-5 1/1 C 

 

offset 80 slobodni listovi   

86 Uput laborat. Urin 

 

kom 90000 A-5 1/0 braon 

 

offset 80 slobodni listovi   

87 Nalog za kola (Putni nalog) blok 

 

30 A-4 1/1 K,C offset 70 meki povez, 100 lista, 

perforac. 

 

  

88 Knjiga povreda na radu 

 

knjiga 1 A-4 1/1 K offset 80 tvrdi povez, 200 lista 

 

  

89 Laboratorije Analiza med. rada 

 

kom 

 

 

6000 A-5 1/1 K offset 80 slobodni listovi 

 

  

90 Knjizica krvnog pritiska 

 

kom 1000 A-6 

 

1/1 K Bezdrvna 250 slobodni listovi 

 

  

91 Pozivnice + koverte 

 

kom 250 20x20 

 
3/0  Spec.papir     

 

 

 

Напоменa: 

Услов за исправност понуде је да су понуђени сви артикли. Уколио неки од артикала није обухваћен понудом, таква понуда 

ће бити одбијена као неисправна. 
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У колико сви тражени обрасци не буду достављени уз понуду, иста неће бити разматрана. 

(Узорак под редним бројем 92 није потребно достављати) 

Сви заинтересирани понуђачи могу на писмени захтев или путем е-посте затражити интерне обрасце ДЗ Земун а исте погу 

преузети од службеника за Јавне набавке, трећи спрат соба бр.1. 

Интерни обрасци су ставке: 8, 14, 15, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 29, 30, 31, 

32, 36, 40, 41, 47, 48, 50, 52, 53, 55, 56, 57, 58, 62, 69, 70, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 85, 86, 87, 90, 91. 

 

 

Београд, ________2013. године                                                      МП                                                              потпис овлашћеног 

лица: 
 

_____________________ 

УСЛОВИ ПОНУДЕ: 

 

РОК ИСПОРУКЕ ______________ дана. 

 

ВАЖНОСТ ПОНУДЕ __________ дана. 

 

РОК ПЛАЋАЊА  до 60 дана. 

 

 

 

 

Београд, ________2013. године                                                      МП                                                        потпис овлашћеног лица: 
 

______________________ 
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Образац 2 

ИЗЈАВА ДА ПОНУЂАЧ ПРИХВАТА УСЛОВЕ ИЗ ЈАВНОГ ПОЗИВА И     

КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 

Понуђач " __________________________________ " из 

улица ________________________________ , број _________ , даје следећу 

И З Ј А В У 

Прихватају се у потпуности сви услови утврђени у позиву за доделу уговора у поступку 

јавне набавке мале вредности добара – штампаних образаца  35/2013. 

Сагласни смо да ти услови у целини представљају саставни део Уговора, који не може 

бити контрадикторан овим условима. 

У Београду                         Понуђач 

                                _________________   
                     Одговорно лице 
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ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА да испуњавају услове из конкурсне документације 

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу 

 

Понуђач ________________________________________________ даје следећу изјаву: 

1. Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као 

члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против 

привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или 

давања мита, кривично дело преваре. 

2. Да му није изречена мера забране обављања делатности која је на снази у време 

објављивања, односно слања позива за подношење понуда . 

3. Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са 

рописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној 

територији. 

 

У   Београду                   Понуђач 

                            __________ 
             Одговорно лице
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Модел уговора понуђач попуњава, парафира и оверава печатом све стране и оверава печатом и 

потписује на крају модела уговора, чиме потврђује да је упознат и да прихвата све елементе 

модела уговора. Додавање текста од стране понуђача није дозвољено. 

 

МОДЕЛ  УГОВОРА 

Штампани обрасци 

по спроведеном поступку за јавну набавку мале вредности бр. 35/2013  

 

 

закључен између: 

 

ДОМ ЗДРАВЉА ЗЕМУН, 

   Београд – Земун, Ул. Рада Кончара 46, кога заступа директор 

   др Душан Јоксимовић (у даљем тексту: Наручилац), 

   матични број: 7041632, ПИБ: 100203635 

и 

 

Понуђача:  

 

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________  

 ( у даљем тексту ИЗВРШИЛАЦ)     

        

ПИБ   Извршиоца: ___________________________________ 
 

 

 

 

Члан 1. 

Уговорне стране констатују да је наручнлац, на основу јавног позива за јавну набавку 

мале вредности добара бр.35/2013 спровео поступак јавне набавке, 

б) да је понуђач  ____________________ 2013. године доставио понуду број од 

 2013. године која се налази у прилогу овог уговора и саставни је 

део истог 

в) да понуда понуђача у потпуности одговара спецификацијама из конкурсне 

документације, која се налази у прилогу овог уговора и саставни је део истог, 

г) да је наручилац на основу понуђачеве понуде бр.  ____________ и одлуке о додели 

уговора бр. ___________  од  ______  2013. године, изабрао понуђача за испоруку 

добара која су предмет овог уговора. 
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1. ПРЕДМЕТ УГОВОРА 

Члан 2. 

Предмет овог уговора је набавка добара-Штампани образци(у даљем тексту добра) за 

потребе Дома здравља «Земун» - Рада Кончара бр. 46. 

Члан 3. 

Понуђач се обавезује да за рачун наручиоца набави и испоручи добра из члана 1. овог 

уговора, према нормативима и важећим стандардима Републике Србије а према понуди 

из члана 1 тачка б. овог Уговора. 

Наручилац се обавезује да у року до 60 дана од дана пријема исправно испостављене 

фактуре по преузимању добара, плати цену за испоручена добра и то на рачун понуђача 

бр. ____________________________ ,код _______________________________.

Уговорне стране су сагласне да наручилац изврши корекцију Уговора уколико му 

сходно закљученом Уговору са РЗЗО о спровођењу и финансирању здраствене заштите 

за 2013.годину не буду обезбеђена довољна средства. 

Члан 4. 

Понуђач изјављује да се пре потписивања овог Уговора, упознао са спецификацијом из 

упита, да је иста јасна, те да друге околности не могу утицати на промену понуђене цене 

из понуде . 

2. УГОВОРНА ЦЕНА 

 

Члан 5. 

Уговорна цена износи ____________________________________ рсд, без обрачунатог 

ПДВ-а, односно __________________________________ рсд, са урачунатим ПДВ-ом. 

Уговорена цена обавезује продавца 60 дана од дана јавног отварања понуда. 

Цена из става 1. овог члана може се мењати само уз обострану сагласност уговорних 

страна. 

Уговорне стране утврђују да се цена, после рока из предходног става може мењати 

највише за раст цена на мало. 

Изузетно цена се може кориговати, уколико дође до промене курса динара већег од 

раста цена из става 1. овог члана или других објективних околности које би 

онемогућиле понуђачу да испоручи добра из члана 1. уз обавезу да докаже да је дошло 

до наведених околности које изискују промену цене а за које он не сноси кривицу. 

Наручилац задржава право да уколико дође до промене цене због околности из става 2. 

овог члана а он нема довољно средстава, коригује набавку сходно расположивим 

средствима. 
Уговор се закључује на период од 12 месеци од дана ступања истог на снагу. 
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3. РОК ИСПОРУКЕ, ПРЕГЛЕД И ПРИМОПРЕДАЈА  
 
Члан 6. 
 

Понуђач се обавезује да наручиоцу добра из члана 2. овог Уговора испоручује 

сукцесивно сходно потребама наручиоца. 

Наручилац ће понуђачу за сваку испоруку предати поруџбеницу за испоруку добара. 

Понуђач се обавезује да испоруку добара врши у року од 1 (једног) дана по добијању 

поруџбенице од наручиоца, својим превозом, :Т-со магацин наручиоца у Рада Кончара 

бр.46 сваког радног дана од 08
00

-14
30

 часова. 

Ако се записнички утврди да добра која је понуђач испоручио наручиоцу имају 

недостатке у квалитету и очигледних грешака, понуђач мора исте отклонити најкасније 

у року од два дана од дана сачињавања записника о рекламацији. 

Уколико понуђач то не учини или ако се иста или слична грешка понови, понуђач мора 

заменити испоручено добро новим добром, које има једнаке или боље карактеристике. 

 

4. КАЗНЕ И ОБЕЗБЕЂЕЊЕ 

Члан 7. 

 

Уговарачи су сагласни да понуђач у случају да својом кривицом не испоручи добра из 

члана 1. овог уговора у року предвиђеним овим Уговором, плати наручиоцу на име 

уговорне казне за сваки календарски дан закашњења 5 промила од уговорене вредности 

набавке, а не више од 5%. 

Уколико понуђач касни са испоруком добра дуже од 5 дана од уговореног рока 

испоруке, наручилац може извршити набавку од другог добављача, непосредном 

погодбом, а на терет понуђача. 

Уговарачи су такође сагласни да уколико понуђач не испоштује рокове испоруке који су 

прецизирани овим уговором или наручиоцу достави добра неодговарајућег квалитета, 

наручилац задржава право да робу поручи од другог добављача, а на основу достављене 

потврде или записника о немогућности испоруке робе. 

Члан 8. 
 

Понуђач гаранутје солидност и квалитет добара из понуде, а која су предмет Уговора. 

Члан 9. 
 

Овај уговор се може изменити само писаним анексом потписаним од стране овлашћених 

лица уговрних страна. 

На све што није регулисано члановима овог уговора, примениће се одредбе Закона о 

облигационим односима. 
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Члан 10. 
 

Све евентуалне спорове који настану из, или поводом овог уговора, уговорне стране ће 

покушати да реше споразумно. 

Уколико спорови између наручиоца и понуђача не буду решени споразумно, уговара се 

надлежност Привредног суда у Београду. 

Члан 11. 

Овај Уговор сачињен је у 4 (четири) истоветна примерка по два за сваку уговорну 

страну. 

 

ПОНУЂАЧ НАРУЧИЛАЦ 

         ДОМ ЗДРАВЉА „ЗЕМУН“ 

Др Душан Јоксимовић 


