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На основу чл. 32. и 61 . Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 
124/2012, у даљем тексту: Закон), чл. 2. Правилника о обавезним елементима 
конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања 
испуњености услова („Сл. гласник РС” бр. 29/2013), Одлуке о покретању 
поступка јавне набавке број: ЈНМВ 06-1.2.6/2020, број: 03/1429 од 24.06.2020. 
године  и Решења о образовању комисије за јавну набавку број: 03/1429-2, 
припремљена је: 

 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
за јавну набавку мале вредности– Услуге : Текуће поправке и одржавања 

стоматолошке опреме ( и резервни делови) 
број: ЈНМВ 06-1.2.6/2020 

 
Конкурсна документација садржи: 

 
Поглавље  Назив поглавља  

I 
Општи подаци о јавној набавци 

 

II 
Подаци о предмету јавне набавке 

 

III 
Техничке карактеристике предмета набавке 

 

 
IV 

Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 
75. и 76. Закона и упутство како се доказује испуњеност тих 
услова 

 

V 
Упутство понуђачима како да сачине понуду 

 

VI Образац понуде  

VII 
Модел уговора  

 

 

VIII 
Образац структуре ценe са упутством како да се попуни  

IX Образац трошкова припреме понуде  

X 
Образац изјаве о независној понуди 

 

XI 
Образац изјаве о поштовању обавеза из чл. 75.; 76 ст. 
2. Закона 

 

XII 
Менично овлашћење 
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                I.  ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 
 
1. Подаци о наручиоцу 
Наручилац: Дом здравља Земун 
Адреса: Рада Кончара 46, Београд-Земун 
Интернет страница: www.dzzemun.org.rs  

  Радно време:  понедељак-петак од 07-15 часова. 
 
2. Врста поступка јавне набавке 
Предметна јавна набавка м а ле  вр е д н о ст и  се спроводи у складу са 
Законом и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. 

 
3. Предмет јавне набавке 
Предмет јавне набавке број: 06-1.2.6/2020.  су услуге Текуће поправке и 
одржавања стоматолошке опреме (и резервни делови). 
 
4.  Циљ поступка                                                                                                

Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци. 
 

 
5. Контакт (лице или служба) 

 Kонтакт: Служба јавних набавки, e-mail: dzztender@gmail.com  
                 Телефон: 011/316-00-39 
 
 
 

                II. ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 
 

 
1. Предмет јавне набавке 
Предмет јавне набавке брoj: ЈНМВ 06-1.2.6/2020  су услуге- Текуће поправке и 
одржавања стоматолошке опреме (и резервни делови). 
 

2. Ознака из општег речника набавке - 50421000 – Услуге поправке и одржавања 
медицинске опреме (и резервни делови) 
 
3. Партије 
Јавна набавка није обликована по партијама. 
 
Спецификација и опис услуга којe су предмет јавне набавке, детаљно су приказани у  
конкурсној документацији. 

  

 

 

http://www.dzzemun.org.rs/
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 III. ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈА) 
ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ 

 
Предмет јавне набавке мале вредности услуга: Текуће поправке и 
одржавања  стоматолошке опреме (и резервни делови).  подразумева: 

 

1) редовно одржавања стоматолошке опреме по препоруци произвођача 
стоматолошке опреме и по потреби уградња резервних делова.  

 
2) ванредно одржавање по позиву, од стране овлашћеног лица 

наручиоца и по потреби уградња резервних делова. 
 

 
Стручно лице наручиоца ће у писаној форми (путем е-mail-a),факсом 

или телефоном, достављати захтеве који се односе на услугу одржавања 
с т о м а т о л о ш к е опреме у Служби стоматологије оним лицима које је 
изабрани понуђач одредио као контакт особе. 

 
Изабрани понуђач је у обавези да по захтевима (налозима) наручиоца, 

у вези са услугама текуће Текуће поправке и одржавања стоматолошке 
опреме (и резервни делови) у Служби стоматологије поступи у најкраћем 
могућем року.  

 
Спецификација предмета јавне набавке, детаљно је приказана у конкурсној 
документацији као и услови за предметну јавну набавку. 
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IV. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 
75. И 76. ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ 
ИСПУЊЕНОСТИ ТИХ УСЛОВА 

 
1. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. 

ЗАКОНА 
1.1. Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач 

који испуњава обавезне услове за учешће у поступку јавне 

набавке дефинисане чл. 75. Закона, и то: 
1) Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у 

одговарајући регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона); 
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, кривично дело примања или давања мита, 
кривично дело преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона); 

3) 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 (чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона); 

4) Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је 
поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на 
раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као 
и да гарантује да је ималац права интелектуалне својине (чл. 75. 
ст. 2. Закона). 
 

1.2. Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке, мора 

испунити додатне услове за учешће у поступку јавне набавке, 

дефинисане чл. 76. Закона, и то: 
 

1) Да располаже неопходним пословним капацитетом: 
 

Сертификат за управљање квалитетом:   
*ISО 9001: 2015-производња делова и производа за стоматолошке 
апарате и сервисирање стоматолошких апарата, уређаја и 
инструмената. 
Доказ:  
 - копију СЕРТИФИКАТА   
-Уколико сервисер није и произвођач резервних делова , услове за 
сертификат за производњу ISО 9001: 2015, може доказати копијом 
сертификата произвођача са којим има уговор о пословно- техничкој 
сарадњи за одређене предметне делове стоматолошких апарата и 
уређаја.  
-Копија уговора о заступању или пословно техничкој сарадњи са 
произвођачима резервних делова за стоматолошке инструменте. 
 
* ISО 13485:2016- производња делова и производа за стоматолошке 
апарате и сервисирање стоматолошких апарата, уређаја и 
инструмената, Менаџмент квалитетом произвођача медицинске опреме 
Доказ:  
 - копију СЕРТИФИКАТА   
-Уколико сервисер није и произвођач резервних делова , услове за 
сертификат за производњу ISО 13485:2016, може доказати копијом 
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сертификата произвођача са којим има уговор о пословно- техничкој 
сарадњи за одређене предметне делове стоматолошких апарата и 
уређаја.  
-Копија уговора о заступању или пословно техничкој сарадњи са 
произвођачима резервних делова за стоматолошке инструменте. 
 
 
* ISО 14001:2015- систем менаџмента животном средином 
                 Доказ:                
                -Копија сертификата 
 
*ISО 45001:2018  - систем менаџмента безбедношћу и здравља на раду 
                  Доказ:                
                -Копија сертификата 
 

      
2) Да понуђач располаже адекватним кадровским капацитетом који се 

односи на услугу Текуће поправке и одржавања стоматолошке 
опреме (и резервни делови) у Служби стоматологије и то: Најмање 2 
(два) запослена  сервисера ( техничке струке) који су у радном односу. 
 
Доказ: Попуњена и печатирана изјава (Oбрaзaц XI) 

 
 

3) Сви резервни делови морају бити нови и набављени од регистрованог 
произвођача предметне набавке. 
Доказ: 
Копија  рачуна о набавци делова. 
 

           4)   Атести: 
-FDA атести за полиуретанска капиларна црева и бужирна силиконска 
црева 
-Атести за ел. маг вентиле 
-Декларација о квалитету произвођача вентила и ел. магнета 
 
 Доказ: копија сертификата добављача 

 
 

1.3. Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са 
чланом 80. Закона, подизвођач мора да испуњава обавезне услове из 
члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона и услов из члана 75. став 1. 
тачка 5) Закона, за део набавке који ће понуђач извршити преко 
подизвођача. 
 

1.4. Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе   
понуђача, мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 

1) до 4) Закона, а додатне услове испуњавају заједно. 
Услов из члана 75. став 1. тач. 5) Закона, дужан је да испуни 
понуђач из групе понуђача којем је поверено извршење дела 
набавке за који је неопходна испуњеност тог услова. 
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2. УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА 
 

            Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне                                                                          
набавке, понуђач доказује достављањем следећих доказа: 
 

1) Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона - Доказ: Извод из регистра Агенције за 
привредне регистре, односно извод из регистра надлежног Привредног 
суда: 

2) Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона - Доказ: Правна лица: 1) Извод из 
казнене евиденције, односно уверењe основног суда на чијем подручју се 
налази седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва 
или огранка страног правног лица, којим се потврђује да правно лице није 
осуђивано за кривична дела против привреде, кривична дела против 
животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично 
дело преваре; 2) Извод из казнене евиденције Посебног одељења за 
организовани криминал Вишег суда у Београду, којим се потврђује да 
правно лице није осуђивано за неко од кривичних дела организованог 
криминала; 3) Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне 
полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да законски заступник 
понуђача није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела 
против животне средине, кривично дело примања или давања мита, 
кривично дело преваре и неко од кривичних дела организованог криминала 
(захтев се може поднети према месту рођења или према месту 
пребивалишта законског заступника). Уколико понуђач има више законских 
заступника дужан је да достави доказ за сваког од њих.  Предузетници и 
физичка лица: Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне 
полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да 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 (захтев се може поднети према месту рођења или према месту 
пребивалишта). 

           Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда;  
3) Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона - Доказ: Уверење Пореске управе 

Министарства финансија и привреде да је измирио доспеле порезе и 
доприносе и уверење надлежне управе локалне самоуправе да је измирио 
обавезе по основу изворних локалних јавних прихода или потврду Агенције 
за приватизацију да се понуђач налази у поступку приватизације.  

           Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда; 
4) Услов из члана чл. 75. ст. 2.  - Доказ: Потписан о оверен Oбразац изјаве 

(Образац изјаве, дат је у поглављу XI). Изјава мора да буде потписана од 
стране овлашћеног лица понуђача и оверена печатом. Уколико понуду 
подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране 
овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом. 
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Испуњеност додатних услова за учешће у поступку предметне јавне 
набавке, понуђач доказује достављањем следећих доказа: 

 
1)   Доказ: Доказ о пословном капацитету 

 
      - копију СЕРТИФИКАТА  ISO 9001:2015 - Сервисирање    
стоматолошке опреме 
      - копију СЕРТИФИКАТА  ISO 13485:2016 
      - копију СЕРТИФИКАТА  ISO 14001:2015 
      - копију СЕРТИФИКАТА  ISO 45001:2018 
 
Уколико сервисер није и произвођач резервних делова може доказати 
копијом сертификата произвођача са којим има уговор о пословно 
техничкој сарадњи. 
 

 
              2)   Доказ: Доказ о кадровском капацитету кроз изјаву из конкурсне 
документације(Oбрaзaц XI) или копија М обрасца. 

 
 Наведене доказе о испуњености услова понуђач може доставити у виду 
неоверених копија, а наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да 
тражи од понуђача, чија је понуда на основу извештаја за јавну набавку оцењена 
као најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену копију свих или 
појединих доказа. 
 
Ако понуђач у остављеном, примереном року који не може бити краћи од 5(пет) 
дана, не достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, 
наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву. 
 

3)Сви резервни делови морају бити нови и набављени од регистрованог 
произвођача предметне набавке. 

Доказ: 
Копија  рачуна о набавци делова. 
 

           4)   Атести: 
-FDA атести за полиуретанска капиларна црева и бужирна силиконска 
црева 
-Атести за ел. маг вентиле 
-Декларација о квалитету произвођача вентила и ел. магнета 
 Доказ: копија сертификата добављача 

 
 
Понуђачи који су регистровани у регистру који води Агенција за привредне 
регистре не морају да доставе доказ из чл.  75. ст. 1. тач. 1) до 4), који је јавно 
доступан на интернет страници Агенције за привредне регистре.  
Потребно је само да понуђач назначи јасно у понуди да је регистрован у Регистру 
АПР-а. 
Наручилац неће одбити понуду као неприхватљиву, уколико не садржи доказ 
одређен конкурсном документацијом, ако понуђач јасно наведе у понуди 
интернет страницу на којој су подаци који су тражени у оквиру услова јавно 
доступни. 
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Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају тражени докази, понуђач 
може, уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и 
материјалном одговорношћу оверену пред судским или управним органом, 
јавним бележником или другим надлежним органом те државе. 
Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су 
документи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од 
стране надлежних органа те државе. 
Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој 
промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи 
до доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења 
уговора о јавној набавци и да је документује на прописани начин 
Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача, 
мора испунити обавезне услове из члана 75. став 1. тачке 1) до 4) Закона, а 
додатне услове испуњавају заједно. 
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 80. 
Закона, подизвођач мора да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. 
тачке 1) до 4) Закона . 
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      V. УПУТСТВО ПУНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ 
 

1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА 
Понуђач подноси понуду на српском језику. 
 
2. НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА 
Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или 
кутији, затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу 
утврдити да се први пут отвара.  
На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача.  
У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да 
се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој 
понуди. 
Понуду доставити на адресу: Дом здравља „Земун“ Београд-Земун, Рада Кончара 
бр.46,11080 Београд-Земун, са напоменом: Понуда за ЈНМВ бр. 06-1.2.6/2020 -
„Tекуће поправке и одржавање стоматолошке опреме (и резервни делови)“-НЕ 
ОТВАРАТИ. 

Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 
24.07.2020.године до 10:00 часова 
Јавно отварање понуда одржаће се одмах након истека рока за подношење  
понуда, дана 24.07.2020.године у 10.30 часова на адреси: Дом здравља Земун 
, Рада Кончара 46,Београд, III спрат, соба 3. 

Присутни представници понуђача пре почетка јавног отварања понуда морају 
комисији за јавну набавку наручиоца уручити писмена овлашћења за учешће у 
поступку јавног отварања понуда које мора бити заведено код понуђача, оверено 
печатом и потписано од стране одговорног лица понуђача. 
Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се 
понуда налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде 
према редоследу приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно  
наручилац ће понуђачу предати потврду пријема понуде. У потврди о пријему 
наручилац ће навести датум и сат пријема понуде.  
Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, 
односно која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде 
подносити, сматраће се неблаговременом. 
Комисија за јавну набавку наручиоца, по окончању поступка отварања понуда, 
вратиће све неблаговремено поднете понуде неотворене понуђачима, са 
назнаком да су поднете неблаговремено. 
Понуда се сачињава тако што понуђач уписује тражене податке на обрасцима 
који су саставни део конкурсне документације.  
Понуда се попуњава и подноси на обрасцу из конкурсне документације.  
Понуде које нису сачињене на обрасцима из конкурсне документације и не 
садрже све тражене елементе неће бити узете у разматрање. 

Напомена:Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи 

да обрасце дате у конкурсној документацији потписују и  
печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или  
група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће потписивати и печатом  
оверавати обрасце дате у конкурсној документацији, изузев образаца који подразумевају 
давање изјава под материјалном и кривичном одговорношћу (нпр. Изјава о независној понуди, 
Изјава о испуњавању услова из чл. 75 и 76. Закона),који морају бити потписани и оверени 
печатом од стране сваког понуђача из групе понуђача. 
У случају да се понуђачи определе да један понуђач из групе потписује и печатом оверава 
обрасце дате у конкурсној документацији (изузев образаца који подразумевају давање изјава 
под материјалном и кривичном одговорношћу),наведено треба дефинисати споразумом којим 
се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке 
, а који чини саставни део заједничке понуде сагласно чл. 81. Закона. 
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• ПАРТИЈЕ 

 

Предметна јавна набавка није обликована по партијама. 

 
• ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА 

Подношење понуде са варијантама није дозвољено. 

 
• НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ 

 
У складу са чланом 87. ст.6. ЗЈН понуђач може да измени, допуни или опозове 
своју понуду на начин који је одређен за подношење понуде. 
 

Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која 
документа накнадно доставља. 
Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: Дом здравља 
Земун, Рада Кончара 46, Београд-Земун,  са назнаком: 
„Измена понуде за јавну набавку мале вредности - Услугу Текуће 
поправке и одржавања стоматолошке опреме (и резервни делови), број: 
ЈНМВ 06-1.2.6/2020 - НЕ ОТВАРАТИ” или 
„Допуна понуде за јавну набавку мале вредности – Услуга Текуће 
поправке и одржававања стоматолошке опреме (и резервни делови), број: 
ЈНМВ 06-1.2.6/2020 - НЕ ОТВАРАТИ” или 
„Опозив понуда за јавну набавку мале вредности – Услуга Текуће 
поправке и одржавања стоматолошке опреме (и резервни делови) број: 
ЈНМВ 06-1.2.6/2020 - НЕ ОТВАРАТИ”или 
„Измена и допуна понуда за јавну набавку мале вредности – Услуга 
Текуће поправке и одржавања стоматолошке опреме (и резервни делови) 
број: ЈНМВ 06-1.2.6/2020 - НЕ ОТВАРАТИ”. 
На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. У случају 
да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се 
ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој 
понуди. 
По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења 
своју понуду. 
 

• УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ 
 
Понуђач може да поднесе само једну понуду. 
Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у 
заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у 
више заједничких понуда. 
У Обрасцу понуде, понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да 
ли подноси понуду самостално, или као заједничку понуду, или подноси 
понуду са подизвођачем. 
 

• ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 
 
Уколико  понуђач  подноси  понуду  са  подизвођачем  дужан  је  да  у  Обрасцу 
понуде наведе да понуду подноси са подизвођачем, проценат укупне 
вредности набавке који ће поверити подизвођачу, а који не може бити већи 
од 50%, као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача. 
Понуђач у Обрасцу понуде наводи назив и седиште подизвођача, уколико ће 
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делимично извршење набавке поверити подизвођачу. 
 
Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача 
који подноси понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у 
уговору о јавној набавци. 
Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који 
су наведени у поглављу IV конкурсне документације, у складу са Упутством 
како се доказује испуњеност услова. 

Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка 
јавне набавке, односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број 
подизвођача. 
Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код 
подизвођача, ради утврђивања испуњености тражених услова. 

 

 
• ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА 

 
Понуду може поднети група понуђача. 
Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде мора 
бити споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу 
обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке из члана 
81. ст. 4. тач. 1) до 6) Закона и то податке о: 

 члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду 
и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем, 

 понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор, 

 понуђачу који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења, 

 понуђачу који ће издати рачун, 

 рачуну на који ће бити извршено плаћање, 

 обавезама сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора. 

 
Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су 
наведени у конкурсној документацији, у складу са Упутством како се доказује 
испуњеност услова. 
Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према 
наручиоцу. 
Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара 
или заједничку понуду у име задругара. 
Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и 
уговора о јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са законом. 
Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка 
јавне набавке и уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају 
задругари. 

 
9.НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ 
ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ ПОНУДЕ 

 
9.1.Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања 
Плаћање ће се извршити у року од 45 до 60 дана, од дана испостављања 
фактуре по извршеној услузи,а све сходно понуди изабраног понуђача. 
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9.2.Захтев у погледу начина, рока и места извршења услуге 
Изабрани Понуђач је у обавези да уговорену услугу, изврши у уговореном 
року. 
Извршење услуге, по закљученом уговору, у предметној набавци, вршиће се 
по захтеву овлашћеног лица наручиоца. 
Место извршења услуге : сви објекти Дома здравња „Земун“ у којима је 
потребно извршити услугу. 
 
9.3.Захтев у погледу рока важења понуде  
Рок важења понуде не може бити краћи од 30 дана од дана отварања понуда. 
У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном 
облику затражи од понуђача продужење рока важења понуде. 
Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде не 
може мењати понуду. 
 
10. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И 
ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У ПОНУДИ 

 
Цена мора бити исказана у динарима, са и без пореза на додату вредност, са 
урачунатим свим трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне 
набавке, с тим да ће се за оцену понуде узимати у обзир цена без пореза на 
додату вредност. 
Цена је фиксна и не може се мењати. 
Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у 
складу са чланом 92. Закона. 

 
11. ПОДАЦИ О ДРЖАВНОМ ОРГАНУ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИЈИ, ОДНОСНО 

ОРГАНУ ИЛИ СЛУЖБИ ТЕРИТОРИЈАЛНЕ АУТОНОМИЈЕ ИЛИ 
ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ ГДЕ СЕ МОГУ БЛАГОВРЕМЕНО ДОБИТИ 
ИСПРАВНИ ПОДАЦИ О ПОРЕСКИМ ОБАВЕЗАМА, ЗАШТИТИ 
ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, ЗАШТИТИ ПРИ ЗАПОШЉАВАЊУ, УСЛОВИМА 
РАДА И СЛ., А КОЈИ СУ ВЕЗАНИ ЗА ИЗВРШЕЊЕ УГОВОРА О ЈАВНОЈ 
НАБАВЦИ 

 

Подаци о пореским обавезама се могу добити у Пореској управи, Министарства 
финансија и привреде. 
Подаци о заштити животне средине се могу добити у Агенцији за заштиту 
животне средине и у Министарству енергетике, развоја и заштите животне 
средине. 
Подаци о заштити при запошљавању и условима рада се могу добити у 
Министарству рада, запошљавања и социјалне политике. 
 
 

 
12. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И 

РОКОВИМА ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА 
 

Изабрани понуђач је дужан да достави: 
 

Понуђач коме буде додељен уговор о предметној јавној набавци, обавезан је 
да на дан потписивања уговора, као средство финансијског обезбеђења за 
добро извршење посла преда наручиоцу:  
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1. бланко соло меницу чији је број наведен у меничном овлашћењу, потписану  
од стране овлашћеног лица понуђача у складу са картоном депонованих  
потписа и оверену печатом, платива на први позив.  
Средство обезбеђења за добро извршење посла, односно меница издаје се у 
висини од 10% од укупне вредности уговора без ПДВ-а, са роком важности 
који је 30(тридесет) дана дужи од истека рока за коначно извршење посла.  
2. менично овлашћење,  
3. доказ о регистрацији менице,  
4. копију картона депонованих потписа, са оригиналном овером од стране  
пословне банке понуђача, с тим да овера не сме бити старија од 15 дана пре 
истека рока за доставу средства обезбеђења за добро извршење посла. 
 

Уколико изабрани понуђач не обезбеди и не преда наручиоцу средство 
обезбеђења за добро извршење посла на дан потписивања уговора, 
наручилац задржава право да потпише уговор са следећим најбоље 
рангираним понуђачем. 
 
У случају подношења заједничке понуде, средство обезбеђења доставља 
понуђач који је у Споразуму одређен као понуђач који ће у име групе понуђача 
дати средство обезбеђења. 
 
 
13.ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА 
ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ 
ПОДИЗВОЂАЧЕ 

Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља 
на располагање. 

14. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА 
ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ 
Заинтересовано     лице     може,     у      писаном      облику      на      email 
dzztender@gmail.com тражити од наручиоца додатне информације или 
појашњења у вези са припремањем понуде, најкасније 5 дана пре истека рока 
за подношење понуде. 
Наручилац ће заинтересованом лицу у року од 3 (три) дана од дана 
пријема захтева за додатним информацијама или појашњењима конкурсне 
документације, одговор доставити у писаном облику и истовремено ће ту 
информацију објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет 
страници. 
Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев за 
додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, за 
јавну набавку мале вредности број 06-1.2.6/2020. „Текуће поправке и 
одржавање стоматолошке опреме (резервни делови)”. 
Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 или мање 
дана пре истека рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за 
подношење понуда и објави обавештење о продужењу рока за подношење 
понуда. 
По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да 
мења нити да допуњује конкурсну документацију. 
Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем 
понуде телефоном није дозвољено. 
Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин 
одређен чланом 20. Закона. 
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15. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА 

И КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА 
 
После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да 
у писаном облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му 
помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши 
контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача (члан 93. Закона). 

Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно 
извршити контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, 
наручилац ће понуђачу оставити примерени рок да поступи по позиву 
наручиоца, односно да омогући наручиоцу контролу (увид) код понуђача, као и 
код његовог подизвођача. 
Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских 
грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку 
отварања. 
У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична 
цена. 
Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће 
његову понуду одбити као неприхватљиву. 

 
16. ДОДАТНО ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ИСПУЊЕЊА УГОВОРНИХ ОБАВЕЗА 

ПОНУЂАЧА КОЈИ СЕ НАЛАЗЕ НА СПИСКУ НЕГАТИВНИХ РЕФЕРЕНЦИ 
 
Понуђач који се налази на списку негативних референци који води Управа за 
јавне набавке, у складу са чланом 83. Закона, а који има негативну референцу 
за предмет набавке који није истоврстан предмету ове јавне набавке, а уколико 
таквом понуђачу буде додељен уговор, дужан је да у тренутку закључења 
уговора преда наручиоцу банкарску гаранцију за добро извршење посла, 
која ће бити са клаузулама: безусловна и платива на први позив. Банкарска 
гаранција за добро извршење посла издаје се у висини 15% од укупне 
вредности уговора без ПДВ-а, са роком важности који је 30 (тридесет) дана 
дужи од истека рока за коначно извршење посла. Ако се за време трајања 
уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, важност банкарске 
гаранције за добро извршење посла мора да се продужи. 
 
 
17. ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ 

ИЗВРШИТИ ДОДЕЛУ УГОВОРА У СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ ИЛИ 
ВИШЕ ПОНУДА СА ЈЕДНАКИМ БРОЈЕМ ПОНДЕРА ИЛИ ИСТОМ 
ПОНУЂЕНОМ ЦЕНОМ  
 

Критеријум за доделу уговора је најнижа понуђена цена. 
 

Резервни елементи критеријума: 
Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, као 
најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио дужи рок 
плаћања. 
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ВАЖНЕ НАПОМЕНЕ: 
 

1. Понуђачи су у обавези да, у техничкој спецификацији услуга и резервних  
делова, унесу цене свих појединачних ставки. Евентуално неуношење 
појединачних цена наведених услуга и резервних  делова, резултоваће 
одбијањем понуде. 

 
2. Наручилац ће пре оцењивања, извршити проверу тачности сабирања 

(збира) понуђене укупне вредности  и уколико утврди да уписани збир не 
одговара тачном збиру, позваће понуђача да се сагласи са извршеном 
исправком у сабирању. Уколико понуђач не прихвати учињену исправку 
сабирања, његова понуда ће бити одбијена као неприхватљива. 

 
3. У поступку реализације уговора, односно, извршења услуга одржавања и 

поправке апарата, наручилац ће позвати добављача да приступи 
одржавању апарата или његовој поправци, а овлашћено лице наручиоца 
ће утврђивати стварно извршену услугу и конкретно утрошене  делове.  

 
По извршеном поступку одржавања или поправке апарата, добављач ће 
сачинити радни налог са описом активности, у коме ће прецизирати услугу 
и  уграђене делове ( из понуде), за шта ће добити оверу од стране 
овлашћеног лица наручиоца. Овакав радни налог је обавезан прилог 
рачуну који издаје за стварно извршене услуге по конкретном апарату. 

 
4. Уколико се услуге одржавања или поправке апарата извршавају ван 

просторија наручиоца, време потребно за одношење апарата у 
сервисирање и враћање апарата наручиоцу, неће бити исказивано кроз 
радни налог добављача и неће бити фактурисано. У оваквом случају, код 
одношења апарата на сервис, представник наручиоца (овлашћено лице 
наручиоца) и добављач ће унапред договорити највећу могућу вредност 
конкретног сервиса апарата, кроз очекиване услуге и очекивани утрошени 
материјал. Уколико, у поступку сервисирања апарата, добављач утврди да, 
унапред одређена услуга и материјал, није довољна, позваће 
представника наручиоца пре наставка сервисирања апарата, да за нове 
околности добије писану сагласност представника наручиоца. 

 
5. Уколико очекивана вредност поправке прелази 50% вредности апарата, 

добављач ће са представником наручиоца, у писаном облику, договорити 
да ли ће се ова интервенција на апарату извршити. 

 
6. Све друге, евентуално непредвиђене околности које се могу појавити у 

поступку реализације уговора (сервисирања апарата) представник 
наручиоца и добављач ће, у писаном облику договарати, сагласно 
правилима из ове врсте делатности, све време водећи рачуна да вредност 
улсуге не пређе уговорену вредност. 

 
18. ПОШТОВАЊЕ ОБАВЕЗА КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА 

 
Понуђач је дужан да у оквиру своје понуде достави изјаву дату под кривичном и 
материјалном одговорношћу да је поштовао све обавезе које произилазе из 
важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити 
животне средине, као и да гарантује да је ималац права интелектуалне својине. 
(Образац изјаве, дат је у поглављу конкурсне документације). 
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19. КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ 
ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА 

Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених 
права интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач. 

 
20. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА 

ПОНУЂАЧА СА УПУТСТВОМ О УПЛАТИ ТАКСЕ ИЗ ЧЛ. 156. ЗАКОНА 
 
Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно свако 
заинтересовано лице, или пословно удружење у њихово име. 
Захтев за заштиту права подноси се Републичкој комисији, а предаје наручиоцу. 
Примерак захтева за заштиту права подносилац истовремено доставља 
Републичкој комисији. 
Захтев за заштиту права се доставља непосредно, електронском поштом на e- 
mail:dzztender@gmail.com,  факсом на број 011/316-00-39 или препорученом 
пошиљком са повратницом на адресу Дом здравља Земун,Рада Кончара 46 , 
11080 Београд-Земун. 
Захтев за заштиту права се може поднети у току целог поступка јавне набавке, 
против сваке радње наручиоца, осим уколико Законом није другачије одређено. 
О поднетом захтеву за заштиту права наручилац обавештава све учеснике у 
поступку јавне набавке, односно објављује обавештење о поднетом захтеву на 
Порталу јавних набавки, најкасније у року од 2 дана од дана пријема захтева. 
Уколико се захтевом за заштиту права оспорава врста поступка, садржина 
позива за подношење понуда или конкурсне документације, захтев ће се  
сматрати благовременим уколико је примљен од стране наручиоца најкасније 7 
дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања. 
Ова одредба се не примењује ако подносилац захтева или са њим повезано 
лице није учествовало у поступку. 
У случају подношења захтева за заштиту права којим се оспорава врста 
поступка, садржина позива за подношење понуда или конкурсне документације 
долази до застоја рока за подношење понуда. 
Захтев за заштиту права задржава даље активности наручиоца у поступку 
јавне набавке, до доношења одлуке о поднетом захтеву за заштиту права. 

После доношења одлуке о додели уговора из чл. 108. Закона или одлуке о 
обустави поступка јавне набавке из чл. 109. Закона, рок за подношење захтева 
за заштиту права је 10 дана од дана пријема одлуке о додели уговора. 
Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете 
у  поступку  јавне  набавке  ако  су  подносиоцу  захтева  били  или  могли  бити 
познати разлози за његово подношење пре истека рока за подношење понуда, 
а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока. 
Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права 
од стране истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати 
радње наручиоца за које је подносилац захтева знао или могао знати приликом 
подношења претходног захтева. 
Подносилац захтева је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати 
таксу од 60.000,00 динара: 

1)  број жиро рачуна: 840-742221843-57, 
1) шифра плаћања 153 или 253, 
2) позив на број: 97 50-016, 
3) сврха: Републичка административна такса број или друга ознака набавке 

на коју се односи поднети захтев за заштиту права, 
4) назив наручиоца, 
5) корисник: Буџет Републике Србије. 
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Потврда о извршеној уплати републичке административне таксе из чл. 156. 
Закона мора да: 

1) буде издата од стране банке и да садржи печат банке; 
2) да представља доказ о извршеној уплати републичке административне 

таксе (у потврди мора јасно да буде истакнуто да је уплата таксе 
реализована и датум када је уплата таксе реализована). 

Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138. - 167. 
Закона. 

 
 
 
21. РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН 

 
Уговор о јавној набавци ће бити закључен са понуђачем којем је додељен 
уговор у року од 8 дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту 
права из члана 149. Закона. 
 

  У случају да је поднета само једна понуда наручилац може закључити уговор 
пре истека рока за подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 112. 
став 2. тачка 5) Закона. 
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                                  VI ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 
 
 

Понуда  број  од   за  јавну 
набавку услуге Текуће поправке и одржавања стоматолошке опреме(резервни 
делови), број: ЈНМВ 06-1.2.6/2020 

 
1)      ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 

Назив понуђача:  

Адреса понуђача:  

Матични број понуђача:  

Порески идентификациони број 
понуђача (ПИБ): 

 

Име особе за контакт:  

Електронска адреса понуђача (e-mail):  

Телефон:  

Телефакс:  

Број рачуна понуђача и назив банке:  

Лице овлашћено за потписивање 
уговора 

 

 

 

2) ПОНУДУ ПОДНОСИ: 

 
А) САМОСТАЛНО 

 
Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 

 
В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ 

Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о 
подизвођачу, уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о 
свим учесницима заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача 
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3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ 
 
 
1) 

 
Назив подизвођача: 

 

  
Адреса: 

 

  
Матични број: 

 

  
Порески идентификациони број: 

 

  
Име особе за контакт: 

 

  
Проценат укупне вредности 
набавке који ће извршити 
подизвођач: 

 

  
Део предмета набавке који ће 
извршити подизвођач: 

 

 
2) 

 
Назив подизвођача: 

 

  
Адреса: 

 

  
Матични број: 

 

  
Порески идентификациони број: 

 

  
Име особе за контакт: 

 

  
Проценат укупне вредности 
набавке који ће извршити 
подизвођач: 

 

  
Део предмета набавке који ће 
извршити подизвођач: 

 

 Напоме на :  
Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе 
понуду са подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места 
предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у 
довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког подизвођача. 
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    4)       ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ  У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ 
 
 
1) 

 
Назив учесника у заједничкој 
понуди: 

 

  
Адреса: 

 

  
Матични број: 

 

  
Порески идентификациони број: 

 

  
Име особе за контакт: 

 

 
2) 

 
Назив учесника у заједничкој 
понуди: 

 

  
Адреса: 

 

  
Матични број: 

 

  
Порески идентификациони број: 

 

  
Име особе за контакт: 

 

 
3) 

 
Назив учесника у заједничкој 
понуди: 

 

  
Адреса: 

 

  
Матични број: 

 

  
Порески идентификациони број: 

 

  
Име особе за контакт: 

 

 Напоме на :  
Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи 
који подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој 
понуди од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац 
копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког 
понуђача који је учесник у заједничкој понуди. 
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5)                        ОБРАЗАЦ  ПОНУДЕ  
 

У складу са условима из позива и конкурсне документације за јавну набавку услуга 
мале вредности, бр. 06-1.2.6/2020-„ Текуће поправке и одржавања стоматолошке 
опреме ( и резервне делове)“,спремни смо да извршимо наведену услугу, под 
следећим условима:  
 

Укупна цена без ПДВ-а  
 
 
 

Укупна цена са ПДВ-ом  
 
 
 

Рок и начин плаћања 
(најмање 45 дана од дана испостављања фактуре по извршеној 

испоруци, а најдуже 60 дана) 

 
 
 
 

Рок важења понуде 
(не краћи од 60 дана од дана отварања понуде) 

 

 
 
 

 
Услуга:  Текуће поправке и одржавања стоматолошке опреме подразумева: 

- Одржавање и поправка опреме код наручиоца или, по потреби 
преузимање и враћање поправљене опреме наручиоцу. 

 
- Рок за долазак након позива или пријаве квара: ____часа (не дужи од 24 
часа) 
- Рок за поправку:  ____   радна дана (не више од 3 дана) 
- Гарантни рок на извршену услугу:_________  
- Гарантни рок на уграђене делове:_________ месеци (не мањи од 6 
месеци) 

 
Напомена: 
Саставни део обрасца понуде је и техничка спецификација услуга резервних делова са 
унетим ценама понуђача 
Сви резервни делови морају бити нови- доказ копија рачуна о набавци делова 
предметне набавке. 
 
______________2020. године                  Потпис овлашћеног лица понуђача: 
Место и датум                                                   

М.П.                  _____________________ 

 
Напомене:  
Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци 
који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може 
да се определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или 
група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити 
образац понуде. 
Модел уговора понуђач мора да попуни, парафира и овери печатом све стране и овери печатом и 
потпише на крају, чиме потврђује да је упознат са елементима уговора и да их у потпуности прихвата.  
У околностима када понуду подноси група понуђача, сваку страну Модела уговора потребно је да 
парафира и овери печатом овлашћено лице групе понуђача, уколико га је група овластила, чиме 
потврђује да прихвата све елементе уговора. 
Уколико група понуђача наступа равноправно, онда је потребно да овлашћена лица сваког од чланова 
групе понуђача, сваку страну модела уговора парафирају и овере печатом, чиме потврђују да прихватају 
све елементе уговора. 
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VII  МОДЕЛ УГОВОРА 
 
 
 

У Г О В О Р 

ЈНМВ 06-1.2.6/2020 

                       за услуге : Текуће поправке и одржавања стоматолошке опреме 
                                   ( и резервне  делове) 

 

Уговорне стране: 

 

НАРУЧИЛАЦ:               Дом здравља „Земун“-Земун,ул. Рада Кончара 46, 

                                                МБ:07041632,ПИБ:100203635,бр.рачуна:840-626661-05 

                           кога заступа в.д. директора др Александра Цветковић 

                           ( у даљем тексту: „НАРУЧИЛАЦ“ ) 

 

                                                                                       И 

 

ИЗВРШИЛАЦ:      ____________________________________, МБ ______________,  

                                                 ПИБ____________________, број рачуна___________________, 

                                                 кога заступа директор ___________________________________  

                                                 (у даљем тексту: „Извршилац“) 

 

 

Уговорне стране констатују: 

- да је Наручилац на основу чл. 32. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС" 
број 124/12 и 14/15, 68/15 - у даљем тексту: ЗЈН) спровео поступак услуга јавне набавке 
мале вредности, -„ Текуће поправке и одржавања стоматолошке опреме ( и резервне 
делове)“ 
 

- да је Извршилац дана  ___________ .2020. године поднео понуду дел. бр. 
_____________ од ____________ године (понуђач уписује свој заводни број и датум),  
која је заведена код Наручиоца под бројем ______________ од _____________ године 
(понуђач не попуњава овај податак), која се сматра саставним делом овог уговора 
(Прилог 1); 

 
- да је Наручилац на основу понуде Понуђача и Одлуке о додели уговора дел. број 
___________ од ________.2020. године (понуђач не попуњава овај податак) изабрао 
Понуђача  __________________за извршење услуга захтеваних у конкурсној 
документацији. 
 

 
ПРЕДМЕТ УГОВОРА 

 
Члан 1. 

Предмет овог Уговора су услуге – Текуће поправке и одржавање стоматолошке опреме 
(и резервне делове) . 
Уговор је склопљен у складу са Законом о јавним набавкама, на период од дванаест 
месеци, односно до утрошка уговорених финасијских средстава. 
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ВРЕДНОСТ НАБАВКЕ 
  

Члан 2. 
Уговорену цену чине:  

цена набавке добара - ЈНМВ бр. 06-1.2.6/2020- Текуће поправке и одржавање 
стоматолошке опреме(и резервне делове) . из чл. 1. овог Уговора, у укупној вредности 
од: 
 
• без пореза на додату вредност, у износу од: _____________ динара, 
словима: 
___________________________________________________________динара) 
 
• порез на додату вредност у износу од: __________________ динара, 
словима: 
___________________________________________________________динара) 
 
• са порезом на додату вредност износи: ___________________ динара  
словима: 
___________________________________________________________динара) 
 
ЦЕНА И НАЧИН ПЛАЋАЊА 

Члан 3. 
За услуге дефинисане у чл. 1. овог Уговора плаћање ће се извршити на следећи начин: 
По извршеним услугама поправки и одржавања Извршилац услуга ће у законском року 
доставити на исплату Наручиоцу услуга сва документа везана за исплату (фактура, 
радни налог који мора да садржи: назначени објекат и врсту опреме која је 
сервисирана, опис услуга и спецификацију уграђених делова, напомену сервисера - ако 
је има, а оверен од стране Извршиоца услуга и овлашћеног представника Наручиоца).  
Извршилац услуга је у обавези и да један примерак (копију) радног налога достави  
Служби за техничке послове или начелнику Стоматологије уколико су исти одобрили 
уградњу резервног дела. 
Рок плаћања је _______ (од 45 до 60 дана) од дана,испостављања докумената везаних 
за исплату,а сходно понуди изабраног понуђача. 
 
МЕСТО И РОК ИЗВРШЕЊА  

Члан 4. 
Место извршења услуге су сви објекти Дома здравља Земун, у којима је инсталирана 
опрема из предмета овог Уговора, а у изузетним случајевима, када је због врсте и 
обима поправке то немогуће, поправка се врши у сервису Извршиоца услуга. У том 
случају одношење и враћање опреме организује Извршилац услуга.  
Сервисне услуге обављају се у редовном радном времену, а у изузетним случајевима 
(када су у питању већи кварови ургентног типа или они који онемогућавају обављање 
основне делатности корисника), поправка се обавља и ван радног времена.  
 
ОБАВЕЗЕ ИЗВРШИОЦА 

Члан 5. 
Извршилац се обавезује да изврши услуге које су предмет овог Уговора буду у складу 
са Понудом и спецификацијом. 
Извршилац се обавезује да ће одговарати за материјалне и правне недостатке на  
извршеним услугама. 
Уколико је потребно уградити резервни део, Понуђач је дужан да обавести о томе  
Наручиоца и достави важећи ценовник за наведени резервни део, и прибави његову  
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сагласност за уградњу резервног дела у уређај који је предмет поправке и одржавања. 
Замењени резервни делови обавезно се остављају Наручиоцу услуга, а што се 
констатује у напомени сервисног радног налога.  
У случају неквалитетно извршеног сервиса Извршилац услуга је обавезан да исти  
поново квалитетно изврши у року од 24 часа, без права накнаде.  
На позив Наручиоца услуга,Извршилац услуга је у обавези да достави у писаној  
форми:  
-детаљну дефектажу за евентуалне поправке опреме која је предмет овог Уговора.  
-допунску понуду за испоруку резервних делова који нису садржани у  
основној понуди која је саставни део овог Уговора,ако се за тим укаже потреба.У 
наведеној ситуацији Извршилац је у обавези да достави Наручиоцу детаљну 
дефектажу,са ценом услуге/резервног дела и прибави његову сагласност. 
Извршилац је у обавези да понуђена цена буде у складу са тржишном. 
Наручилац задржава право провере цене. 
 
 
СРЕДСТВО ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА 
 

Члан 6. 
 

Извршилац се обавезује да ће у тренутку закључења Уговора предати Наручиоцу 
бланко соло меницу са меничним овлашћењем за добро извршење посла евидентирану 
у Регистру меница код Народне банке Србије, у висини од 10% од цене из члана 2. 
Уговора, која траје 30 дана дуже од истека рока важности Уговора. 
Meницa мoрa бити пoтписaнa и пeчaтирaнa од стране овлашћеног лица за заступање. 
Поднета меница је безусловна, неопозива и платива на први позив,без приговора. 
Уз меницу мора бити достављена копија картона депонованих потписа који је издат од 
стране пословне банке коју продавац наводи у меничном овлашћењу –писму. 
Уколико Извршилац не достави захтевана средства финансијског обезбеђења у 
уговореном року сматраће се да нису испуњени услови за закључење уговора.  
 
НАКНАДА ШТЕТЕ 

Члан 7. 
 

Уговорне стране су сагласне да уколико Извршилац не испуњава своје обавезе на 
начин и под условима утврђених уговором, Наручилац је дужан да га о томе упозори 
писаним путем и да од њега захтева испуњавање у одређеном року.Извршилац 
је дужан да надокнади штету у случају да Наручилац штету претрпи због 
неблаговременог извршења уговорних обавеза од стране Извршиоца. 
 
РАСКИД УГОВОРА 

 
Члан 8. 

 
Ако Извршилац не изврши уговорене услуге у року и на начин дефинисан понудом 
Наручилац ће му оставити накнадни примерени рок за извршење уговорних обавеза, 
који неће бити дужи од 5 (пет) дана.Ако Извршилац ни у накнадном року из става 1. овог 
члана не изврши уговорене услуге на начин и под условима дефинисаним овим 
уговором, Наручилац има право да раскине уговор, да захтева накнаду штете и да 
реализује средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла.  
Наручилац може једнострано раскинути уговор у случају да Извршилац не испуњава  
или неблаговремено испуњава своје уговорне обавезе.  
О својој намери да раскине уговор, Извршилац је дужан писаним путем да обавести  
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другу страну.  
Сву штету која настане раскидом уговора сноси она уговорна страна која је својим  
поступцима или разлозима довела до раскида уговора. 
 
 
 
РОК ВАЖЕЊА УГОВОРА 

Члан 9. 
 

Овај Уговор ступа на снагу даном потписивања од стране овлашћених лица  
Наручиоца и Извршиоца. 
Уговор се закључује на период од 12 (дванаест) месеци,односно до утрошка уговорених 
средстава. 
Свака од уговорних страна може једнострано раскинути Уговор у случају када друга  
страна не испуњава или неблаговремено испуњава своје уговором преузете обавезе. 
Овај уговор производи правно дејство од дана потписивања овлашћених лица обе 
уговорне стране. 
 
 
ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 10. 
 
На све што није предвиђено овим Уговором примењиваће се одредбе Закона о  
облигационим односима.  
 

Члан 11. 
 

Све евентуалне спорове, уговорне стране решаваће споразумно, у супротном уговарају 
надлежност Привредног суда у Београду. 
 

Члан 12. 
 

Овај уговор је сачињен у 6 (шест) истоветних примерака, од којих 4 (четири) задржава 
Наручилац,а 2 (два) примерка Извршилац. 
 
 
 
 
      Извршилац                                                                               Наручилац                                                                                                        
                                                                                      в.д. директора Дома здравља“Земун“  
  
 _________________ _____________________ 
                                                   
                                                                                             др Александра Цветковић 
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VIII   ОБРАЗАЦ  СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ 
ПОПУНИ 

                           
ЛИСТА УСЛУГА И ОБАВЕЗНИХ  ДЕЛОВА  
 
 Понуђена цена резервних делова  
 
Табела 1. 
 

RB Naziv  rez.dela Proizvodjač 
Jed 

mere 
Kol. 

Јedinična cena 
bez PDV-a 

Jedinična 
cena sa PDV-om 

1 2 3 4 5 6 7 
 
1 
 
 

Nosedi crni lim (novi) 
  
  

kom. 1  

 

2 
Cev punjača čaše 
(novi) 

  
  

kom. 1  
 

3 
 Cev ispirača levka 
(novi) 

  

 
kom. 1  

 

4 
 Ventil ispiarača levka 
(novi) 

  

 
kom. 1  

 

5 
Nosač ispirača levka 
(novi) 

  kom. 1  
 

6 Ventil sisaljke (novi)   kom. 1  
 

7 
Nosač ventila sisaljke 
(novi) 

  
  

kom. 

 
1  

 

8 
Ventil punjača čaše 
(novi) 

  
  

kom. 

 
1  

 

9 
Regulator protoka 
ispirača levka (novi) 

  
  

kom. 

 
1  

 

10 
Noseda ploča 
reg.protoka (novi) 

  
  

kom. 

 
1  

 

11 Brza spojka ravna 
  
  

kom. 

 
1  

 

12 Brza spojka ugaona 
  
  

kom. 

 
1  

 

13 
Prohromska obloga 
(remontovana) 

  
  

kom. 

 
1  

 

14 
 Bočni limovi na 
vodenoj jedinici(leva + 
desna) remontovana 

  kom. 1  
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15 
Pljuvaonica metalna 
(plastificirana, nova) 

  

 
kom. 1  

 

16 Brza spojka trokraka   kom. 1  
 

17 Ejektor kpt.(novi)  kom 1  
 

18 PUR crvo 6/4 
  
  

kom. 

 
1 

 
 

 

19 
Crevo za ispiranje 
creva sisaljke (novo) 

 kom 1  
 

20 
Crevo sisaljke sa 
naglavkom (silikonsko) 

  kom. 1  
 

21 
Dugme ispirača 
sisaljke 
(remontovano)  

  kom. 1  
 

22 
Prekidač punjača čaše 
I ispirača levka 

  kom. 1  
 

23 

Dovodno crevo vode u 
vodenu jedinicu iz 
priključne kutije sa 
priključkom 

  kom. 1  

 

24 
Odvodno crevo 
vakuflex fi 22 (2m) 

  kom. 1  
 

25 Levak u levku   kom. 1  
 

 
26 

 
Hvatač zlata 

 
kom. 1 

  

 
  27 

Navrtka za stezanje 
pljuvaonice (prohrom) 
nova 

 
kom. 1 

  

 
28 

Nosač pljuvaonice 
(novo) 

 
kom. 1 

  

 
29 

Maska ispod 
pljuvaonice 

 
kom. 1 

  

 
30 

 

Podloška plastična 
(ispod pljuvaonice) 
komplet 2 kom. 

 
kom. 1 

  

 
31 

Metalna podloška 
ispod pljuvaonice 
(novo) 

 
kom. 1 

  

 
32 

“O”- prstenovi ispod 
pljuvaonice (komplet 
od 3 kom.) 

 
kom. 1 
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33 

Nosač rašlje sisaljke 
ispod pljuvaonice 
(nišan) komplet 
(remontovano) 

 

kom. 1 

  

34 
Gumena spojka (muf) 
odvodnog creva 

  kom 1  
 

35 
Šelna za stezanje 
gumene spojke fi 22 

  kom 1  
 

36 
Plastična rešetka 
punjača čaše 

  kom 1  
 

37 Bič kpt. (novi)  kom 1  
 

38 
Poluga biča 
(remontovana) 

 kom 1  
 

 
39 Nosač poluge biča 

(remontovana) 
 kom 1 

  

40 Opruge poluge biča   kom 1  
 

41 
Oruga nosača poluge 
biča 

  kom 1  
 

42 
Navrtka nosača bičeva 
(kpt) 

  kom 1  
 

43 
Mehanizam nosača 
bičeva kpt 
(remontovan) 

  kom 1  
 

44 Mikroprekidač biča   kom 1  
 

45 Gumena obloga   kom 1  
 

46 
El. Mag.ventil vode I 
vazduha u pr.kutiji 

 
  kom 1  

 

47 
Glavni filter vode u pr. 
kutiji 

  
 

kom 
 

1 
 

 

48 
Glavni prekidač na 
pr.kutiji 

 kom. 1  
 

49 
 Gumena obloga 
gl.prekidača 

  kom. 1  
 

50 Smanjivač napona   kom 1  
 

51 
“O” prsten 
el.mag.ventila 

  kom 1  
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52 
Membrana 
el.mag.ventila(sa FDA 
atestom za kval.gume) 

  
 

kom 
 

1 
 

 

53 
Nožni reostat kpt 
(novi) 

  
 

kom 
 

1 
 

 

54 
Potenciometar nožnog 
reostata 

  kom 1  
 

55 
Mali zvučnik nožnog 
reostata 

  kom 1  
 

56 Kočnica reostata kpt.    kom 1  
 

57 
Polužni mikroprekidač 
nož.reostata 

 kom 1  
 

58 
Priključni kabl 
nož.reostata kpr 

 kom 1  
 

59 
Gumena uvodnica 
kabla nož.reostata 

 kom 1  
 

60 
Nogice nožnog 
reostata 

 kom 1  
 

61 
Poluga nožnog 
reostata 

 kom 1  
 

62 

Mehanizam za 
uklj.mikro prekidača 
kpt na nožnom 
reostatu 

 

kom 1 

  

63 
Guma mehanizma 
nožnog reostata 

 
kom 1 

  

64 
Glavna lisnata opruga 
nožnog reostata 

 
kom 1 

  

65 
El.mag.ventil turbine 
(nova) 

 
kom 1 

  

66 Vajhe pumpa (nova) 
 

kom 1 
  

67 
Reducir ventil vode I 
vazduha (novi) 

 
kom 1 

  

 
68 

Membrane 
regul.ventila Jugodent 
(nova) 

 kom 1  
 

69 
Regulator broja 
obrtaja mik.mot. 
(nova) 

  kom 1  
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70 

Regulator broja 
obrtaja mik.motora 
(remontovana) 

 

  kom 1  

 

71 

Crevo turbine sa 
priključkom Midwest I 
Simens dužine 3,1m( 
bužir silicon, kapilari, 
PUR) 

  kom 1  

 

72 

Crevo mikromotora 
Siemens 3,1 m 
duž.(bužir 
silicon,kapilari PUR) 

  kom 1  

 

73 

Crevo pustera 
Siemens2 I Siemens 
400 3,1 m duž.(bužir 
silicon, kapilari PUR) 

  kom 1  

 

74 Puster Kineski   kom 1  
 

75 

Crevo Kineskog 
pustera 3,1 m 
duž.(bužir silicon, 
kapilari PUR) 

  kom 1  

 

76 
Crevo mik.motora 
FARO (original) 

  kom 1  
 

77 
Lajsna polužja 
reflektora Jugodent 
/remont/ 

  kom 1  
 

78 
Glava reflektora 
LED(nova) 

  kom 1  
 

79 
Poluga reflektora kpt. 
Sa glavom FARO 
(nova) 

  kom 1  
 

80 
Dugme reflektora 
Jugodent 

 kom 1  
 

81 
Sijalica reflektora 24V 
150W 

  kom 1  
 

82 
Sijalica reflektora 
FARO 

  kom 1  
 

83 
Nosač prekidača 
reflektora Jugodent 

  kom 1  
 

84 
Rrekidač reflektora 
Jugodent 

  kom 1  
 

85 

Hidraulični cilindar 
naslona leđa 
pacijentske stolice SL2 
(remontovan) 

  kom 1  
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86 

Hidraulični cilindar 
kpt.pacijentske stolice 
SL 2 za podizanje I 
spuštanje 
(remontovan) 

  kom 1  

 

87 
Motor pacijentske 
stolice SL 3 (novi) 

  kom 1  
 

88 
Motor pacijentske 
stolice SL 3 
(remontovan) 

  kom 1  
 

89 
Navojno vreteno 
donjeg motora (novo) 

  kom 1  
 

90 
Radijalni aksijalni 
ležajevi navojnog 
vretena kpt. 

  kom 1  
 

91 
Zelena navrtka 
navojnog vretena 

  kom 1  
 

92 
Reduktor donjeg 
motora stolice SL 3 
(novi) 

  kom 1  
 

93 
Reduktor donjeg 
motora stolice SL 3 
(remontovan) 

  kom 1  
 

94 

Remontovani motor sa 
reduktorom (gornji) za 
pacijentsku stolicu SL 
3 

  kom 1  

 

95 
Elektronska ploča 
stolice SL 3 
(remontovana) 

  kom 1  
 

96 
Tapaciranje 
pacijentske stolice SL 3 

  kom 1  
 

97 
Gumena zaštita 
(harmonica) stolice SL 
3 (nova) 

  kom 1  
 

98 
Mehanizam za 
zakretanje stolice SL 3 
(levo, desno) 

  kom 1  
 

99 
Mehanizam za 
zakretanje naslona 
glave stolice SL 3 

  kom 1  
 

100 

Kpt.rotor paket sa 
čeličnim ležajevima za 
turbine (Siemens 
Sirona,Kavo,W&H,Tehn
odent,Bien Air) 

  kom 1  

 

101 
Kapa za turbinske 
glave 

 kom 1  
 



страна 33 oд 42  

102 
Turbinski 
ležajevi,čelični(Kavo,W
&H,Sirona,Jugodent) 

  kom 1  
 

 103 Gumice za ležajeve   kom 1  
 

104 
Generator turbine 
W&H 

  kom 1  
 

105 
Rotor paket turbine 
NSK sa kavezom 

  kom 1  
 

106 
Ležajevi turbine NSK 
čelični 

  kom 1  
 

107 
Rotor mik.motora 
Siemens 

  kom 1  
 

108 
Rotor mik. Motora 
Kavo (193,192) 

  kom 1  
 

109 
Rotor vazdušnog 
motora W&H 

  kom 1  
 

110 Rotor mik.motora Faro   kom 1  
 

111 
Ležajevi mik.motora 
Siemens 

  kom 1  
 

112 
Ležajevi mik. motora 
Faro 

  kom 1  
 

113 
Ležajevi mik. motora 
W&H (vazdušni) 

  kom 1  
 

114 
Ležajevi mik. motora 
Kavo 

  kom 1  
 

115 
Četkice mik. motora 
Siemens   

  kom 1  
 

116 
Četkice mik. motora 
Kavo 

  kom 1  
 

117 
Četkice mik. motora 
Faro 

  kom 1  
 

118 
Gornji pogon kpt. 
Kolenjaka W&H 

  kom 1  
 

119 
Gornji pogon 
kolenjaka Kavo 

  kom 1  
 

120 
Gornji pogon 
kolenjaka Micro mega 

  kom 1  
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121 
Glava kolenjaka kpt. 
NSK 

  kom 1  
 

122 Ležaj kolenjaka W&H    kom 1  
 

123 Ležaj kolenjaka Kavo    kom 1  
 

124 
Ležaj kolenjaka Micro 
mega  

  kom 1  
 

125 Ležaj kolenjaka NSK  kom 1  
 

126 
Srednji pogon 
kolenjaka W&H 

  kom 1  
 

127 
Srednji pogon 
kolenjaka Kavo 

  kom 1  
 

128 
Srednji pogon 
kolenjaka Micro mega 

  kom 1  
 

129 
Zupčanik kolenjaka 
NSK 

  kom 1  
 

130 
Zupčanik kolenjaka 
Kavo 

  kom 1  
 

131 
Zupčanik kolenjaka 
W&H 

  kom 1  
 

132 
Zupčanik kolenjaka 
Micro mega 

  kom 1  
 

133 Kapa kolenjaka Kavo   kom 1  
 

134 Kapa kolenjaka W&H   kom 1  
 

135 Kapa kolenjaka NSK   kom 1  
 

136 
Kopča kolenjaka 
(W&H, Kavo) 

  kom 1  
 

137 
Osovina nasadnika 
NSK kpt. 

  kom 1  
 

138 
Osovina nasadnika kpt 
Kavo 

  kom 1  
 

139 
Osovina nasadnika 
kpt. W&H 

  kom 1  
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140 
Stezna čaura 
nasadnika NSK  

  kom 1  
 

141 
Stezna čaura 
nasadnika Kavo 

  kom 1  
 

142 
Stezna čaura 
nasadnika W&H 

  kom 1  
 

143 
Crevo skidača 
kamenca EMS 

  kom 1  
 

144 
Nožid skidača 
kamenca EMS 

  kom 1  
 

145 
Ventil skidača 
kamenca EMS 

  kom 1  
 

146 
Viljuška mešača 
amalgama kpt. 

  par 1  
 

147 
Ležaj mešača 
amalgama 

  kom 1  
 

148 
Opruge mešača 
amalgama kpt. 

  kom 1  
 

149 
Rotor teh.mik.motora 
Kavo kpt. 

  kom 1  
 

150 
Ležaj teh 
mik.mot.Kavo 

 kom 1  
 

151 
Stezna čaura za teh. 
motor Kavo 

  kom 1  
 

152 
Ležaj za teh.motor 
Faro 

  kom 1  
 

153 
Rotor za teh.motor 
Faro 

  kom 1  
 

154 
Stezna čaura za teh. 
motor Faro 

  kom 1  
 

155 
Rotor za teh. motor 
NSK 

  kom 1  
 

156 
Ležaj za teh. motor 
NSK 

  kom 1  
 

157 
Stezna čaura za teh. 
motor NSK 

  kom 1  
 

158 Ležaj za gips Trimer   kom 1  
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159 
Remont motora za 
gips Trimer 

  kom 1  
 

160 Kamen za gips Trimer   kom 1  
 

161 
 Remont motora za 
polir motor ET kpt. 

  kom 1  
 

162 
Remont motora za 
polir motor STERLING 
kpt. 

  kom 1  
 

163 
Remont motora za 
polir motor MLW kpt. 

  kom 1  
 

164 Grejač za IVOMAT   kom 1  
 

165 Ventil za IVOMAT   kom 1  
 

166 
Satni mehanizam za 
IVOMAT 

  kom 1  
 

167 
Kalibracija pedi za 
keramiku DENSPLAY 

  kom 1  
 

168 
Grejač za ped za 
keramiku DENSPLAY 

  kom 1  
 

169 
Elektronika za ped za 
keramiku DENSPLAY 

 kom 1  
 

170 Motor aspiratora   kom 1  
 

171 Ležajevi aspiratora   kom 1  
 

172 
Dizna za peskaru 
KRUPP 
  

  kom 1  
 

173 
Prekidač za peskaru 
KRUPP  

  kom 1  
 

174 
Ventil za vazduh za 
peskaru KRUPP  

  kom 1  
 

175 
Dizna za peskaru 
AUSTENAL 

 kom 1  
 

176 
Ventil za vazduh za 
peskaru AUSTENAL  

  kom 1  
 

177 
Dizna za peskaru 
SIMED  

  kom 1  
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178 
Ventil za vazduh za 
peskaru SIMED  

  kom 1  
 

179 

Remont pedi za 
žarenje Zlatarna 
(izolacija,grejač,elektr
onika) 

  kom 1  

 

180 
Remont pedi za 
žarenje ELEKTRON 
(izolacija,grejač.,elek.) 

  kom 1  
 

181 

Remont aparata za 
želatin SIMED 
(grejač,elektronika,mo
tor,kalibracija) 

  kom 1  

 

182 
Remont uređaja za 
indukciono livenje 
MANFREDI 

  kom 1  
 

183 

Remont 
fiziodispenzera NSK 
(kabl sa 
motorom,elektronika) 

  kom 1  

 

184 

Remont hirurškog 
nasadnika NSK 
(ležajevi,osovina, 
stezna čaura) 

  kom 1  

 

185 
Svetlovod za helio 
lampu 8 mm kpt.sa 
priključkom 

  kom 1  
 

186 
Svetlovod za helio 
lampu 10 mm kpt. sa  
priključkom 

  kom 1  
 

187 
Led dioda za helio 
lampu 

  kom 1  
 

188 
Popravka elektronike 
led lampe 
Woodpecker 

  kom 1  
 

189 
Gasna opruga 
terapeutske stolice 

  kom 1  
 

190 
Zamena točkova (5 
kom) na terapeutskoj 
stolici 

  kom 1  
 

191 
El.mag.ventil pr.kutije 
UNIDENT 

  kom 1  
 

192 
Nožni reostat 
stom.aparata 
UNIDENT kpt. 

  kom 1  
 

193 
Polugice nožnog 
reostata UNIDENT kpt. 

  kom 1  
 

194 
Ejektor stom.aparata 
FONA 

  kom 1  
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Укупна цена без ПДВ-а                                                                                    

Укупна цена са ПДВ-ом                                                                                   

 
Табела 2 
 

 
Цена радног сата у сервису 

 
Цена радног сата на терену 

 
 

 

                                                                                   
 
Рекапитулација (Табела 1 + Табела 2): 
 
                                                                                     Ukupno bez  PDV-a:.......................................din. 
                                                                                     PDV   ___  %.................................................din. 
                                                                                     Ukupno sa  PDV-om:.......................................din. 
 
 
 
 
Датум:__.__.2020.год.                                                    Потпис овлашћеног лица понуђача 

      МП        ________________________________ 
 
 

     Упутство за попуњавање обрасца структуре цене:  
            Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин: 

 у  колони 3. Уписати произвођача за сваки тражени предмет јавне набавке 

 у  колони 6. уписати колико износи јединична цена без ПДВ-а, за сваки тражени предмет јавне 

набавке  

 у колони 7. уписати колико износи јединична цена sa ПДВ-om, за сваки тражени предмет јавне 

набавке. 

 

На крају спецификације уписати укупну цену набавке без ПДВ-а, одвојено износ ПДВ-а и укупан 

износ са ПДВ-ом. 

 

Делови који се уграђују а нису на списку лагер листе рез. делова могу се заменити односно 

уградити уз одобрење начелника службе,исто важи и за рез.делове са списка лагер листе. 

Цена мора бити иста или слична тржишним вредностима.  

 

 

Напомена: 
Уколико је предмет јавне набавке такав да има још трошкова (нпр. царина), наручилац може да предвиди и 

посебну колону „остали трошкови“ у коју би понуђачи, ако их имају, уписали и те друге трошкове. Уколико 

наручилац дозволи промену цене у току реализације уговора, тада мора да тражи да понуђачи искажу 

процентуално учешће одређене врсте трошкова (учешће трошкова материјала, рада, енергената). Ово је 

уведено да би се пратило на који део цене утиче нпр. повећање курса евра, уколико је то параметар за 

промену цене. Нпр. уколико се предметна набавка састоји од рада (50%) и материјала (50%), те курс евра 

утиче само на материјал, онда ће се дозволити повећање само оног дела цене који се односи на материјал. 
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IX ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ 
 

Саглано члану 88. Став1. Закона, понуђач (навести 
назив понуђача), доставља укупан износ и структуру трошкова припремања 
понуде. 

 

Р.б. 
 

Врста трошкова 

Износ трошкова у динарима 

1   

2 
  

3 
  

4 
  

5 
  

6 
  

7 
  

8 
  

9 
  

10 
  

11 
  

12 
  

Укупно без ПДВ-а 
 

Укупно са ПДВ-ом 
 

 

Ако поступак јавне набавке буде обустављен из разлога који су на страни наручиоца, 
наручилац је, сходно члану 88. став 3. ЗЈН-а, дужан да понуђачу надокнади трошкове 
израде узорка или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама 
наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да је понуђач 
тражио накнаду тих трошкова у својој понуди. 

 

 

 Датум:             Потпис овлашћеног лица 

Место:        (М.П)  _____________________ 

 

Напомена: достављање овог обрасца није обавезно.
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                X ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 
 

 
 

У складу са чланом 26. Закона о ЈН, даје  __________________________, 

  (Назив понуђача) 

 
 

ИЗЈАВУ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 
 
 
 
 
 

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам 

понуду у поступку јавне набавке услуге Текуће поправке и одржавања 

стоматолошке опреме, број: ЈНМВ 06-1.2.6/2020 поднео независно, без 

договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима. 

 

 
Датум: М.П. Потпис понуђача 

 

 
 
 
 

Напомена: у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној 
понуди, наручулац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту 
конкуренције. Организација надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу, 
односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне 
набавке ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице повредило 
конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу закона којим се уређује заштита 
конкуренције. Мера забране учешћа у поступку јавне набавке може трајати до две 
године. Повреда конкуренције представља негативну референцу, у смислу члана 82. 
став 1. тачка 2. Закона. 

 Уколико понуду подноси група понуђача , Изјава мора бити потписана од стране 
овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом
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XI ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА ИЗ ЧЛ. 75. СТ.2. ЗАКОНА 
 

 

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОНУЂАЧА  О ИСПУЊЕНОСТИ ОБАВЕЗНИХ И ДОДАТНИХ УСЛОВА ЗА 

УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ -  ЧЛ. 75. И 76. ЗЈН 

 

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник понуђача, дајем следећу 

    

 

И З Ј А В У 
 

 
Понуђач  _____________________________________________[навести назив понуђача] у 
поступку јавне набавке: „Текуће поправке и одржавања стоматолошке опреме“, 
обликована по партијама број: 06-1.2.6/2020, испуњава све услове из чл. 75. и 76. ЗЈН, 
односно услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то: 
 

1) Понуђач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући 
регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) ЗЈН); 

2) Понуђач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела 
као члан организоване криминалне групе, да нису осуђивани за кривична дела 
против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело 
примања или давања мита, кривично дело преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2) ЗЈН); 

3) Понуђач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу 
са прописима Републике Србије (или стране државе када има седиште на 
њеној територији) (чл. 75. ст. 1. тач. 4) ЗЈН); 

4) Понуђач је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на 
раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и нема 
забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде за 
предметну јавну набавку (чл. 75. ст. 2. ЗЈН); 
 

5) Да понуђач располаже адекватним кадровским капацитетом који се 
односи на услугу Текуће поправке и одржавања стоматолошке опреме 
(и резервни делови) у Служби стоматологије и то: Најмање 2 (два) 
запослена  сервисера ( техничке струке) који су у радном односу. 

 
 
 
 

 
Место:_____________                                                                Понуђач: 
Датум:_____________                         М.П.                     _____________________                                                         
 

 

 

 

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног 

лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом, на који начин сваки понуђач из групе понуђача 

изјављује да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) ЗЈН, а да додатне услове испуњавају 

заједно.  
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                      XII   МЕНИЧНО ОВЛАШЋЕЊЕ – ПИСМО                                                                                                                                      
                            (ПОПУЊАВА САМО ИЗАБРАНИ ПОНУЂАЧ) 

ДУЖНИК: _________________ 

Седиште:  _____________ 

Матични број:  __________ 

Порески идентификациони број ПИБ: _________  

Текући рачун:  ________ 

Код банке: ____________ 

  

ИЗДАЈЕ 

МЕНИЧНО ОВЛАШЋЕЊЕ - ПИСМО 

- за корисника бланко сопствене менице – 

КОРИСНИК: Дом здравља Земун, (Поверилац) 

Седиште: Београд-Земун, Рада Кончара 46 

Предајемо Вам 1 (једну) бланко сопствену меницу, серије  ____________________ 

и овлашћујемо Дом здравља Земун, Београд,Рада Кончара 46, као повериоца, да предату 

меницу може попунити на износ од 10% (десет посто) од укупне вредности уговора за 

ЈНМВ 06-1.2.6/2020, што номинално износи  _____________________  динара без ПДВ-а, 

а по основу гаранције за добро извршење уговорних обавеза. 

 Рок важења ове менице је од ______ 2020.године до ________ 2021.године 

 Овлашћујемо Дом здравља Земун, Београд, Рада Кончара 46, као Повериоца, да у 

своју корист безусловно и неопозиво, «Без протеста» и трошкова, вансудски, може 

извршити наплату са свих рачуна Дужника. 

Овлашћујем банку код које имамо рачун да наплату-плаћање изврши на терет свих 

наших рачуна, а као и да поднети налог за наплату заведе у распоред чекања у случају да 

на рачуну уопште нема или нема довољно средстава или због поштовања приоритета у 

наплати са рачуна. 

Дужник се одриче права на повлачење овог овлашћења, на опозив овог 

овлашћења, на стављање приговора на задужење и на сторнирање по овом основу за 

наплату. 

Меница је важећа и у случају да дође до промене лица овлашћеног за заступање и 

располагање средствима на текућем рачуну Дужника, статусних промена, оснивања нових 

правних субјеката од стране Дужника. 

Меница је потписана од стране овлашћеног лица за заступање (име и презиме) 

чији се потпис  налази у картону депонованих потписа код наведене банке. 

На меници је стављен печат и потпис издаваоца менице-трасанта. 

Ово овлашћење сачињено је у 2 (два) истоветна примерка, од којих 1 (један) 

за Дужника, а 1 (један) за Повериоца. 

 

 

 

 

_______________      _________________ 

  Mесто и датум           Потпис овлашћеног лица 

Датум и место издавања М.П. Дужник – издавалац 

Овлашћења  Менице 


