
Конкурсна документација у отвореном поступку за ЈН  бр. ЛАБ/20 1/34
  

 

Дом здравља Оџаци 
ул. Мостонга 25, 25250 Оџаци  
Број: 434-2/20 
www.dzodzaci.org.rs 
еmail: pravnik@dzodzaci.org.rs  
Tel:069/1514-165 
Датум: 20.07.2020. 

НАПОМЕНА ЗА НАБАВКУ ИЗ 2019. ГОДИНЕ(непознаница за понуђача и наручиоца): у ишчекивању најављене 
централизације предметне набавке, иста се није расписивала, обзиром на најављену централизацију у месецу октобру 

2019. Године. По обавештењу РФЗО, расписујемо набавку на „теоретски“ период од годину дана, а када се исходује 
централизација исте, закључени уговори по овој набавци престају да важе, као и сама набавка 

Напомена 2: 
Јавна набавка у отвореном поступку се спроводи по Закону о јавним набавкама који је био на снази до 30.06.2020. 
године, (,,Сл.гласник РС“,бр.86/15), обзиром да је Одлука о покретању поступка , по Плану и потребама установе, 

расписана пре ступања на снагу новог ЗЈН, због непредвиђености даљег тока и развоја епидемије, и услед 
непредвидивости хоће ли нови ЗЈН ступити на снагу у предвиђеном термину ( 01.07.2020.). Услед тога, наручилац 

је морао да се оријентише и предвиђа своје набавке по, тада важећем ЗЈН, и да доноси Одлуке о покретању 
поступака са предвиђеним терминима за фазе поступка ЈН:. Набавка се објављује на „Старом“ порталу ЈН и веб-

сајту наручиоца 
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На основу члана 39. и члана 61. Закона о јавним набавкама (,,Сл.гласник РС“,бр. 124/12, 
14/15 и 68/15), члана 6. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у 
поступцима јавних набавки и начина доказивања испуњености услова (,,Сл.гласник 
РС“,бр.86/15) ,Одлуке о покретању ЈНМВ ЛАБ/20 бр. 276-2 од 03.06.2020. Kомисија за 
спровођење поступка јавне набавке припремила је следећу 

 
КОНКУРСНУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ 

 
 
 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
 

у отвореном поступку за јавну набавку –                                     
ЛАБОРАТОРИЈСКОГ  МАТЕРИЈАЛА 

 
ЈН бр. ЛАБ/20 

 
Конкурсна документација садржи: 
 
 
Поглавље Назив поглавља

I Општи подаци о јавној набавци
II Подаци о предмету јавне набавке
 
 
 
 

III 

Врста, техничке карактеристике, квалитет, количина 
и опис добара, радова или услуга, начин 
спровођења контроле и обезбеђења гаранције 
квалитета, рок извршења, место извршења или 
испoруке добара, евентуалне додатне услуге и сл. 

 
 

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 трошкова припреме понуде
IX Образац изјаве о независној понуди
 

X 
Образац изјаве о поштовању обавеза из чл. 75. ст. 
2. Закона 

 
XI 

Образац изјаве о прихватању услова из јавног 
позива и конкурсне документације
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 I   ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ  
 

 
1. Подаци о наручиоцу 
Наручилац: Дом здравља Оџаци 
Адреса: Мостонга 25, Оџаци 
 
 
2. Врста поступка јавне набавке 
Предметна јавна набавка се спроводи у отвореном поступку, у складу са Законом 
и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. 
 
3. Предмет јавне набавке 
Предмет јавне набавке  бр. ЛАБ/20 су добра –                                         
ЛАБОРАТОРИЈСКИ МАТЕРИЈАЛ 
 (набавка обликована по партијама –8 партија) 
 
4. Циљ поступка 
Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци. 
 
 
7. Контакт (лице или служба)  
Маринковић –Спасић Љиљана, спец. биохемије - лабораторија 
5155-507 
Вукашиновић Глигорије, правник – правна служба 
069/1514-165 
e-mail: pravnik@dzodzaci.org.rs 
 
Понуду доставити на адресу: Дом здравља Oџаци ул. Мостонга 25, Оџаци, са 
назнаком: ,,Понуда за јавну набавку ЛАБОРАТОРИЈСКОГ МАТЕРИЈАЛА ЈН бр. 
ЛАБ/20 - НЕ ОТВАРАТИ”. Понуда се сматра благовременом уколико је примљена 
до 20.08.2020. године до 12,00 часова. Позив за ЈН ЛАБ/20 се објављује и на 
Порталу / веб сајту наручоца 
 

Јавно отварање понуда обавиће се у згради Наручиоца у Дому здравља Оџаци, 
Мостонга 25, Оџаци, у сали за састанке – управна зграда,  на дан 20.08.2020. године, са 
почетком у 12,15 часова.  
Јавном отварању понуда могу присуствовати овлашћени представници понуђача који 
морају имати писмено овлашћење. Писмено овлашћење се предаје Комисији пре отварања 
понуда 
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II  ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 
 

 
1. Предмет јавне набавке 

Предмет јавне набавке  бр. ЛАБ/20 су добра – 
 

ЛАБОРАТОРИЈСКИ МАТЕРИЈАЛ - 33690000- разни медицински производи 
 
2. Партије 
Јавна набавка  бр. ЛАБ/20 обликована је по партијама, и то у 8 партија, ближе 
описаних у поглављу III ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И 
ОПИС ДОБАРА, МЕСТО ИЗВРШЕЊА ИЛИ ИСПОРУКЕ ДОБАРА, ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ УСЛУГЕ 
И СЛ. 
 
III  ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И 
ОПИС ДОБАРА, МЕСТО ИЗВРШЕЊА ИЛИ ИСПОРУКЕ ДОБАРА, 

ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ УСЛУГЕ И СЛ. 
 

 
Партија 1- Реагенси за биохемијски анализатор HUMASTAR 600 
 

Broj Naziv Jedinica Količina
1 Albumin u serumu test 1800
2 Alanin - aminotransferaza ( ALT) u serumu – GPT  IFCC test 13950
3 Aspartat - aminotransferaza ( AST ) u serumu - GOT  IFCC test 13950
4 Alkakna fosfataza ( AP ) u serumu test 6750
5 Alfa - amilaza u serumu test 2340
6 Bilirubin ( ukupan ) u serumu –auto Bilirubin T test 10500
7 Bilirubin ( direktan ) u serumu –auto Bilirubin D test 8400
8 Glukoza u serumu test 16380
9 Glukozirani hemoglobin u krvi ( HBA1C ), HbA1c reagent kit ml 40
10 Glikohemoglobin standard-HbA1c calibrator pak 1
11 Glikohemoglobin kontrola –HbA1c control pak 1
12 Gvožđe u serumu ( TPTZ metoda ) test 3600 
13 Gama - glutamin - transferaza u serumu ( GGT ) test 7500
14 Holesterol ( ukupan ) u serumu test 12600
15 Kreatinin u serumu-auto Creatinine test 16250
16 Laktat - dehidrogenaza u serumu-LDH SCE test 7200
17 Mokraćna kiselina u serumu-Uric Acid test 7500
18 Proteini ( ukupni ) u serumu-Total protein test 3780
19 Trigliceridi u serumu-Triglicerydes test 11970
20 Urea u serumu-Urea liquiUV test 15000
21 Multi -kalibrator ( serum )-Autocal ml 20
22 Kontrolni serum ( N ) -Serodos ml 240
23 Kontrolni serum ( P ) –Serodos plus ml 30
24 CRP turbidimetrijski  ml 1900
25 CRP kontrola –Plasma protein control ml 2
26 Holinesteraze -Cholinesterase test 400
27 HDL holesterol –HDL Cholesterol test 11520
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НАПОМЕНА: Понуђач је у обавези да приложи оригинално упутство из паковања 
теста,апликацију за анализатор Најповољнији понуђач има  обавезу да апликује 
анализе на HUMASTAR 600. Реагенси и детерђенти морају бити у течном стању 
спремни за употребу. Обавезно доставити СЕ Сертификат за реагенсе и ИСО 
сертификат произвођача, као и СЕ Сертификоване апликације за HUMASTAR 600. 
Доставити изјаву произвођача апарата да се понуђени реагенси могу користити на 
биохемијском анализатору HUMASTAR 600. 
 
Уз понуду доставити и упутства за употребу и чување реагенса ( инсерт из кутије ). 
Реагенси за тражене анализе морају бити упаковани у одговарајуће бар кодиране 
бочице,које се без просипања могу поставити на анализатор HS600, при чему 
корисник са бар кода      на бочици добија све податке иапликацију за дати 
реагенс.Понуђени калибратор и контроле морају имати дефинисане вредности за 
HS600.  
  

 
Партија 2- Потрошни материјал  за биохемијски анализатор HUMASTAR 600 
 
 

Broj Naziv Jedinica Količina 
1 Diluent ml 160
2 Cuvette cleaner ml 330
3 Tip cleaner  ml 480
4 Wash aditive ml 100
5 Reaction cuvettes pak 1200 kom  4

НАПОМЕНА:  Понуђач је у обавези да приложи оригинално упутство из 
паковања потрошног материјала,доказ произвођача да се наведени 
потрошни материјал може користити за анализатор HUMASTAR 600.
 
 

 
Партија 3- Реагенси  за хематолошки бројач Sysmex  XN 550 
 

Broj Naziv Jedinica Količina 
1 Cell Pack DCL pak 20 l 21
2 Sulfolyzer  Pak 3 x 500 ml 4
3 Lysercell WDF Pak 5 l 4
4 Fluorocell WDF  Pak 2x42 ml 3
5 Cellclean Pak 50 ml 4
6 XN check 3,0 ml  L2 Kom 12 

 
НАПОМЕНА: Доставити потврду произвођача апарата да су реагенси 
одговарајући за наведени апарат.  

 
Партија 4 . – Реагенси за апарат  Nycocard 
 

Broj Naziv Jedinica Količina
1 Nycocard HbA1C, 24 tests test 960
2 Nycocard CRP,  48 tests test 144
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3 Alere Afinion CRP Control (C1 2X0,5ml, C2 2x0,5ml) kom 1
4 Capillary tubes 5ul 1x200 units pak 5
5 Nycocard HbA1c kontrola pak 1

 
 
 
 
 
 
 
 
Партија 5- Реагенси и потрошни материјал за апарат BFT II 
 

Broj Naziv Jedinica Količina

1 
Reagensi za fibrinogen – po Claus-u bez prethodnog 
razblaženja uzorka  pak 13

2 Kaolin suspenzija za fibrinogen pak 13

3 
Reagens zs protrombinsko vreme po Quick-u  - humani 
placentalni tromboplastin  pak 16

4 PT multikalibrator – 6 nivoa pak 3
5 Kontrol plazma N pak 8
6 Kivete za fibritajmer  BFT  II sa metalnim opiljkom pak 25
7 Kontrol plazma P pak 1
8 Printer papir pak 5

 
НАПОМЕНА:  

- ПТ реагенс мора бити намењен за оптичко маханички 
коалгулометар,хуманог порекла.  

- Фибриноген реагенс мора бити намењен за оптичко механички 
коалгулометар ,за одређиванје фибриногена по Ц/А у С-4 без 
претходног разблаживања узорка.  

- Решење ALIMS-a доставити  за све ставке у партији које подлежу  
регистрацији осим ставке 8-принтер папир која не подлеже 
регистрацији ALIMS. 

- Понуђени калибратори морају имати тачно декларисану вредност за 
апарат BFT II, kao доказ приложити копију упутства из паковања.  

- Реагенси треба да буду упаковани у бочицама које могу да се поставе у 
радно место на апарату.  

 
   Партија 6-  Вакуум епрувете и микротeинери за узорковање биолошког материјала 
 

Broj Naziv Jedinica Količina
1 Mikroteineri sa KF+Na2EDTA 250 ul  kom 1250
2 Vakuum epruvete clot act 6 ml kom 1500
3 Vakuum epruvete gel+clot act 3,5 ml kom 9000
4 Vakuum epruvete Na citrat 3,8 %  2ml  kom 4000
5 Vakuum epruvete za sedimentaciju 1,6 ml kom 6000
6 Igle za vakuteinere sa holderom i zaštitnim poklopcem kom 5000
7 Igle za vakuteinere kom 10000



Конкурсна документација у отвореном поступку за ЈН  бр. ЛАБ/20 7/34
  

 

8 Holderi kom 10
9 Kontakt lancete kom 500

10 Stalak za sedimentaciju  kom                               2
11 Vakuum epruvete K3EDTA 3 ml kom 10000
12 Vakuum epruvete K3EDTA sa kapilarom, 200ul (sterilni ) kom                     100
Доставити узорке! 
 

 
 
 
 
Партија 7- Брзи тестови (урин тест траке ) 
 

Broj Naziv Jedinica Količina

2 
urin test trake sa 11 parametara za aparat Combilayzer VA –Combina 
11 pak 150 testova 81
 
 
НАПОМЕНА: Уз понуду доставити упутство за употребу и чување трака. 
Потврда произвођача апарата да су понуђене траке компатибилне са апаратом за читање 
урина Combilayzer VA. 
 
ДОСТАВИТИ И УЗОРКЕ. 
 
 
Партија 8- Лабораторијска стакла 
 

Broj Naziv Jedinica Količina
1 Epruveta bakto 16 x 100 mm pak 150 5
2 Pokrovno staklo 18 x 18 mm  pak 200 10
3 predmetna stakla brušena 26 x 76 mm pak 50 10
4 predmetna stakla  26 x 76 mm pak 50 10
5 Esmarhova poveska kom 2
6 filter papir kom 20
7 pipeta po Salliu kom 200
8 Žuti nastavci kartell 2-200 µL Pak od 1000 kom 10
9 Plavi nastavci kartell 100-1000 µL Pak od 1000 kom 10

10 Lancete 286 dubine , ubod 1,8 mm kom 2000
11 Petrijeva šolja kom 2
12 D-vac poveske za odrasle 40+-10 mm 5

 
 
 
У вези квалитета понуђачи су обавезни да се придржавају одредаба Закона о 
производњи и промету лекова и помоћних лековитих и медицинских средстава. 
 
Испорука франко магацин наручиоца (седиште Дома здравља Oџаци) 
 
 
 



Конкурсна документација у отвореном поступку за ЈН  бр. ЛАБ/20 8/34
  

 

IV   УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. 
И 76. ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ 

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) Да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности 
која је предмет јавне набавке (чл. 75. ст. 1. тач. 5) Закон) – Aко је 
таква дозвола предвиђена посебним прописом  

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

1.2. 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.   

 
1.3. 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 потписивањем изјаве – образац XII, или  
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 чл. 75. ст. 1. тач. 5) Закона 
Потврда надлежног органа који води евиденцију издатих дозвола за 
обављање одговарајуће делатности. 

       Дозвола мора бити важећа. 
5) Услов из члана чл. 75. ст. 2.  - Доказ: Потписан о оверен Oбразац изјаве 

(Образац изјаве, дат је у поглављу X). 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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Уколико понуду подноси група понуђача понуђач је дужан да за  сваког члана 
групе достави наведене доказе да испуњава услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 
4), а доказ из члана 75. став 1. тач. 5) Закона, дужан је да достави понуђач из 
групе понуђача којем је поверено извршење дела набавке за који је неопходна 
испуњеност тог услова.  
Додатне услове група понуђача испуњава заједно. 
 
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, понуђач је дужан да за 
подизвођача достави доказе да испуњава услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) 
Закона, а доказ из члана 75. став 1. тач. 5) Закона, за део набавке који ће понуђач 
извршити преко подизвођача.   
 
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 пет дана, 
не достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће 
његову понуду одбити као неприхватљиву. 

 
Понуђачи који су регистровани у регистру који води Агенција за привредне 
регистре не морају да доставе доказ из чл.  75. ст. 1. тач. 1) Извод из регистра 
Агенције за привредне регистре, који је јавно доступан на интернет страници 
Агенције за привредне регистре. 
 
Наручилац неће одбити понуду као неприхватљиву, уколико не садржи доказ 
одређен конкурсном документацијом, ако понуђач наведе у понуди интернет 
страницу на којој су подаци који су тражени у оквиру услова јавно доступни. 
 
Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ, понуђач доставља 
копију електронског документа у писаном облику, у складу са законом којим се 
уређује електронски документ, осим уколико подноси електронску понуду када се 
доказ доставља у изворном електронском облику. 
 
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 
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доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о 
јавној набавци и да је документује на прописани начин. 
 
 
 
 
 

V УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА 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 
 
Понуда се доставља у писаном облику, у једном примерку, на обрасцу из 
конкурсне документације и мора бити јасна и недвосмислена, читко попуњена-
откуцана или написана необрисивим мастилом, и оверена и потписана одстране 
овлашћеног лица понуђача. 
Понуда се саставља тако што понуђач уписује тражене податке у обрасце који су 
саставни део конкурсне документације. Подаци који нису уписани у приложене 
обрасце односно подаци који су уписани мимо образаца неће се уважити, и таква 
понуда ће се одбити. 
Пожељно је да сви документи поднети уз понуду буду повезани у целини и 
запечаћени, тако да се не могу накнадно убацивати, одстрањивати или 
замењивати појединачни листови, односно прилози, а да се видно не оштете 
листови или печат 
 
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 Oџаци ул. Мостонга 25, Оџаци, са 
назнаком: ,,Понуда за јавну набавку ЛАБОРАТОРИЈСКОГ МАТЕРИЈАЛА ЈН бр. 
ЛАБ/20 - НЕ ОТВАРАТИ”. Понуда се сматра благовременом уколико је примљена 
до 20.08.2020. године до 12,00 часова.  
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 наручулац 
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. 
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3. ПАРТИЈЕ 
- Понуђач може да поднесе понуду за једну или више партија. Понуда мора да 

обухвати најмање једну целокупну партију. 
- Понуђач је дужан да у понуди наведе да ли се понуда односи на целокупну 

набавку или само на одређене партије. 
- У случају да понуђач поднесе понуду за две или више партија, она мора бити 

поднета тако да се може оцењивати за сваку партију посебно. 
Докази из чл. 75. и 76. Закона, у случају да понуђач поднесе понуду за две или 
више партија, не морају бити достављени за сваку партију посебно, односно могу 
бити достављени у једном примерку за све партије. 
 
4.  ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА 
 
Подношење понуде са варијантама није дозвољено. 
 
 
5. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ 
 
У року за подношење понуде 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 
Оџаци, Мостонга 25, 25250 ОЏАЦИ,  са назнаком: 
„Измена понуде за ЈН бр ЛАБ/20 - НЕ ОТВАРАТИ” или 
„Допуна понуде за јавну или 
„Опозив понуде за јавну набавку или 
„Измена и допуна понуде за јавну набавку (...) 
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. 
 
6. 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 (поглавље VI), понуђач наводи на који начин подноси понуду, 
односно да ли подноси понуду самостално, или као заједничку понуду, или 
подноси понуду са подизвођачем. 
 
7. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 
 
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде 
(поглавље VI) наведе да понуду подноси са подизвођачем, проценат укупне 
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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 
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. 
 
 
8. 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 поглављу IV конкурсне документације, 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. 
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Плаћање ће се вршити сукцесивно, у складу са динамиком испоруке која је ближе 
одређена уговором, уплатом на рачун понуђачу у року од ______ дана од дана 
исправно испостављене фактуре. (рок мора бити дефинисан у складу са Законом 
о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама  
Понуђачу није дозвољено да захтева аванс. 
 
9.2. Захтеви у погледу гарантног рока 
Испоручена добра морају имати рок употребе не краћи од 12 месеци од дана 
(испоруке добара, извршења услуге, завршетка радова). 
 
9.3. Захтев у погледу рока (испоруке добара, извршења услуге, извођења радова) 
Добра се испоручују у року од _______ .дана од пријема захтева наручиоца. 
Место (испоруке, извршења услуге, извођења радова),  – на адресу наручиоца: 
Дом здравља Oџаци ул. Мостонга 25, Оџаци 
9.4. Захтев у погледу рока важења понуде 
Рок важења понуде не може бити краћи од 60 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 на 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. 
До промена цене након закључења Уговора може доћи из објективних разлога- 
одлуке надлежног органа. 
У цену морају бити укалкулисани сви трошкови по паритету F-co наручилац. 
 Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у 
складу са чланом 92. Закона. 
Ако понуђена цена укључује увозну царину и друге дажбине, понуђач је дужан да 
тај део одвојено искаже у динарима. 
 
 
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. 
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Подаци о заштити при запошљавању и условима рада се могу добити у 
Министарству рада, запошљавања и социјалне политике. 
 
 
12. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА 
ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ 
ПОДИЗВОЂАЧЕ  

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

 
13. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА 
ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ 
 
Заинтересовано лице може, у писаном облику путем поште на адресу 
наручиоца, електронске поште на e-mail или факсом на број 025/5742-381 
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, ЈН бр 
ЛАБ/20 
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. 
 
14. 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. 
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Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову 
понуду одбити као неприхватљиву.  
 
15. Подаци о врсти, садржини, начину подношења, висини и 
роковима обезбеђења испуњења обавеза понуђача , ДОДАТНО 
ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ИСПУЊЕЊА УГОВОРНИХ ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА КОЈИ СЕ НАЛАЗЕ НА СПИСКУ 
НЕГАТИВНИХ РЕФЕРЕНЦИ 

 
Најповољнији Понуђач са којим треба да буде потписан уговор о 
предметној јавној набавци (Испоручилац за одређену партију/партије), 
обавезан је да, у моменту потписивања уговора као средство 
финансијског обезбеђења за добро извршење посла преда наручиоцу:  
 
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,   
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. 
Средство обезбеђења за добро извршење посла траје 30 (тридесет) дана дуже 
од истека гарантног рока. 
Вредност средства обезбеђења за добро извршење посла односно отклањање 
недостатака у гарантном року утврђује се у износу који одговара висини од 
10% од укупне вредности уговора без обрачунатог пореза на додату вредност.  
Уколико изабрани понуђач не обезбеди и не преда наручиоцу средство 
обезбеђења за добро извршење посла у уговореном року, уговор не ступа на 
снагу (одложни услов), а наручилац задржава право да потпише уговор са 
следећим најбоље рангираним понуђачем.   
Меница мора бити неопозива, безусловна и наплатива на први позив 
Наручиоца. 
 
 ***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 од 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***. 
 
 
16. ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА 
 
Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума: најнижа 
понуђена цена. 
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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  
 
У случају да постоје две или више понуда са једнаким бројем пондера предност 
има понуда са понуђеном нижом ценом, а уколико постоје две или више понуда са 
једнаком ценом предност има понуда са понуђеним краћим роком испоруке. 
Уколико постоје две или више понуда са истим бројем пондера, истим понуђеном 
ценом и истим роком испоруке, предност ће се дати понуђчу са дужим наведеним 
роком плаћања. 
Ако и на овај начин две или више понуда буде једнако, предност ће имати понуда 
која је раније поднета у односу на остале. 
 
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 X конкурсне документације). 
  
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  
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, факсом 
на број 025/5742-381 или препорученом пошиљком са повратницом. 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.  У том 
случају подношења захтева за заштиту права долази до застоја рока за 
подношење понуда.  
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.  
Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у 
поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати 
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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 у 
изнoсу од 80.000,00 динара уколико оспорава одређену радњу наручиоца пре 
отварања понуда на број жиро рачуна: 840-742221843-57, шифра плаћања: 153, 
позив на број 97 50-016, сврха уплате: Републичка административна такса са 
назнаком јавне набавке на коју се односи (број или друга ознака конкретне јавне 
набавке), корисник: буџет Републике Србије.   
Уколико подносилац захтева оспорава одлуку о додели уговора такса износи 
80.000,00 динара уколико понуђена цена понуђача којем је додељен уговор није 
већа од 80.000.000 динара, односно такса износи 0,1 % понуђене цене понуђача 
којем је додељен уговор ако је та вредност већа од 80.000.000 динара.  
Уколико подносилац захтева оспорава одлуку о обустави поступка јавне набавке 
или радњу наручиоца од момента отварања понуда до доношења одлуке о 
додели уговора или обустави поступка, такса износи 80.000,00 динара уколико 
процењена вредност јавне набавке (коју ће подносилац сазнати на отварању 
понуда или из записника о отварању понуда) није већа од 80.000.000 динара, 
односно такса износи 0,1 % процењене вредности јавне набавке ако је та 
вредност већа од 80.000.000 динара. 
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 бр ________________ од __________________ за јавну набавку ЛАБ/20  
 
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  
 
 

 
ОПШТИ УСЛОВИ ЗА ПАРТИЈУ / ПАРТИЈЕ: 
 
Услови плаћања: ____________________ 
 
Гарантни рок: _______________________ 
 
Рок испоруке:________________________ 
 
Важност понуде:______________________ 
 
 

Датум                    Понуђач 
    М. П.  

_____________________________   ________________________________ 
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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 
 
 
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: 

 

Напомена:  
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: 

 

Напомена:  
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 
 
 
 
 
 
 
 
Предмет јавне набавке јесу добра – ЛАБОРАТОРИЈСКИ МАТЕРИЈАЛ                                   
 и обликован је по партијама: 
Потребно је заокружити партију-је  на које се односи понуда и попунити 
структуру цене за заокружену партију.  
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Партија 1- Реагенси за биохемијски анализатор HUMASTAR 600 
 

Broj Naziv Jedinica Količina

Jedinična cena 
bez PDV-a (po 
testu/pak) 

Ukupna 
cena bez 
PDV-a 

Ukupna 
cena sa Pdv-
om 

1 Albumin u serumu test 1800  

2 
Alanin - aminotransferaza ( 
ALT) u serumu – GPT  IFCC test 13950

 

3 
Aspartat - aminotransferaza ( 
AST ) u serumu - GOT  IFCC test 13950

 

4 
Alkakna fosfataza ( AP ) u 
serumu test 6750

 

5 Alfa - amilaza u serumu test 2340  

6 
Bilirubin ( ukupan ) u serumu 
–auto Bilirubin T test 10500

 

7 
Bilirubin ( direktan ) u serumu 
–auto Bilirubin D test 8400

 

8 Glukoza u serumu test 16380  

9 
Glukozirani hemoglobin u krvi 
( HBA1C ), HbA1c reagent kit ml 40

 

10 
Glikohemoglobin standard-
HbA1c calibrator  pak 1

 

11 
Glikohemoglobin kontrola –
HbA1c control pak 1

 

12 
Gvožđe u serumu ( TPTZ 
metoda ) test 3600 

 

13 
Gama - glutamin - transferaza 
u serumu ( GGT ) test 7500

 

14 
Holesterol ( ukupan ) u 
serumu test 12600

 

15 
Kreatinin u serumu-auto 
Creatinine test 16250

 

16 
Laktat - dehidrogenaza u 
serumu-LDH SCE test 7200

 

17 
Mokraćna kiselina u serumu-
Uric Acid test 7500

 

18 
Proteini ( ukupni ) u serumu-
Total protein test 3780

 

19 
Trigliceridi u serumu-
Triglicerydes test 11970

 

20 Urea u serumu-Urea liquiUV test 15000  

21 
Multi -kalibrator ( serum )-
Autocal ml 20

 

22 Kontrolni serum ( N ) -Serodos ml 240  

23 
Kontrolni serum ( P ) –
Serodos plus ml 30

 

24 CRP turbidimetrijski  ml 1900  

25 
CRP kontrola –Plasma protein 
control ml 2
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26 Holinesteraze -Cholinesterase test 400  

27 
HDL holesterol –HDL 
Cholesterol test 11520

 

UKUPNO:  
 

НАПОМЕНА: Понуђач је у обавези да приложи оригинално упутство из паковања 
теста,апликацију за анализатор Најповољнији понуђач има  обавезу да апликује 
анализе на HUMASTAR 600. Реагенси и детерђенти морају бити у течном стању 
спремни за употребу. Обавезно доставити СЕ Сертификат за реагенсе и ИСО 
сертификат произвођача, као и СЕ Сертификоване апликације за HUMASTAR 600. 
Доставити изјаву произвођача апарата да се понуђени реагенси могу користити на 
биохемијском анализатору HUMASTAR 600. 
 
Уз понуду доставити и упутства за употребу и чување реагенса ( инсерт из кутије ). 
Реагенси за тражене анализе морају бити упаковани у одговарајуће бар кодиране 
бочице,које се без просипања могу поставити на анализатор HS600, при чему 
корисник са бар кода      на бочици добија све податке иапликацију за дати 
реагенс.Понуђени калибратор и контроле морају имати дефинисане вредности за 
HS600.  

 
 
Партија 2- Потрошни материјал  за биохемијски анализатор HUMASTAR 600 
 
 

Broj Naziv Jedinica Količina

Jedinična 
cena bez 
PDV-a (po 
testu/pak)

Ukupna 
cena bez 
PDV-a 

Ukupna 
cena sa 
Pdv-om 

1 Diluent ml 160  
2 Cuvette cleaner ml 330  
3 Tip cleaner  ml 480  
4 Wash aditive ml 100  
5 Reaction cuvettes pak 1200 kom 4  

UKUPNO:  
   НАПОМЕНА:  Понуђач је у обавези да приложи оригинално упутство из 

паковања потрошног материјала,доказ произвођача да се наведени 
потрошни материјал може користити за анализатор HUMASTAR 600.

    
    
 
Партија 3- Реагенси  за хематолошки бројач Sysmex  XN 550 
 

Broj Naziv Jedinica Količina

Jedinična 
cena bez 
PDV-a (po 
testu/pak) 

Ukupna 
cena 
bez 
PDV-a 

Ukupna 
cena sa 
Pdv-om 

1 Cell Pack DCL pak 20 l 21   

2 Sulfolyzer  
Pak 3 x 500 
ml 4

  

3 Lysercell WDF Pak 5 l 4   
4 Fluorocell WDF  Pak 2x42 ml 3   
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5 Cellclean Pak 50 ml 4   
6 XN check 3,0 ml  L2 Kom 12   

UKUPNO:   
 
НАПОМЕНА: Доставити потврду произвођача апарата да су реагенси 
одговарајући за наведени апарат.  

 
Партија 4 . – Реагенси за апарат  Nycocard 
 

Broj Naziv Jedinica Količina
Jedinična cena bez 
PDV-a (po testu/pak) 

Ukupna cena 
bez PDV-a 

Ukupna cena 
sa Pdv-om 

1 Nycocard HbA1C, 24 tests test 960  
2 Nycocard CRP,  48 tests test 144  

3 

Alere Afinion CRP 
Control (C1 2X0,5ml, C2 
2x0,5ml) kom 1

 

4 
Capillary tubes 5ul 
1x200 units pak 5

 

5 
Nycocard HbA1c 
kontrola pak 1

 

UKUPNO:  
 

 
 
 
 
 
 
 
Партија 5- Реагенси и потрошни материјал за апарат BFT II 
 

Broj Naziv Jedinica Količina

Jedinična 
cena bez 
PDV-a (po 
testu/pak) 

Ukupna 
cena 
bez 
PDV-a 

Ukupna 
cena sa 
Pdv-om

1 
Reagensi za fibrinogen – po Claus-u bez 
prethodnog razblaženja uzorka  pak 13

  

2 Kaolin suspenzija za fibrinogen pak 13   

3 
Reagens zs protrombinsko vreme po Quick-u  - 
humani placentalni tromboplastin  pak 16

  

4 PT multikalibrator – 6 nivoa pak 3   
5 Kontrol plazma N pak 8   
6 Kivete za fibritajmer  BFT  II sa metalnim opiljkom pak 25   
7 Kontrol plazma P pak 1   
8 Printer papir pak 5   

UKUPNO:  
 
НАПОМЕНА:  

- ПТ реагенс мора бити намењен за оптичко маханички 
коалгулометар,хуманог порекла. 
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- Фибриноген реагенс мора бити намењен за оптичко механички 
коалгулометар ,за одређиванје фибриногена по Ц/А у С-4 без 
претходног разблаживања узорка.  

- Решење ALIMS-a доставити  за све ставке у партији које подлежу  
регистрацији осим ставке 8-принтер папир која не подлеже 
регистрацији ALIMS. 

- Понуђени калибратори морају имати тачно декларисану вредност за 
апарат BFT II, kao доказ приложити копију упутства из паковања.  

- Реагенси треба да буду упаковани у бочицама које могу да се поставе у 
радно место на апарату.  

 
   Партија 6-  Вакуум епрувете и микротeинери за узорковање биолошког материјала 
 

Broj Naziv Jedinica Količina

Jedinična 
cena bez 
PDV-a (po 
testu/pak) 

Ukupna 
cena 
bez 
PDV-a 

Ukupna 
cena sa 
Pdv-om

1 Mikroteineri sa KF+Na2EDTA 250 ul  kom 1250   
2 Vakuum epruvete clot act 6 ml kom 1500   
3 Vakuum epruvete gel+clot act 3,5 ml kom 9000   
4 Vakuum epruvete Na citrat 3,8 %  2ml  kom 4000   
5 Vakuum epruvete za sedimentaciju 1,6 ml kom 6000   

6 
Igle za vakuteinere sa holderom i zaštitnim 
poklopcem 

kom
5000

  

7 Igle za vakuteinere kom 10000   
8 Holderi kom 10   
9 Kontakt lancete kom 500   

10 Stalak za sedimentaciju  
kom   

2
  

11 Vakuum epruvete K3EDTA 3 ml kom 10000   

12 
Vakuum epruvete K3EDTA sa kapilarom, 200ul 
(sterilni ) 

kom   
100

  

UKUPNO:  
Доставити узорке! 
 

 
 
 
 
Партија 7- Брзи тестови (урин тест траке ) 
 

Broj Naziv Jedinica Količina

Jedinična 
cena bez 
PDV-a (po 
testu/pak) 

Ukupna 
cena 
bez 
PDV-a 

Ukupna 
cena sa 
Pdv-om

2 
urin test trake sa 11 parametara za aparat 
Combilayzer VA –Combina 11 

pak 150 
testova 81

  

 
 
НАПОМЕНА: Уз понуду доставити упутство за употребу и чување трака. 
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Потврда произвођача апарата да су понуђене траке компатибилне са апаратом за читање 
урина Combilayzer VA. 
 
ДОСТАВИТИ И УЗОРКЕ. 
 
 
Партија 8- Лабораторијска стакла 
 

Broj Naziv Jedinica Količina
Jedinična cena bez 
PDV-a (po testu/pak) 

Ukupna cena 
bez PDV-a 

Ukupna cena 
sa Pdv-om 

1 
Epruveta bakto 16 x 
100 mm pak 150 5

 

2 
Pokrovno staklo 18 x 
18 mm  pak 200 10

 

3 
predmetna stakla 
brušena 26 x 76 mm pak 50 10

 

4 
predmetna stakla  26 
x 76 mm pak 50 10

 

5 Esmarhova poveska kom 2  
6 filter papir kom 20  
7 pipeta po Salliu kom 200  

8 
Žuti nastavci kartell 
2-200 µL 

Pak od 
1000 kom 10

 

9 
Plavi nastavci kartell 
100-1000 µL 

Pak od 
1000 kom 10

 

10 
Lancete 286 dubine , 
ubod 1,8 mm kom 2000

 

11 Petrijeva šolja kom 2  

12 
D-vac poveske za 
odrasle  40+-10 mm 5

 

UKUPNO:  
 
 
 
У вези квалитета понуђачи су обавезни да се придржавају одредаба Закона о 
производњи и промету лекова и помоћних лековитих и медицинских средстава. 
 
Испорука франко магацин наручиоца (седиште Дома здравља Oџаци) 
 

 
 
Датум                    Понуђач 

    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. 
Уколико је предмет јавне набавке обликован у више партија, понуђачи ће попуњавати образац понуде за сваку партију 
посебно. 
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VII МОДЕЛ УГОВОРА 
Дом здравља Оџаци 
Број:______________  
Датум:____________  
Место: Оџаци 
Редни број јавне набавке : ЛАБ/20  
 Партија-е___________ 
 
 

УГОВОР О КУПОПРОДАЈИ 
(Модел) 

 
 

Закључен између: 
 

 1). Домa здравља Оџаци са седиштем у Оџацима, улица Мостонга 25, кога 
заступа директор Панић др Стева (у даљем тексту: Купац), порески 
идентификациони број 101570033, матични број 08007632, и 
 
2). ________________________, са седиштем у 
____________ул._______________________бр.________, кога заступа 
директор____________________________(у даљем тексту: Продавац), порески 
идентификациони број___________________, матични број ________________. 
 

Члан 1. 
 

Уговорне стране констатују: 
- да је Купац, на основу јавног позива објављеног на Порталу јавних набавки и веб 
сајту / Сл. Гласнику РС, спровео поступак ЈН бр. ЛАБ/20–Партија-е 
_________________; 
- да је Продавац доставио понуду заводни број ________ од _________2020. 
године заведена код наручиоца број ________ од _________2020. године која се 
налази у прилогу Уговора и саставни је део овог Уговора; 
- да понуда Продавца у потпуности одговара захтевима из конкурсне 
документације. 

 
Члан 2. 

 
Предмет уговора је јавна набавка добара ЛАБОРАТОРИЈСКОГ МАТЕРИЈАЛА - 
Партија-е_________________________________  одређене у понуди Продавца 
која је саставни део понуде и овог Уговора. 
 

Члан 3. 
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Цена за наведена добра из члана 2. овог Уговора утврђена је структуром цене 
понуде Продавца која је саставни део понуде и овог уговора. 
 
 

Члан 4. 
 

Продавац се обавезује да Купцу добара испоручује сукцесивно, сходно потребама 
Купца до +/-30% од уговорене количине. Продавац се обавезује да испоруку 
добра врши у року од _____дана од дана добијања поруџбенице од Купца , својим 
превозом, ф-цо магацин Купца. 
Место испоруке је седиште Купца. 
Сматра се да је извршена адекватна испорука када овлашћено лице Купца у 
месту испоруке изврши квалитативан и количински пријем добра. 
Ако се утврди да добра која је Продавац испоручио Купцу имају недостатке у 
квалитету и очигледних грешака, Продавац мора исте отклонити најкасније у року 
од два дана од дана сачињавања записника о рекламацији, а уколико то не учини 
или ако се иста или слична грешка понови 3 пута, Продавац мора заменити новим 
добром, које има једнаке или боље карактеристике. 
 

Члан 5. 
 

Достављена фактура Купцу, представљају основ за плаћање. 
Купац се обавезује да у року од _____ дана од пријема исправно испостављене 
фактуре плати цену за испоручена добра - и то на рачун продавца, бр. 
______________, код_______________ банке. 
 

Члан 6. 
 

Уколико Продавац касни са испоруком добра дуже од 5 дана или достави писмену 
изјаву да није у могућности да изврши испоруку добара, Купац може извршити 
набавку од другог понуђача, непосредном погодбом, а на терет продавца.  
Став 1. овог члана се не примењује ако је закашњење у испоруци проузроковано 
неблаговременим преузимањем робе од стране Купца и у случају немогућности 
испуњења Уговора услед наступања више силе. Вишом силом се сматрају 
природне катастрофе, транспортне несреће, одлуке органа власти и други 
случајеви утврђени законом.  
Уговорне стране су дужне једна другу обавестити о спречености за извршење 
преузетих обавеза услед дејства више силе у року од 24 часа од момента 
настанка односно престанка спречености.  
 

Члан 7. 
 

Уговорне стране могу отказати Уговор у писаној форми, при чему је отказни рок 7 
дана од дана обавештења друге уговорне стране уколико постоје оправдани 
разлози. Купац задржава право да једнострано раскине уговор у случају ако за то 
настану оправдани разлози:- неиспуњење наруџбине од стране продавца у року 
датом у члану 6. овог Уговора - роба није одговарајућег квалитета  
 

Члан 8. 
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Овај Уговор ступа на снагу даном потписивања од стране овлашћених лица уговорних 
страна , са роком важности до годину дана од дана његовог потписивања, а најдуже до 
најављеног, а до сада нереализованог централизовања јавне набавке лабораторијског материјала свих врста и 
нивоа, од стране РФЗО-а. Продавац потписом овог уговора даје сагласност, услед више силе – најављене а за 
сада нереализоване централизације набавке,  да уговор  престаје да буде на снази моментом централизације 
набавке регенаса од стране РФЗО-а ( потписивањем оквирног споразума и преузимањем надлежности везаних 
за набавку и реализацију лабораторијског материјала/реагенаса који су предмет овог уговора купца са 
продавцем). Купац и продавац ће своје међусобне односе до тог момента регулисати у складу са чланом 5. овог 
уговора, те у складу са осталим одредбама овог уговора. Уколико не дође до централизације , а најдуже до 
регулисања и потписивања уговора уа наведену партију/е , за период 2021/2022. Година. 
Овај Уговор се може изменити само писаним Анексом, потписаним од стране 
овлашћених лица уговорних страна.  
На све што није регулисано клаузулама овог Уговора, примениће се одредбе 
Закона о облигационим односима.  

Члан 9.  
 

Све евентуалне спорове који настану из, или поводом, овог Уговора – уговорне 
стране ће покушати да реше споразумно.  
Уколико спорови између купца и продавца не буду решени споразумно, уговара се 
надлежност Привредног суда - Сомбор.  

Члан 10. 
 

Овај Уговор је сачињен у 4 (четири) истоветних примерака, по 2 (два) примерка за 
обе уговорне стране.  
Уговорне стране сагласно изјављују да су Уговор прочитале, разумеле и да 
уговорне одредбе у свему представљају израз њихове стварне воље.  

 
 
ПРОДАВАЦ                                                                        КУПАЦ                                              
 
____________________                                  ________________________                              

                                                               
                                                                                
 
 
 
 
Напомена: Модел уговора понуђач мора да попуни, парафира све стране, 

овери печатом и потпише, чиме потврђује да прихвата елементе 
модела уговора  
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VIII ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ 

 
 
У складу са чланом 88. став 1. Закона, понуђач ____________________ [навести 
назив понуђача], доставља укупан износ и структуру трошкова припремања 
понуде, како следи у табели: 

ВРСТА ТРОШКА ИЗНОС ТРОШКА У РСД
 
 
 
 
 
 
 
УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА 
ПОНУДЕ 

 

 
Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може 
тражити од наручиоца накнаду трошкова. 
Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, 
наручилац је 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. 

 

Напомена: достављање овог обрасца није обавезно. 
 

 

Датум: М.П. Потпис понуђача 
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IX  ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

 
 

У складу са чланом 26. Закона, ________________________________________,  
                                                                            (Назив понуђача) 
даје:  

 

ИЗЈАВУ  

О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

 
 
     
Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у 
поступку јавне набавке.ЛАБ/20 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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X  ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА  ИЗ ЧЛ. 75. СТ. 
2. ЗАКОНА 

 
 
 
У вези члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама, као заступник понуђача 
дајем следећу  
 
 

ИЗЈАВУ 
 

Понуђач................................ у поступку јавне набавке ЛАБ/20 поштовао је 
обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и 
условима рада, заштити животне средине и гарантујем да је ималац права 
интелектуалне својине. 
 
 
 
          Датум              Понуђач 
 
________________                        М.П.                   __________________ 
 

 

Напомена: 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 ПРИХВАТАЊУ УСЛОВА ИЗ ЈАВНОГ 
ПОЗИВА И КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 

 
 

7.ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА 
 

 1.Који наступа самостално 
 2.Који наступа са групом понуђача  
 З.Овлашћеног члана групе понуђача 
     (заокружити изабрану опцију) 
 

О ПРИХВАТАЊУ УСЛОВА ИЗ ЈАВНОГ ПОЗИВА 
И КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 

 
 
Под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу изјављујем да прихватам 
услове из јавног позива за  објављеног на Порталу УЈН , Порталу / СЛ. Гласнику РС, и 

конкурсне документације за Јавну набавку у отвореном поступку за јавну набавку –                 
ЛАБОРАТОРИЈСКОГ  МАТЕРИЈАЛА ЈН ЛАБ/20 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

Датум:________________                                                 М.П.__________________________ 
                        (потпис овлашћеног лица Понуђача) 
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XII ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА  ИЗ ЧЛ. 75. СТ. 
2. ЗАКОНА 

 
 
 
 

 
 
У складу са чланом 77. став 4. Закона, 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 брoj ЛАБ/20, испуњава све услове из чл. 75. Закона, односно 
услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то: 

1) Понуђач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у 
одговарајући регистар; 
2) Понуђач и његов законски заступник нису осуђивани 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; 
 
4)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); 

 
Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од 
стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.  

 
 
 
 

 
Датум:________________                                                 М.П.__________________________ 

                        (потпис овлашћеног лица Понуђача) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


