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На основу  члана 60. Закона о јавним набавкама (,,Сл.гласник РС“ бр.124/2012) упућује се: 

 

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ 

 

1. Подаци о наручиоцу 

    ДОМ ЗДРАВЉА ЗЕМУН, 11080 Београд-Земун, ул. Раде Кончара 46, интернет страница 

наручиоца:   www.dzzemun.org.rs 

 

2. Поступак јавне набавке 

Добра се набављају у поступку јавне набавке мале вредности. 

На основу чл. 39. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, бр. 124/2012), Правилника о 

обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки („Сл. гласник РС“, бр. 

29/2013), Одлуке о покретању поступка јавне набавке мале вредности – добара 03/4529 од 06.12.2013. 

године, наручилац позива понуђаче да поднесу писмене понуде, у складу са условима утврђеним овим 

позивом и конкурсном документацијом. 

 

3. Предмет јавне набавке Бр 51/2013 

     Предмет јавне набавке мале вредности-набавка Добара, “Набавка и инсталација мрежне опреме“,   

       

4. Шифра из општег речника набавки: 30230000-Рачунарска опрема; 32420000-Мрежна опрема; 

32427000 Мрежни систем; 32428000-Мрежна надоградња. 

 

5.   Процењена вредност ЈНМВ је 3.000.000,00 РСД 

 

6.  Обавештење о припремању и подношењу понуде 

Понуде се припремају и подносе у складу са овим позивом и конкурсном документацијом 

 

7.  Подаци о начину, месту и року за подношење понуда 

Понуђач подноси понуду у запечаћеној коверти, лично или путем поште. Уколико понуђач подноси 

понуду путем поште, мора да обезбеди да иста стигне наручиоцу до назначеног термина. Коверат са 

понудом мора имати ознаку „ПОНУДА – НЕ ОТВАРАТИ“. На коверти се мора назначити: број ЈНМВ  

и предмет јавне набавке набавка добара, “Набавка и инсталација мрежне опреме“. На полеђини 

коверте назначити назив понуђача, адресу, телефон, особу за контакт и печат на месту затварања 

понуде. 

 

Понуде се подносе на адресу: Дом здравља Земун, 11080 Земун, Раде Кончара 46. 

 

Рок за подношење понуде је 9 (девет) дана  од дана објављивања позива за подношење понуда на 

Порталу јавних набавки  до 09:00  часова последњег дана рока, без обзира на начин доставе. Рок за 

доставу понуда, почиње тећи наредног дана од дана објављивања позива.  

 

РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ ЈЕ 20.12.2013. ГОДИНЕ ДО 09:00 ЧАСОВА. 

 

Уколико рок истиче у нерадни дан (субота или недеља) или у дан државног празника, као последњи 

дан сматраће се први следећи радни дан. 

Неблаговременом ће се сматрати понуда понуђача, која није поднета наручиоцу до назначеног 

термина. 

По окончању поступка отварања понуда, комисија за јавне набавке наручиоца, вратиће све 

неблаговремено поднете понуде понуђачима, неотворене и са назнаком да су поднете неблаговремено. 

 

 

http://www.dzzemun.org.rs/
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8. Подаци о месту и времену отварања понуда, као и времену и начину подношења пуномоћја 

Јавно отварање понуда обавиће се комисијски, у соби 1. на 3. спрату Дома здравља Земун, у 

Београду, Рада Кончара 46, истог дана по истеку рока за подношење понуда, са почетком у 09:15 

часова, односно  20.12.2013. године у 09:15 часова. 

 

Наручилац задржава право да промени место и време отварања понуда, о чему ће понуђачи бити 

благовремено обавештени. 

Представници понуђача, дужни су да пре почетка јавног отварања понуда, поднесу оверено и 

потписано пуномоћје за учешће у поступку отварања понуда. 

 

9. Одлука о додели уговора  

Одлука о додели уговора биће донета у оквирном року до 5 (пет)  дана од дана отварања понуда. 

У случајевима из чл. 109. Закона о јавним набавкама, наручилац ће донети одлуку о обустави 

поступка. 

Додатне информације у вези са овим позивом могу се добити сваког радног дана од 08:00–13:00 часова 

на Тел.2195 230 Сл. за јавне набавке и e-mail dzztender@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Одговорно лице: 

 
                                                                                                Директор Дома здравља 

                                                                                                  Др Душан Јоксимовић 
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1.ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 

 

 

1. Назив, адреса и интернет страница наручиоца: Дом здравља „Земун“, Рада Кончара 

бр. 46,   www.dzzemun.org.rs 

2. Врста поступка: Јавна набавка мале вредности  

3. Врста предмета: набавка добара 

4. Редни бр. јн 51/2013 

5. Предмет јавне набавке: набавка добара –”Набавка и инсталација мрежне ппреме“ 

6. Поступак се спроводи ради закључења уговора о предметној јавној набавци 

      5. Контакт: Дом здравља „Земун“, Земун, ул. Рада Кончара бр. 46, трећи спрат, соба 1,                

Служба јавних набавки, тел. 011/2195-230 

 

 

2. ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

 

 

 

 

Опис предметне набавке, назив и ознака из општег речника набавке: 

Јавна набавка мале вредности добара 

Редни  број:  51/2013  

Добра: “Набавка и инсталација мрежне ппреме“ 

             Шифра из општег речника набавки:  

 

             30230000-Рачунарска опрема; 

             32420000-Мрежна опрема; 

             32427000 Мрежни систем;  

             32428000-Мрежна надоградња. 

 

 

 

http://www.dzzemun.org.rs/
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УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ 

 

1. Језик на којем понуда мора бити састављена  

Наручилац је припремио конкурсну документацију и водиће поступак јавне набавке на српском језику. 

Понуда мора бити састављена на српском језику. 

Уколико се достављају докази на страном језику, исти морају бити преведени на српски језик. 

Технички део документације може бити достављен и само на енглеском језику, при чему Наручилац 

задржава право да затражи превод делова или целе техничке документације. 

 

2. ОБАВЕЗНА САДРЖИНА ПОНУДЕ:  

  Oбразац бр.1  -  Подаци о понуђачу – попуњен по свим ставкама, оверен печатом и потписан  

  Oбразац бр.1а -  Подаци о учесницима у заједничкој понуди (само у случају подношења заједничке 

понуде) 

  Oбразац бр.1б- Овлашћење групе понуђача за подношење заједничке понуде (само у случају 

подношења заједничке понуде) 

 Oбразац бр.2- о оцени испуњености услова из члана 75. ЗЈН , са упутством како се доказује 

испуњеност услова - (у случају подношења заједничке понуде, образац фотокопирати, посебно за 

сваког од понуђача из групе понуђача); 

  Oбразац бр.3 - Изјава о испуњењу обавезних услова утврђених у члану 75. Став 1 тачке 1) до 4) ЗЈН 

и конкурсној документацији,  потписана од стране овлашћеног лица и оверена печатом пoнуђача 

(достављамо је у прилогу) 

 Oбразац бр.4  -  Образац понуде   - попуњен по свим ставкама, оверен печатом и потписан(за сваку 

партију посебно) 

 Oбразац бр.5  -  Спецификација са структуром цена 

 Oбразац бр.6 - Модел уговора - попуњен по свим ставкама, оверен печатом и потписан, чиме понуђач 

потврђује да је сагласан са садржином модела уговора  

 Oбразац бр.7 -Изјава о независној понуди (којом понуђач под пуном материјалном и кривичном 

одговорношћу потврђује да је понуду поднео независно, без договора са другим понуђачима или 

заинтересованим лицима (чл. 26 ЗЈН) 

 Oбразац бр.8 -   Образац трошкова припреме понуде 

 Oбразац бр.9 -  Образац  изјаве о обавезама понуђача на основу члана 75.став.2 ЗЈН-а 

 

3. Посебни захтеви у погледу начина на који понуда мора бити сачињена и начина попуњавања 

образаца датих у конкурсној документацији 
Сви документи поднети у понуди морају бити међусобно повезани у целину, тако да се не могу 

накнадно убацивати или одстрањивати и мењати појединачни листови, односно прилози а да се видно 

не оштете листови или печат.  

Понуда се саставља, тако што понуђач уписује тражене податке у обрасце, који су саставни део 

конкурсне документације. Тражени подаци морају бити дати по свим ставкама, у супротном понуда ће 

бити одбијена. 

Тражени подаци морају бити дати, јасно и недвосмислено, откуцани или читко попуњени штампаним 

словимна, на преузетим обрасцима оригинала конкурсне документације. 

Свака учињена исправка, бељење или подебљавање, морају бити оверени печатом и потписани од 

стране овлашћеног лица понуђача. 

Попуњени обрасци морају бити оверени печатом и потписани од стране овлашћеног лица понуђача.  

 

4. Обавештење о могућности понуђача да поднесе понуду за једну или више партија 

Предметна јавна набавка није обликована по партијама.  
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5. Понуде са варијантама 
Подношење понуде са варијантама није дозвољено. 

Понуда са варијантама биће одбијена. 

 

6. Измене, допуне и опозив понуде 

Понуђач може у року за подношење понуде да измени, допуни или опозове своју понуду. 

 

7. Самостално подношење понуде 
Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди 

или као подизвођач, нити да учествује у више заједничких понуда. 

Наручилац је дужан у складу са чланом 87 став 5 ЗЈН да одбије све понуде које су поднете супротно 

наведеној забрани. 

 

8. Понуда са подизвођачем 
Понуђач је дужан да уколико ангажује подизвођача наведе у својој понуди проценат укупне вредности 

набавке који ће поверити подизвођачу који не може  бити већи од 50% као и део предмета набавке који 

ће извршити преко подизвођача. 

Ако понуђач у понуди наведе да ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу, дужан је да 

наведе назив понуђача, а уколико уговор између наручиоца и понуђача буде закључен, тај подизвођач 

ће бити наведен у уговору. 

Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача ради утврђивања 

испуњености услова. 

Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености обавезних услова из члана75. став 

1. тачке 1) до 4) ЗЈН, а доказ о испуњености услова из члана 75. став 1. тачка 5) ЗЈН за део набавке који 

ће извршити преко подизвођача којем је поверио извршење тог дела набавке. 

Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, односно за 

извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача. 

 

9. Група понуђача 
Понуду може поднети група понуђача. 

Сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) овог 

закона, а додатне услове испуњавају заједно. 

Услов из члана 75. став 1. тачка 5) овог закона дужан је да испуни понуђач из групе понуђача којем је 

поверено извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог услова.  

Саставни део заједничке понуде је споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу 

обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи 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; 

- обавезема сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора. 

 

   Понуђачи који поднесу заједничку понуду одговарају неограничено солидарно према наручиоцу. 

 

10. Остали захтеви од којих зависи исправност понуде 
Рок плаћања: до 60 дана, од дана испостављања фактуре. 
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11.      Средство финансијског обезбеђења 

I Понуђач је дужан да у понуди достави:  

 
1.Финансијско обезбеђење за озбиљност понуде БЛАНКО СОЛО МЕНИЦА  и менично писмо, са 

копијом ОП Обрасца и картоном депонованих потписа за овлашћена лица, односно, лице које је 

потписало меницу - овлашћење на вредност од најмање 10 % укупне вредности понуде са ПДВ са роком 

важности до истека опције понуде, односно 60 дана од датума отварања понуда - у корист Наручиоца: 

Дом Здравља “Земун” Београд. 

 

2.Оригинално Писмо о намерама банке за издавање банкарске гаранције за добро извршење посла 

у висини од најмање 10% од укупно понуђене цене са ПДВ са клаузулом „неопозива“, „безусловна“ 

„платива на први позив“ и „без права на приговор“, са роком важења 30 дана од рока извршења 

посла.  

Меница понуђача која је достављена као средство финансијског обезбеђења, а за коју не 

постоји потврда банке о регистрацији неће се сматрати валидним средством финансијског 

обезбеђења. 

II  Изабрани понуђач је дужан да достави: 

Изабрани понуђач се обавезује да у року од 7 дана од дана 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 од 10% од укупне 

важности 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. 

 

Наручилац ће уновчити банкарску гаранцију за добро извршење посла у случају да понуђач не 

буде извршавао своје уговорне обавезе у роковима и на начин предвиђен уговором. 

 

12. Заштита података 
Сваку страницу понуде, која садржи податке који су поверљиви, означити у горњем десном углу 

ознаком ,,ПОВЕРЉИВО”. 

Неће се сматрати поверљивом цена и остали подаци из понуде, који су од значаја за примену 

елемената критеријума и рангирање понуде, сагласно члану 14. став 2. ЗЈН. 

 

13. Начин на који понуђач може тражити додатне информације и појашњења 
 

Комуникација се у поступку јавне набавке и у вези са обављањем послова јавних набавки одвија 

писаним путем,  односно путем поште, електронске поште или факсом (члан 20. ЗЈН). 

 

Заинтересовано лице може, у писаном облику, тражити од наручиоца додатне информације или 

појашњења у вези са припремањем понуде, најкасније 5 дана пре истека рока за подношење понуда.  

Наручилац ће у року од 3 дана од дана пријема захтева, доставити одговор у писаном облику и 

истовремено ту информацију објави на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници. 

Питања треба упутити на адресу: Дом здравља Земун,11080 Београд, Рада Кончара 46 , са ознаком 

„Објашњења“. На коверти се мора назначити: Број ЈНМВ – добра, 38/2013 и назив предмета: 

“Набавка и инсталација мрежне опреме“ или електронском поштом на  адресу  

dzztender@gmail.com 

 

 

 

mailto:dzztender@gmail.com
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14. Додатна објашњења и исправке после отварања понуда 

Наручилац може да захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, 

вредновању и упоређивању понуда, а може да врши и контролу (увид) код понуђача односно његовог 

подизвођача. 

Наручилац не може да захтева, дозволи или понуди промену елемената понуде који су од значаја за 

примену критеријума за доделу уговора, односно промену којом би се понуда која je неодговарајућа 

или неприхватљива учинила одговарајућом, односно прихватљивом, осим ако другачије не произилази 

из природе поступка јавне набавке. 

Наручилац може, уз сагласност понуђача, да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом 

разматрања понуде по окончаном поступку отварања понуда. 

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. 

 

15. Одлука о додели уговора  

Одлука о додели уговора биће донета у законском року, односно до 10 дана од дана отварања понуде. 

У случајевима из чл. 109. Закона о јавним набавкама, наручилац ће донети одлуку о обустави поступка. 

 

16. Критеријуми за доделу уговора 
Избор најповољније понуде извршиће се на основу критеријума најнижа понуђена цена. 

 

Елемент критеријума на основу којих ће се доделити уговор у ситуацији када постоје две или више 

понуда са истом понуђеном ценом је: 

- У случају да постоје две или више понуда са истом понуђеном ценом,као најповољнија биће изабрана 

понуда оног понуђача који је понудио дужи гарантни рок на уграђене, односно испоручене добра. У 

случају истог гарантног рока као најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио 

краћи рок извршења испоруке добара. 

 

17. Понуђач је дужан да при састављању понуде наведе да је поштовао обавезе које произлазе из 

важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине 

 (Изјава понуђача - Образац бр. 9). 

 

18. Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне 

својине трећих лица сноси понуђач. 

 

19. Захтев за заштиту права понуђача 
Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, подносилац пријаве, кандидат, односно 

заинтересовано лице. 

Захтев за заштиту права у име лица из члана 148 став 1. ЗЈН, може да поднесе пословно удружење. 

Захтев за заштиту права може да поднесе Управа за јавне набавке, Државна ревизорска институција, 

јавни правобранилац и грађански надзорник.  

Органи и организације из става 3. овог члана нису дужни да подносе захтев за заштиту права на захтев 

лица из ст. 1. и 2. овог члана ако то лице није искористило право на подношење захтева. 

Захтев за заштиту права подноси се Републичкој комисији, а предаје наручиоцу. 

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

наручиоца, осим ако овим законом није другачије одређено. 

Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или 

конкурсне документације сматраће се благовременим ако је примљен од стране наручиоца најкасније 

седам дана пре истека рока за подношење понуда, а у поступку јавне набавке мале вредности и 

квалификационом поступку ако је примљен од стране наручиоца три дана пре истека рока за 

подношење понуда, без обзира на начин достављања. 
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После доношења одлуке о додели уговора, одлуке о закључењу оквирног споразума, одлуке о 

признавању квалификације и одлуке о обустави поступка, рок за подношење захтева за заштиту права је 

десет дана од дана пријема одлуке, а у случају јавне набавке мале вредности је пет дана од дана пријема 

одлуке. 

Примерак захтева за заштиту права, подносилац истовремено доставља Републичкој комисији за 

заштиту права у поступцима јавних набавки. 

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 два 

дана од дана пријема захтева за заштиту права. 

Подносилац захтева за заштиту права понуђача је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати 

таксу у износу од 40.000,00 динара. 

 

20. Рок за приступање закључењу уговора 

Наручилац закључује уговор о јавној набавци са понуђачем којем је додељен уговор у року од осам 

дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права. 

Ако понуђач којем је додељен уговор одбије да закључи уговор о јавној набавци, наручилац може да 

закључи уговор са првим следећим најповољнијим понуђачем.
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             Образац бр. 1 

 

      ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 

  

Јав  јавна набавка мале вредности, добара број : 51/2013  „Умрежавање здравствених 

 станица и амбуланти“ 

НАЗИВ ПОНУЂАЧА 
 

АДРЕСА ПОНУЂАЧА 
 

МЕСТО/ПОШТАНСКИ БРОЈ 
 

ОПШТИНА 
 

ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТ 
 

ТЕЛЕФОН 
 

ТЕЛЕФАКС 
 

Е-MAIL 
 

МАТИЧНИ БРОЈ 
 

РЕГИСТАРСКИ БРОЈ 
 

ШИФРА ДЕЛАТНОСТИ 
 

ПИБ 
 

ОБВЕЗНИК ПДВ-а (да/не) 
 

ТЕКУЋИ РАЧУН 
 

БАНКА 
 

ДИРЕКТОР 
 

ЛИЦЕ ОДГОВОРНО ЗА 

ПОТПИСИВАЊЕ УГОВОРА 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                            

             Датум                                       ________________________ 

                                                                                М.П.                       (потпис овлашћеног лица) 
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              Образац бр. 1а 

ПОДАЦИ О УЧЕСНИЦИМА 

У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ 

 

У поступку јавне набавке добра-”Набавка и инсталација мрежне опреме“,  ЈНМВ 51/2013, група понуђача 

изјављује да 

 понуду подноси заједнички, достављајући податке за сваког учесника у понуди: 

1. 

Пун назив понуђача:  

Седиште и адреса:  

Матични број:  

ПИБ:  

Одговорно лице:  

Контакт особа, телефон, 

факс, е маил: 

 

Врста услуге коју ће 

обављати 

 

  

                                                                                   Овлашћено лице 

                                                                     ___________________________ 

 

2. 

Пун назив понуђача:  

Седиште и адреса:  

Матични број:  

ПИБ:  

Одговорно лице:  

Контакт особа, телефон, 

факс, е маил: 

 

Врста услуге коју ће 

обављати 

 

  

                                                                                   Овлашћено лице 

                                                                     ___________________________ 

 

3. 

Пун назив понуђача:  

Седиште и адреса:  

Матични број:  

ПИБ:  

Одговорно лице:  

Контакт особа, телефон, 

факс, е маил: 

 

Врста услуге коју ће 

обављати 

 

  

                                                                                   Овлашћено лице 

                                                                     ___________________________ 
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              Образац бр. 1б 

 

ОВЛАШЋЕЊЕ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА 

ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОНУДЕ 

 

 

 

У поступку јавне набавке добара “Набавка и инсталација мрежне опреме“ЈНМВ 51/2013,учесници у 

заједничкој понуди овлашћују понуђача ______________________________________________, 

да у њихово име и за њихов рачун поднесе наручиоцу заједничку понуду, укључујући и потписивање 

образаца и изјава у предметном поступку јавне набавке. 

 

Учесници у заједничкој понуди 

 

 

_____________________________                     ____________________________ 

             (пословно име)                                        (име и презиме одговорног лица) 

 

_____________________________                     ____________________________ 

                 (седиште)                                                  (потпис одговорног лица) 

_____________________________                                    

            (матични број)                                                             М.П. 

_____________________________ 

 

                  (ПИБ) 

 

_____________________________                     ____________________________ 

             (пословно име)                                        (име и презиме одговорног лица) 

 

_____________________________                     ____________________________ 

                 (седиште)                                                  (потпис одговорног лица) 

_____________________________                                    

            (матични број)                                                             М.П. 

_____________________________ 

                  (ПИБ) 

 

 

 

_____________________________                     ____________________________ 

             (пословно име)                                        (име и презиме одговорног лица) 

 

_____________________________                     ____________________________ 

                 (седиште)                                                  (потпис одговорног лица) 

_____________________________                                    

            (матични број)                                                             М.П. 

_____________________________ 

                  (ПИБ) 
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Р.б

р. 

ОБРАЗАЦ 2 - за оцену испуњености 

услова за учешће у поступку јавне 

набавке 

Упутство за доказивање прописаних услова 

Врста доказа 

 
ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ 

 

1 да је регистрован код надлежног органа, 

односно уписан у одговарајући регистар 
Извод из регистра надлежног органа  

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 

потврде надлежног суда (потврде не старије 

од 2 месеца пре отварања понуда) 

3 да му није изречена мера забране 

обављања делатности, која је на снази у 

време објављивања односно слања позива 

за подношење понуда 

потврде надлежног суда или надлежног 

органа за регистрацију привредних 

субјеката(потврда мора бити издата након 

објављивања позива за подношење понуда, 

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; 

 

потврде надлежног пореског органа и 

организације за обавезно социјално 

осигурање или потврде надлежног органа да 

се понуђач налази у поступку приватизације 

(потврде не старије од 2 месеца пре отварања 

понуда) 

5 да има важећу дозволу надлежног органа 

за обављање делатности која је предмет 

јавне набавке, ако је таква дозвола 

предвиђена посебним прописом. 

 

                                                                                                                   

( НИЈЕ ПОТРЕБНО ДОСТАВИТИ У ПРИЛОГУ 

ПОНУДЕ ЗА ПРЕДМЕТНУ ЈАВНУ НАБАВКУ ) 

  

ДОДАТНИ УСЛОВИ 
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Образац бр. 2 
 

НАПОМЕНА: 

 

Испуњеност услова под тачкама 1, 2, 3, 4 из Обрасца за оцену испуњености услова у поступку јавне 

набавке понуђач доказује достављањем изјаве која се налази у конкурсној документацији(Образац бр.3). 

 

Ако је понуђач доставио изјаву из члана 77. став 4. овог закона, наручилац може пре доношења 

одлуке о додели уговора да тражи од понуђача чија је понуда оцењена као најповољнија да достави 

на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа о  испуњености услова. 

 

Додатни услови Наручиоца наведени су у Обрасцу бр.2. 

 

Ако понуђач у остављеном, примереном року који не може бити краћи од пет дана, не достави на 

увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову понуду одбити као 

неприхватљиву. 

 

 

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. 

 

Лице уписано у регистар понуђача који води Организација надлежна за регистрацију привредних 

субјеката није дужно да приликом подношења понуде доказује испуњеност обавезних услова из члана 

75. став 1. тачке 1) до 4) ЗЈН. 

Понуђач није дужан да доставља доказе који су јавно доступни на интернет страницама надлежних 

органа, с тим што треба да наведе интернет страницу на којој су тражени подаци јавно доступни. 
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        Образац бр. 3 
 

У складу са чланом 77.став 4. Закона о јавним набавкама («Службени гласник РС», бр. 124/2012.) дајемо 

следећу изјаву  

 

 

 

ИЗЈАВА О ИСПУЊЕЊУ УСЛОВА 

ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ 

ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ  ЈН БР. 51/2013 

                                              “Набавка и инсталација мрежне опреме“ 
 

           У својству овлашћеног лица за заступање понуђача овим изјављујем да смо упознати са 

свим захтевима и условима у поступку јавне набавке мале вредности, набавка добара - “Набавка и 
инсталација мрежне ппреме“ 

 

Овим изјављујемо под  пуном материјалном и кривичном одговорношћу да у потпуности 

испуњавамо услове из члана 75. Закона о јавним набавкама. 

 

 

 

 

 

Београд, ________2013. године 

 

 

 

                                                                                  Потпис одговорног лица понуђача: 

М.П.   

                                                                                      __________________________ 
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        Образац бр. 4 
Јавна набавка број  34/2013  

 

У складу са условима из позива и конкурсне документације за јавну набавку добара мале 

вредности, бр.51/2013 за “Набавка и инсталација мрежне ппреме“спремни смо да испоручимо 

наведена добра.  

 

 

П О Н У Д А  бр. __________  

 

Понуда за “Набавка и инсталација мрежне ппреме“ 

  

  

Цена за наведенa добра даје се као збирна до краја испоруке добра ове јавне набавке. 

 

Цена за добра из јавне набавке, а према спецификацији  из конкурсне документације,  

 

 “Набавка и инсталација мрежне опреме“ без ПДВ: .............................................______________ РСД 

 

  ПДВ  ______ %  ............................................................................................................______________ РСД 

     

“Набавка и инсталација мрежне опреме“- са ПДВ ...............................................______________ РСД 

 

 

Гарантни рок на испоручена добра_______________ 

 

 

Рок испоруке: ____________________ (не дужи од 4 дана од налога Наручиоца) 

 

Рок за извршење радова: ___________ (не дужи од 10 дана од налога Наручиоца) 

 

Важност понуде: ________ дана ( не мање од 60 дана)  

 

Начин плаћања: Наручилац ће  платити најкасније у року до 60 дана од дана испоруке добара. 

Износ са припадајућим порезом  се исплаћује на основу испостављене фактуре и то по стварно 

извршеној испоруци и поднетој фактури, а према понуђеним и усвојеним ценама из Техничке 

спецификације.  

 

                   ________2013. године                                                   потпис овлашћеног лица: 

 

           М.П.                     ______________________ 
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   Образац бр. 5 – Спецификацијa / Структурa понуђене цене 

 

 

 “Набавка и инсталација мрежне опреме“ 
 

БЕЖИЧНО УМРЕЖАВАЊЕ ЗДРАВСТВЕНИХ СТАНИЦА И 

АМБУЛАНТИ СА ПОТРЕБНИМ РАДОВИМА У ПОСТОЈЕЋИ 

ИНФОРМАЦИОНИ СИСТЕМ ДОМА ЗДРАВЉА ЗЕМУН 
 

 

Лпкације кпје је пптребнп умрежити : 

 

Локације које је потребно повезати у јединствен информациони систем 

Дома здравља Земун 

 

Ред. бр. Назив Адреса 

1. Централа Дома Здравља Земун Рада Кончара 46 

2. Здравствена станица Бусије Епископа Цаве Трлајића 

3. Здравствена станица Сурчин Војвођанска 109 

4. Здравствена станица Добановци Маршала Тита 11 

5. Здравствена амбуланта Јаково Палих бораца 1 

6. Здравствена амбуланта Бољевци Браће Веселиновић 4 

7. Здравствена амбуланта Бечмен Једанаестог октобра 4 

8. Здравствена амбуланта Петровчић Браће Љубинковић 2 

9. Здравствена амбуланта Прогар 12.августа 1  

10. 
Здравствена амбуланта Топличка Топличка 8 

11. Здравствена амбуланта Лазара Саватића Лазара Саватића 3а 
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Потребни услови: 

  

Независна веза  сваке локације до Микротик  рутера у серверској соби у Централи дому здравља 

„Земун“,  Раде Кончара 46. 

 

Брзина саобраћаја између локација минимум 40 мбпс  

  

WPАА2 PSK/TKIP енкрипција линкова ( 1024 бит) рестриктиван Firewall 

  

Softwаrе за мониторинг линкова или неке друге везе NMS (NETWORK MANAGEMENT SYSTEM) 

 

За локације 3 и 4 потребна је редунантност (линкова или неке друге везе , Fialover) 

OSPF (OPEN SHORTEST PATH FIRST) ROUTING 

  

На свакој локацији монтирати независно напајање (УПС) које ће обезбедити рад линка минимум 8 

сати. 

 

Uptime мреже на годишњем нивоу мора бити: 

 

Интернет 95%  

Интранет 98%  

Repair time (време поправке ) у случају квара :   

 главна чворишта 2 сата  

 

остале локације 6 сати 

  

Техничка подршка 24/7.  

 

   Кроз понуди мора да буде обухваћена мрежна опрема и умрежавање исте.  
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ИЗВПЂЕОЕ РАДПВА НА ППВЕЗИВАОУ ЛАБПРАТПРИЈСКИХ МАШИНА СА 
ИНФПРМАЦИПНИМ СИСТЕМПМ ДПМА ЗДРАВЉА ЗЕМУН 

 

       На пснпву шема у прилпгу ппвезати лабпратпријске машине са серверима у централи Раде Кпнчара 46  
 

       

 
Лпкација Раде Кпнчара 46 

     прилпг 1 Ппвезати лабпратпријске машине DxC800, Celly 70, UroMeter 720 са кпмуникаципним серверпм,  

 
а кпмуникаципни сервер са главним серверпм у серверскпј сали 

прилпг 2 Ппвезати лабпратпријске машине AcTDiff, HmX са главним серверпм у серверскпј сали 
  

 
путем кпнвертпра 

     

 
Лпкација Дпои град 

     прилпг 3 Ппвезати лабпратпријске машине BT3500,MINDEREY,AcTDiff дп главнпг свича у згради 
 

 
путем кпнвертпра 

    

 
Лпкација Батајница 

     
прилпг 4 Ппвезати лабпратпријске машине Ilab300+, Celly 70, Celly дп главнпг свича у згради 

 
путем кпнвертпра 

     прилпг 5 Лпкација Камендин 
     

 
Ппвезати лабпратпријске машине ERBA XL 600, MITROS ES 60 дп главнпг свича 

  

 
Неппхпдни услпви: 

     

 

Фпрмирати радна места  за пријем пацијената у лабпратприју за сваку лпкацију дату у прилпгу, штп 
ппдразумева: 

 
дпвпђеое напајаоа,дпвпђеое мрежнпг прикључка, физички смештај рачунара са тестираоем 

 
свакпг нпвпптвпренпг раднпг места и прпверпм рада мреже 
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Спецификација:  

 
   кпм Ј. 

Цена 
без 

ПДВ-а 

ПДВ
-% 

Ј. Цена 
са ПДВ-а 

Укпп. 
без 

ПДВ-а 

Укуп. 
са 

ПДВ-
пм 

КПНВЕРТЕР 
RS232 НА 

RJ45 

Кпнвертер RS232/422/485 излаз за мрежни прикључак 
TCP/IP 

10      

 Женски DB25 прикључак        

 Ресет дугме        

 Мрежни прптпкпли: DHCP, BOOTP, Telnet, TCP, UDP, IP, 
ICMP, ARP 

      

 DIP Switches за кпнтрплу функција серијскпг ппрта 
(RTS,ADDC) 

      

 Data bits: 5, 6, 7, 8        

 Stop bits: 1, 1.5, 2        

 Радна тепература: 0°C to 55°C        

 Дпзвпљена влажнпст ваздуха 5 
дп 95%  RH 

       

 Заштита пд пренаппна  15 KV ESD за серијски ппрт       

 Магнетна изплација 1,5 KV  за мрежни прикључак       

Бар кпд 
штампач 

32 bit RISC processor  2      

 XML-пмпгућенп штампаое        

 Спецификација штампача        

 Резплуција: 203 dpi (8 dots/mm)        

 Мемприја: 8 MB SDRAM (3 MB кприсничке мемприје); 4 MB 
Flash (1.5 MB кприсничке мемприје) 

     

 Ширина исписа: 4.09" (104 mm)        

 Дужина исписа: 39" (991 mm)        

 Брзина штампе: 5" (127 mm)/sec        

 Сензпр за траку: Reflective, 
Transmissive 

       

 Карактеристике медија (траке..)        

 Максимална ширина траке (медија): 4.25" (108 mm)       

 Минимална ширина траке (медија): 0.75" (19 mm)       

 Максимална дужина траке (медија): 0.38" (9.7 mm) to 
39" (991 mm) 

      

 Максимални пречник рплне: 5" 
(127 mm) 

       

 Пречник језгра: 0.5" (12.7 mm), 1.0" (25.4 mm), 1.5" (37.1 
mm) 
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 Дебљина медије: 0.003" (0.08 mm) to 0.0075" (0.20 mm)       

 Карактеристике рибпна        

 Сппљни пречник: 1.34" (34 mm)        

 Стандардна дужина: 244' (74 m)        

 Однпс: 1:1        

 Ширина траке        

 Преппручује се ширина бар кап 
медија 

       

 1.33" (33.8 mm) to 4.3" (110 mm)        

 Радне карактеристике        

 Радна температура: 40° F (5° C) to 105° F (41° C)       

 Дпзвпљена влажнпст ваздуха : 
10-90%  

       

 Електричне пспбине: Auto-detecable (PFC Compliant) 100-240 
VAC, 50-60 Hz 

     

 Задпвпљава стандарде        

 FCC Part 15        

 Subpart 15        

 VCCI        

 C-Tick        

 EN55022 Class-B        

 EN6100-3-2        

 EN6100-3-3        

 EN55024        

 CCC        

 CB Scheme IEC 60950: 1991 +A1 
+A2 + A3 +A4 

       

 TUV NRTL        

 IRAM        

 NOM        

 AAMI        

 Језици за прпграмираое        

  EPL2, ZPL I/ZPL II        

 Симбплпгије        

 Linear Codabar        

 Code 11        

 Code 128        

 Code 128 with subsets A/B/C        
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 Code 39        

 Code 93        

 EAN-13        

 EAN-14        

 EAN-8        

 EAN-8 and EAN-13 with 2 or 5 digit 
extensions 

       

 German Post Code        

 Industrial 2-of-5        

 Interleaved 2-of-5        

 Japanese Postnet        

 Logmars        

 MSI        

 MSI-3        

 Plessey        

 Postnet        

 RSS (reduced space symbology)        

 Standard 2-of-5        

 UCC/EAN-128        

 UPC and EAN 2 or 5 digit 
extensions 

       

 UPC-A        

 UPC-A and UPC-E with 2 or 5 digit 
extensions 

       

 UPC-A and UPC-E with EAN 2 or 5 digit extensions       

 UPC-E        

 2-dimensional Aztec        

 Codablock        

 Code 49        

 Data Matrix        

 MacroPDF417        

 MaxiCode        

 MicroPDF417        

 PDF417        

 QR Code        

 RSS / GS1 DataBar family (12 
barcodes) 

       

Бар кпд 
штампач 

Стандардне пспбине  7      
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 Начин исписа: Директ термп (LP)        

 Мерач за дужину траке        

 Уникпд усклађен за вишејезичнп 
штампаое 

       

 Дугме за ресет        

 Кпнструкција: ABS кућиште пд 
дуплпг слпја 

       

 OpenACCESS дизајна за лакп 
уметаое медија 

       

 32 bit RISC processor         

 Аутп калибрација медија        

 Сензпр за преппзнаваое ппчетка 
медија 

       

 Стандардни tear-off mode        

 Сертификпвани Microsoft 
Windows драјвери 

       

 Спецификација штампача        

 Резплуција: 203 dpi (8 dots/mm)        

 Мемприја: 8 MB SDRAM (3 MB кприсничке мемприје); 4 MB 
Flash (1.5 MB кприсничке мемприје) 

     

 Ширина исписа: 2.2" (56mm)        

 Дужина исписа: 39" (991mm)        

 Брзина штампе: 4" (102mm)/sec        

 Сензпр за траку: Reflective, 
Transmissive 

       

 Карактеристике медија        

 Максимална ширина траке (медија): 2.36" (60mm), 1.44" 
(37mm) with Media Adapter Guide 

     

 Минимална ширина траке (медија): 1.00" (25.4mm), 0.585" 
(15mm) with Media Adapter Guide 

     

 Максимална дужина траке (медија): 39" (991mm)       

 Максимални пречник рплне: 5" 
(127 mm) 

       

 Пречник језгра: 1.0" (25.4mm) and 1.5" (38mm)       

 Дебљина медије: 0.003" (0.08mm) to 0.007" (0.18mm)       

 Радне карактеристике        

 Радна температура: 40° F (5° C) to 105° F (41° C)       

 Дпзвпљена влажнпст ваздуха : 
10-90%  

       

 Електричне пспбине: Auto-detecable (PFC Compliant) 100-240 
VAC, 50-60 Hz 

     

 Задпвпљава стандарде        

 FCC        

 VCCI        
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 C-TICK        

 UL        

 NOM        

 CE        

 IRAM        

 AAMI        

 Језици за прпграмираое        

 ZPL, ZPL II, EPL, EPL-Page Mode, EPL2, Line Mode       

 Симбплпгије        

 Linear Codabar        

 Code 11        

 Code 128        

 Code 39        

 Code 93        

 EAN-13        

 EAN-8        

 Industrial 2-of-5        

 Interleaved 2-of-5        

 Logmars        

 MSI        

 Plessey        

 Postnet        

 RSS-14 (limited, truncated, 
stacked) 

       

 Standard 2-of-5        

 UPC-A        

 UPC-A and UPC-E with EAN 2 or 5 digit extensions       

 UPC-E        

 Code 128 with subsets A/B/C        

 UCC/EAN-128        

 UPC-A with 2 or 5 digit extensions        

 UPC-A and UPC-E with 2 or 5 digit 
extensions 

       

 EAN-8 and EAN-13        

 Japanese Postnet        

 MSI-3        

 German Post Code        
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 2-dimensionalCodablock        

 Code 49        

 Data Matrix        

 MaxiCode        

 MicroPDF417        

 PDF417        

 QR Code        

 RSS / GS1 DataBar family (12 
barcodes) 

       

 Aztec        

 Fonts and Graphics        

Бар кпд 
скенер 
са 
припада- 

јућим 
ппстпљем 

Резплуција 0.1mm (4mils) 
Code39, PCS=90% 

9      

Брзина декпдираоа 200/300 скенираоа пп 
секунди 

     

Кпнтраст штампе 30% или више       

 Дубина ппља 0-250mm (Code 39, PCS=90%, 
20mils) 

     

 Ширина ппља 120mm       

 Угап скенираоа предое: 60°        

 задое: 60°        

  75°       

 Извпр светлпсти -ласер 660 nm Visible Red 
LED 

      

 Пптички систем 2048 pixel CCD       

 Функципналнпсти        

 Звучни сигнал 7 тпнпва       

 Индикатпр Зелена LED       

 Пптрпшоа струје у раду 255mA @ 5VDC       

 Пптрпшоа струје у standby 
режиму 

120mA @ 5VDC       

 Снага у раду 1275mW       

 Снага у standby режиму 600mW       

 Симбплпгије        

 1D Code 39, Code 39 Full ASCII, 
Codabar, Pharmacy 

Code(Italian), Standard 2 of 5, 
Industrial 2 of 5, Interleave 2 
of 5, Matrix 2 of 5, Code 93, 

Code 128/UCC EAN 128, MSI, 
Plessey, UPC/EAN codes 

incl.add-ons, ISBN, Telepen, 
RSS Code 
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 2D 2D barcodes PDF 417 (multi-
row symbology) 

     

 Кпмуникација        

 ‧RS232       

 ‧USB       

 Материјали израде        

 кућишта ABS + PC       

 Ваљак Гума       

 Тип кпнектпра RJ-45 кпнектпр       

 Тежина 187g       

 Димензије 187 x 101 x 78mm       

 Пкружеое        

 Радна температура 0°C to 45°C (32°F to 
113°F) 

      

 Дпзвпљена влажнпст ваздуха 5% to 90%        

Рачунар Opis procesora  9      

 Clock Speed 3 GHz       

 Брпј језгара 2       

 Smart Cache 3 MB       

 DMI 5 GT/s       

 Lithography 22 nm       

 Max TDP 55 W       

 Thermal Solution Specification 2011C       

 Instruction Set Extensions SSE4.1, 4.2       

 Chipset H61 Express       

         

 Grafička karta Integrisana HD 
Graphics Basic 

      

 Ram memorija 2GB       

 Opis memorije 2GB 1333MHz DDR3       

 Hard Disk 320GB 7200 rpm       

 Optički uredjaj SATA SuperMulti DVD 
writer 

      

 Mrežni interfejs RTL8171E Gigabit 
Ethernet Controller 

      

 Audio Integrisana ALC656 
audio karta 

      

 Slotovi za proširenje 1x PCIe x16, 3x PCIe 
x1, 1x mini PCI 

      

 Priključci na zadnjem panelu        

 10x USB 2.0, 1x RJ-45, 1x DVI-D, 1x VGA, 1x slušalice, 2x mikrofon, 
1x audio ulaz, 1x audio izlaz 
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 Kudište Mini ITX       

 Napajanje 380W нпминале 
снаге, active PFC 

      

 Тастатура слим, српки расппред 
слпва,УСБ, 

       

 Миш пптички,УСБ        

 Garancija proizvođača        

 24 Meseca        

Мпнитпр   9      

 Величина екрана 18.5"       

 Резплуција 1.366 x 768       

 Тип панела ЛЕД       

 Динамички кпнтраст 20.000.000:1       

 Одзив 5мс       

 Освежаваое 60Хз       

 Осветљеое 250цд/м²       

 Однпс страница 16:09       

 Углпви гледаоа 90° хпризпнтални, 65° 
вертикални 

     

 Величина пиксела 0.3мм       

 Палета бпја 16.7 милипна       

 Прикључци ппзади        

 ВГА Д-суб улаз 1       

 Физичке карактеристике        

 Ппмераое Тилт       

 Мпнтираое на зид ВЕСА, 75мм x 75мм       

 Маса 2.63кг       

 Бпја Црна       

 Гаранција        

 Гаранција 3 г       

Мрежни  
штампач 

 
 

1      

 Технплпгија штампе Мпнпхрпмски ласер       

 Брзина штампе Up to 33 ppm       

 Брзина излаза прве А4 странице < 9.5 sec (from powersave 
and ready mode) 

     

 Брзина прпцеспра 400 MHz       

 Прпцеспр Motorola ColdFire® 
V5 

      

 Квалитет штампе Up to 1200 x 1200 dpi       

 Месечни пбим штампе Up to 100000       

 Ппдржане врсте медија Папир (пбвезнице,кплпр 
папир,перфприрани 

папир,груби 
папир,рециклирани 

папир),кпверте,налепнице,к
артице залиха, прпвидни 

папири) 

     

 Стандардни капацитет улаза  Up to 600       

 Капацитет улазне фијпке 100-sheet multi-purpose tray, 
500-sheet input tray 
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 Стандардни фпрмати медије A4, A5, B5 (JIS), letter, legal, 
executive 

     

 Специфичне величине медија Multi-purpose tray: 76 x 127 
to 216 x 356 mm 

     

 Тежине медија Tray 1: 60 to 200 g/m² 
(straight through paper path 
for special media and heavier 

stock); tray 2, 3: 60 to 120 
g/m² 

     

 Стандардна мемприја 80 MB       

 Стандардни језици штампача PCL 6, PCL 5e, Postscript Level 
3 emulation, direct PDF 

printing v1.4 (with at least 
128 MB of printer memory) 

     

Налепнице 
за  
штампач 

1500кпм/рплТип: ДТ (директ термал) бела једнпредна 
етикета  

300      

32мм x 45мм (пријентације да излази пп краћпј страни; 32мм је 
ширина рплне 

     

 

 

 

 

Укупно (без ПДВ-а):____________ 

Укупно (са ПДВ-ом):___________ 

 

 

 

 

Рекапитулација 

 

 Рок испоруке робе       : _________ дана 

            Рок извршења радова  : _________ дана 

 

 Без ПДВ-а Са ПДВ-ом 

Укупно   

 

Словима без ПДВ-а:_________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

Београд, ________2013.године                                                 потпис овлашћеног лица: 

 

        М.П.                   ______________________ 
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        Образац бр. 6                                                                                            

У Моделу уговора понуђач попуњава податке које се односе на предметну јавну набавку за 

коју доставља понуду.  

 

Модел уговора понуђач мора да парафира и овери печатом све стране и овери печатом и 

потпише 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 

 

УГОВОР У КУПОПРОДАЈИ 

по спроведеном поступку за јавну набавку мале вредности бр. 38/2013 

 

Уговорне стране: 

 

 

НАРУЧИЛАЦ: Дом здравља „Земун“, Београд - Земун, Ул. Рада Кончара 46, МБ-7041632,ПИБ-

100203635,Број рачуна- 840-626661-05, кога заступа Директор: Др Душан 

Јоксимовић, ( у даљем тексту: „Наручилац“ ) 

 

ИЗВРШИЛАЦ:   ________________________________________, МБ__________,  

 

ПИБ_____________, број рачуна_______________________, 

кога заступа директор __________________________( у даљем тексту: 

„Извршилац“ ) 

 

Наручилац и понуђач заједно констатују: 

 

Наручилац је на основу чл. 39. Закона о јавним набавкама а на основу позива за набавку добара –за 

“Набавка и инсталација мрежне опреме“потребе Наручиоца: Дом здравља „Земун“, спровео поступак 

јавне набавке мале вредности. 

 

- да је Понуђач добара дана __/__/____. године, доставио понуду број _________________ од 

____________2013. године, која се налази у прилогу уговора и саставни је део овог уговора; 

 

- да је Наручилац на основу Извештаја о стручној оцени понуда бр. _________ од __/__/2013. године, 

Комисије за јавну набавку, у складу са чланом 108. Закона о јавним набавкама донео одлуку о додели 

уговора и прихватио понуду Понуђача бр. ______________ од __/__/2013. године и изабрао Понуђача за  

“Набавка и инсталација мрежне опреме“ према понуди коју је доставио, а из спроведеног поступка 

јавне набавке. 

 

                                                                          Члан 1. 

 

Предмет овог уговора је набавка добара и инсталација исте. Назив предмета: набавка добара: “Набавка 

и инсталација мрежне опреме“. Важност овог уговора важи до испоруке и инсталације мрежне 

опреме. 

У свема према спецификацији и поднетој понуди понуђача, а која је саставни део овог уговора. 

 

Испоручилац се обавезује да, Наручиoцу испоручи и инсталира све артикле из пoнуде, а Наручилац се 

обавезује да за испоручена добра и инсталацију исте, плати Извршиоцу цену, сагласно понуди. 
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                                                                          Члан 2. 

 

Цена за добра из јавне набавке, а према спецификацији  из конкурсне документације,  

 

Уговорене стране су сагласне да током реализације овог Уговора, врше усклађивање уговорених цена, 

применом средњег девизног курса Народне банке. 

Усклађивање цена вршиће се у случајевима кад се средњи курс Народне банке за ЕУРО промени за +/-

5% у односу на курс на дан отварања понуда, тако што се на основу писаног предлога заинтересоване 

уговорене стране,закључује АНЕКС уз овај уговор којим се утврђују нове цене које ступају на снагу 

даном потписивања АНЕКСА-а и важе до окончања испоруке уговорене количине добара. 

 

Наручилац се обавезује, да за испоручена добра из члана 1. овог уговора, исплати Испоручиоцу добара 

укупан износ из Понуде, у висини од __________,00 РСД. Без ПДВ, односно, 

______________________РСД са ПДВ 

 

 

               Члан 3. 

 

Испоручилац се обавезује да испоручи укупну уговорену количину добара и инсталацију исте,  по 

зaхтеву Наручиоца. Тачно време биће прецизирани, у складу са потребама одвијања процеса рада, 

посебним писменим налогом Наручиоца најмање _____ дана пре планиране испоруке. 

 

При испоруци материјала и инсталације исте, Наручилац ће извршити квалитативну и квантитативну 

проверу и потписати пријем њихове исправности. 

 

Уколико Наручилац, накнадно, после пријема, а при употреби добара, утврди да иста не одговарају у 

квалитету из спецификације, позваће испоручиоца да иста замени у примереном року. 

 

Члан 4. 

 

Изабрани понуђач се обавезује да у року од 7 дана од дана 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 од 10% од укупне важности 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. 

 

Наручилац ће уновчити банкарску гаранцију за добро извршење посла у случају да понуђач не буде 

извршавао своје уговорне обавезе у роковима и на начин предвиђен уговором. 

 

Члан 5. 

 

Наручилац ће добра која су испоручена, платити најкасније у року до 60 дана од дана испоруке добара. 

 

Износ са припадајућим порезом  се исплаћује на основу испостављене фактуре и то по стварно 

извршеној испоруци и поднетој фактури, а према понуђеним и усвојеним ценама из Техничке 

спецификације,Образац бр.6. 
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Приликом испостављања рачуна, Испоручилац ће се позвати на број уговора _____ и навести ПИБ 

Испоручиоца и ПИБ Наручиоца. 

 

 

Члан 6. 

 

Уговор ступа на снагу даном обостраног потписивања. 

 

Уговорне стране су сагласне, да ће све евентуалне измене и допуне, овог уговора, извршити 

потписивањем анекса уговора. 

 

Уговорне стране су сагласне, да ће се на овај уговорни однос, примењивати одредбе Закона о 

облигационим односима. 

Члан 7. 

 

Евентуалне спорове, који настану поводом, или из овог уговорног односа, уговорне стране ће решавати 

споразумом, а у случају да то није могуће, одлучиваће надлежни суд у Београду. 

 

Члан 8. 

 

Уговор је сачињен у 6 (шест) истоветна примерка, од којих су 4 (четири) примерка за Наручиоца и 2 

(два) примерка за Испоручиоца. 

 

У Београду, 

 

Дана:________________.2013.година 

 

 

 

                 ЗА   ИСПОРУЧИОЦА                                                          ЗА   НАРУЧИОЦА 

 

             ____________________________                                        ___________________________                                                                                        

                                    Директор                                                                                     Директор  

 

                                                                                    др Душан Јоксимовић  
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                  Образац бр. 7 
 

 

 

 

 

 

 

На основу члана 26 Закона о јавним набавкама («Службени гласник РС», бр. 124/2012.) дајемо следећу 

изјаву  

         

       

 

 

 

ИЗЈАВА О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

 

 

ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ 

ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ  ЈН БР. 38/2013 

                                                  “Набавка и инсталација мрежне опреме“ 
 

           У својству овлашћеног лица за заступање понуђача у поступку јавне набавке мале вредности, 

набавка добара - “Набавка и инсталација мрежне ппреме“ изјављујемо под пуном материјалном и 

кривичном одговорношћу да понуду подносимо НЕЗАВИСНО, без договора са другим понуђачима или 

заинтересованим лицима. 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                     

Београд, ________2013. године                                             Потпис одговорног лица понуђача: 

                                                                         М.П.   

                                                                                                      __________________________ 
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       Образац бр. 8 
 

 

 

 ТРОШКОВИ ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ                       

                          

ВРСТА ТРОШКОВА        ПОЈЕДИНАЧНИ  
              ИЗНОСИ  
        

   1.  

 

 

 

 

 

   2.  

   3.  

   4.  

   5.  

   6.  

УКУПАН ИЗНОС  

 

 

 

 

 

 

 

 

Понуђач може да у оквиру понуде достави укупан износ и структуру трошкова припремања 

понуде. 

 

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од 

наручиоца накнаду трошкова  (члан. 88 став 2. ЗЈН). 
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       Образац бр. 9 
 

 

 

 

 

 

 

На основу члана 75.став 2 Закона о јавним набавкама («Службени гласник РС», бр. 124/2012.) дајемо 

следећу изјаву  

 

 

 

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА  

 

 

ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ 

ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ  ЈН БР.34/2013 

                                              “Набавка и инсталација мрежне опреме“ 
 

           У својству овлашћеног лица за заступање понуђача у поступку јавне набавке мале вредности-

набавка добара -”Набавка и инсталација мрежне опреме“ изјављујемо  да смо при састављању својих 

понуда поштовали обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и 

условима рада, као и заштити животне средине. 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                     

Београд, ________2013. године                                             Потпис одговорног лица понуђача: 

                                                                         М.П.   

                                                                                                      __________________________ 

 


