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На основу чл. 39. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012, у 

даљем тексту: Закон), чл. 6. Правилника о обавезним елементима конкурсне 

документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова 

(„Сл. гласник РС” бр. 29/2013 i 104/2013), Одлуке о покретању поступка јавне набавке 

број 1.2.3. заведене под бројем 926 од  24.02.2020. године, припремљена је: 

 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

за јавну набавку мале вредности –  медицинске услуге- услуге анализа  по партијама  

бр. 926-3МВ/2020 

 

Конкурсна документација садржи: 

Поглавље Назив поглавља Страна 

I Општи подаци о јавној набавци 3 

II Подаци о предмету јавне набавке 4 

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

5 

IV Техничка документација и планови,односно документација о 
кредитној способности наручиоца у случају јавне набавке 
финансијске услуге кредита 

11 

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

12 

VI Упутство понуђачима како да сачине понуду 16 

VII Образац понуде 24 

VIII Модел уговора 38 

IX Образац трошкова припреме понуде 41 

X Образац изјаве о независној понуди 42 

XI Образац изјаве у складу са чл. 75.став 2. Закона о јавним 
набавкама 
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I ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 
 

 

 

1. Подаци о наручиоцу 

 

Наручилац: Завод за јавно здравље Ваљево 

Адреса: Ваљево, ул. Владике Николаја бр. 5 

Интернет страница: www.zzjzvaljevo.co.rs 

 

 

2. Врста поступка јавне набавке 

За предметну јавну набавку спроводи се поступак јавне набавке мале вредности у 
складу са Законом и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. 

3. Предмет јавне набавке 926-3МВ/2020 је набавка медицинских услуга   по партијама  
за потребе Завода за јавно здравље Ваљево 

4. Циљ поступка 

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

5. Контакт лице: 

Мирјана Стевановић 

тел. 014/237-056 

E-mail adresa: ekonomskasl@zzjzvaljevo.co.rs 

Факс.бр. 014/237-056 
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II ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 
 

1. Предмет јавне набавке 

Предмет јавне набавке број 926-3МВ/2020 су услуге – набавка медицинских услуга   по 

партијама  за потребе Завода за јавно здравље Ваљево. 

 

Ознака из општег речника набавке : 85148000-услуге медицинских анализа 

 

2.Партије 

Предмет јавне набавке је обликован по партијама: 

 

Партија 1.- Анализа хормона 

Партија 2.- Анализа вируса 

Партија 3.- Брзи тестови 

Партија 4.- Анализа тумор маркера 

Партија 5.- Анализе  алергена, антитела, лекова и алергена 

Партија 6.- Остале анализе 

Партија 7.- Анализа воде, намирница, предмета опште употребе 

Партија 8.- Анализа минералних уља у води 

Партија 9.- Анализа нутритивне вредности хране 
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III ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА, РАДОВА ИЛИ УСЛУГА, 

НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА ИЛИ 

ИСПОРУКЕ ДОБАРА, ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ УСЛУГЕ И СЛ. 

Партија 1. -  Анализа хормона 

1 T-3 

2 T-4 

3 TSH 

4 FT-4 

5 TG (tireoglobulin) 

6 FSH 

7 LH 

8 PROLAKTIN 

9 PROGESTERON 

10 ESTRADIOL 

11 KORTIZOL 

12 TESTOSTERON 

13 DHEA-S 

14 Free testosteron 

15 ACTH 

16 B hCG 

17 Inhibin B 

18 SHBG 

Партија 2.- Анализа вируса 

1 HAV 

2 Coxacki IgG 

3  Coxacki IgM 

4  Mycopl. Pneumonie IgG-Elisa 

5 Mycopl. Pneumonie IgM-Elisa 

6 Anti HBs-ELFA 

7 Anti HBc-ELISA 

8 Anti HBc Total II-ELFA 

9 Anti HBc IgM-ELFA 

10 Hbe Ag-ELFA 

11 Anti HBe-ELFA 

12 HCV-WB 

13 HIV-WB 
 

14 Anti-Varicella zoster virus IgG-ELISA 
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15 Anti-Varicella zoster virus IgM-ELISA 

16 VDRL 

17 Kvalitativno određivanje IgG ili IgM na pojedine viruse (RSV, Parainfluenze 1,2,3,Morbilli,Mumps, Parvo virus 
B19)-ELISA 

Партија 3.- Брзи тестови 

1 Rotavirus - stolica 

2 RSV (Respiratornisinc.virus) - bris 

3 Adeno Resp – bris 

4 Monolatex test - serum 

Партија 4- Анализа тумор маркера 

1 CEA 

2 AFP 

3 PSA 

4 PSA free 

5 CA  19,9 

6 CA 15-3 

7 CA 125 

Партија 5.- Анализе  алергена, антитела, лекова и алергена 

 OSTALE ANALIZE 

1 Chlamydiae iz krvi 

2 E-test 

3 Brzi test trudnoće 

4 Test na narkotike 

5 Adler Weber 

6 Demodex 

7 Eozinofili- bris 

8 Ispitivanje osetljivosti gljiva na antimikotike 

 ALERGIJA-ALERGENI 

ECP Eozinofilni katjonski protein 

tIgE Ukupni IgE 

 SIGE-SPECIFIČNA ANTITELA 

phinf Phadiatop infant 
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LEKOVI 

c1 Pencilloyl G 

c2 Penicilloy V 

c6 Amoxicilloyl 

c7 Cefaclor 

 INHALATORNI ALERGENI 

d1 Dermatophagoids pteronyssinus 

e1 Cat danger (epitel mačke) 

e5 Dog danger (epitel psa) 

t3 Betula verrucosa (breza) 

tx9 t2,t3,t4,t7,t12 (jova, breza, lešnik,hrast,vrba) 

g6 Phleum pratense (mačiji repak-Thymothy) 

gx1 g3,g4,g5,g6,g8 (ježevica,festuca elatior, englaska tr-rudnjača, mačiji repak, livadska) 

w1 Ambrosia elatior (ragweed) 

w6 Artemisia vulgaris (Mugwort) pelin 

wx1 w1,w6,w9,w10,w11(artemisija, ambrozija, engleska trava, Goosfoot, češljak 

mx2 Pencillium notatum, Cladosporium herbarum, Aspergilus fumigatus, Candida alb, Alternaria alternate, 
Helmintosporium halodes 

 NUTRITIVNI ALERGENI 

f13 Peanut (kikiriki) 

f14 Wheat (pšenica) 

f3 Fish (riba) 

f2 Milk (mleko) 

f245 Egg (jaje) 

fx5 Belance,mleko,riba,brašno,kikiriki,soja 

 Insekti 

i1 pčela 

i3 osa/ukrštena sa strljenom 

k82 latex 

 HITACHI 

 20 INHALATORNIH ALERGENA-IgE 

 20 NUTRITIVNIH ALERGENATA-IgE 

 20 MEŠANIH ALERGENA-IgE 

 IgG Vezane alergije 

 Test preosetljivosti na hranu (IgG) 
46 alergena hrane 
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Партија 6.- Остале анализе 

1 Antistreptolizin O test (ASOT)-latex aglutacionim testom 

2 Bakteriološki pregled brisa nosa 

3 Bakteriološki pregled brisa nosa na kliconoštvo (s.aureus,MRSA,S.pneu) 

4 Bakteriološki pregled brisa spoljašnjeg ušnog kanala ili površinske rane 

5 Bakteriološki pregled brisa spoljašnjih genitalija ili vagine ili cerviksa ili uretre 

6 Bakteriološki pregled brisa ždrela 

7 Bakteriološki pregled duboke rane odnosno gnoja odnosno punktata odnosno eksudata 
odnosno bioptata 

8 Bakteriološki pregled eksprimata prostate ili sperme 

9 Bakteriološki pregled iskašljaja ili trahealnog aspirata ili bronhoalveolarnog lavata 

10 Bakteriološki pregled oka ili konjuktive 

11 Bakteriološki pregled sadržaja srednjeg uva 

12 Bakteriološki pregled stolice na Salmonella spp. I Shigella spp. I Escherichia coli O:157/ 
Campylobacter spp. 

13 Biohemijska identifikacija enterobakterija testovima pripremljenim u laboratoriji,Biohemijska 
identifikacija Moraxella vrsta, Biohemijska identifikacija Staphylococcus vrsta,Biohemijska 
identifikacija Streptococcus pneumoniae, 

14 Detekcija antitela na Helicobacter pylori-ELISA 

15 Dokazivanje antigena na C.trachomatis , imunofluorescencijom 

16 Ispitivanje antibiotske osetljivosti bakterija, disk-difuzionom metodom na drugu i/ ili treću 
liniju,Ispitivanje antibiotske osetljivosti bakterija, disk-difuzionom metodom na prvu liniju 

17 Treponema pallidum hemaglutanacija (TPH) 

18 Urinokultura 

19 Kvalitativno određivanje anti HCV antitela-ELISA 

20 Kvalitativno određivanje anti HIV antitela-ELISA 

21 Kvalitativno određivanje Hbs antigena u serumu-ELISA 

22 Određivanje nivoa antitela na Toxoplasma gondii 

23 Pregled perianalnog otiska na helminte 

24 Pregled stolice na parazite(nativni preparat) 
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Партија 7. - Анализа воде, намирница, предмета опште употребе 

 ANALIZA VODE (PIJAĆE, POVRŠINSKE I OTPADNE) 

1 Sadržaj metala,metaloida i minerala- cena po elementu 

2 Sadržaj pesticida po Pravilniku o higijenskoj ispravnosti vode za piće 

3 Sadržaj trihalometana 

4 Sadržaj  florida 

5 Sadržaj cijanida 

6 Sadržaj vodonik-sulfida 

7 Sadržaj totalnog organskog ugljenika 

8 Sadržaj policikličnih aromatičnih ugljovodonika 

9 Sadržaj polihlorovanih PCB ili PCT 

10 Sadržaj aromatični ugljovodonika 

11 Radioaktivnost 

12 Sadržaj slobodnog ugljendioksida 

13 Sadržaj fenola 

 ANALIZA HRANE 

1 Sadržaj metala,metaloida i minerala- cena po metalu 

2 Sadržaj pesticida  (proširena lista za izvoz) 

3 Određivanje rezidua pesticida- Singl rezidue metodom (SRM) 

4 Sadržajorganohlornih pesticida 

5 Sadržaj organofosfornih pesticida 

6 Sadžaj pesticida (ditiokabamati) 

7 Sadržaj pesticida (triazini) 

8 Sadržaj pesticida (piretrini) 

9 Mikotoksini-cena po mikotoksinu 

10 Radioaktivnost 

11 Benz(a)piren 

 ANALIZA PREDMETA OPŠTE UPOTREBE 

1 Sadržaj metala,metaloida i minerala- cena po elementu 

2 Migracija metala i metaloida u model rastvor-cena po elementu 

3 Migracija primarnih i sekundarnih aromatičnih amina u model rastvor 

4 Radioaktivnost 

5 Migracija omekšivača (ftalati) 
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Партија 8 - Анализа минералних уља у води 

1 Садржај минералних уља 

 

Партија 9.- Анализа нутритивне вредности хране 

1 Садржај засићених масних киселина 

2 Садржај мононезасићених масних киселина 

3 Садржај полинезасићених масних киселина 

4 Трансмасне киселине 

5 Полиоли 

6 Влакна 

 

 

 

 

 

 

Рок извршења услуга је сукцесивно према захтеву и потребама наручиоца једну годину 
почев од дана потписивања уговора обеју уговорних страна.  

Број оригиналних извештаја који се достављају Наручиоцу је 3 (три) примерка. 

У случају записнички утврђених недостатака у квалитету и очигледних грешака, понуђач 

мора исте отклонити најкасније у року од 5 дана од дана сачињавања записника о 

рекламацији. 
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IV ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА И ПЛАНОВИ, ОДНОСНО 
ДОКУМЕНТАЦИЈА О КРЕДИТНОЈ СПОСОБНОСТИ НАРУЧИОЦА У 

СЛУЧАЈУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ФИНАНСИЈСКИХ УСЛУГА 

 

 

 

Конкурсна документација за предметну јавну набавку не садржи техничку 
документацију и  планове. 
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V УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 

75. И 76. ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ 

ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА 

 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 му није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време 

објављивања позива за подношење понуде (чл.75. ст. 1. тач. 3) Закона); 

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 (чл. 75. 

ст. 1. тач. 4) Закона); 

5.Да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне 

набавке (чл. 75. ст. 1. тач. 5) Закона); 

6.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. Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који испуњава 

додатне услове за учешће у поступку јавне набавке дефинисане чл. 75. Закона, и то: 

1. За партије 1,2,3,4,5. понуђач мора имати 2 дипл биохемичара и 4 лабораторијска 

техничара 

2. За партију 6. понуђач мора имати  1 доктора спец микробиологије и 2 лабораторијска 

техничара 

3. За партије 7. , 8. и 9.  понуђач мора бити акредитована лабораторија од стране 

Акредитационог тела Србије  

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

 

И с п у њ е н о с т  о б а в е з н и х  у с л о в а  з а  у ч е ш ћ е  у  п о с т у п к у  п р е д м е т н е  

ј а в н е  н а б а в к е ,  у  с к л а д у  с а  ч л .  7 7 .  с т а в  4 .  З а к о н а ,  п о н у ђ а ч  

д о к а з у ј е  д о с т а в љ а њ е м  И з ј а в е  ( О б р а з а ц  и з ј а в е  п о н у ђ а ч а ,  

д а т  ј е  у  п о г л а в љ у  V  о д е љ а к  3 . ) ,  к о ј о м  п о д  п у н о м  м а т е р и ј а л н о м  

и  к р и в и ч н о м  о д г о в о р н о ш ћ у  п о т в р ђ у ј е  д а  и с п у њ а в а  у с л о в е  з а  

у ч е ш ћ е  у  п о с т у п к у  ј а в н е  н а б а в к е  и з  ч л .  7 5 .  и  7 6 .  З а к о н а ,  

д е ф и н и с а н е  о в о м  к о н к у р с н о м  д о к у м е н т а ц и ј о м .  

 

1) Изјава мора да буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача и 

оверена печатом. Уколико Изјаву потписује лице које није уписано у регистар 

као лице овлашћено за заступање, потребно је уз понуду доставити 

овлашћење за потписивање. 

2) И с п у њ е н о с т  д о д а т н о г   у с л о в а  з а  у ч е ш ћ е  у  п о с т у п к у  п р е д м е т н е  

ј а в н е  н а б а в к е ,  у  с к л а д у  с а  ч л .  7 7 .  с т а в  4 .  З а к о н а ,  п о н у ђ а ч  

д о к а з у ј е  д о с т а в љ а њ е м :  

- з а  п а р т и ј е  1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6  -  к о п и ј е  М -  о б р а с ц а  

-  з а  п а р т и ј е  7 , 8 , 9   - Р е ш е њ е м  о  о б и м у  а к р е д и т а ц и ј е  и з д а т о  о д  

с т р а н е  А к р е д и т а ц и о н о г  т е л а  С р б и ј е .  

 

Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од 

стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом. 

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, понуђач је дужан  да 
достави Изјаву подизвођача (Образац изјаве подизвођача, дат је у 
поглављу V одељак 3.), потписану од стране овлашћеног лица подизвођача и 
оверену печатом. 

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. 

Ако понуђач у остављеном примереном року, који не може бити краћи од 5 дана, не 
достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову 
понуду одбити као неприхватљиву. 

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

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. 
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 ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. И 76. 

ЗАКОНА 

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА 

О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

МАЛЕ ВРЕДНОСТИ 

 

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  ______________[назив понуђача] у поступку јавне набавке медицинских 

услуга- у с л у г а  а н а л и з а  п о  п а р т и ј а м а  , број 9 2 6 -3МВ/2020- партија ____(број 

партије).-_____________________________________________________(навести назив 

партије), испуњава све услове из чл. 75. и 76.  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; 

3.Понуђачу није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у 

време објаве позива за подношење понуде; 

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); 

5.Понуђач је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на 

раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и гарантује да 

је ималац права интелектуалне својине; 

  

Место:_____________ 
                                                                   М.П.                                                                    Понуђач 
 
Датум: ____________ 

 

                                                                                                    ______________________ 

 

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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4. ИЗЈАВА ПОДИЗВОЂАЧА 

О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. ЗАКОНА У ПОСТУПКУ 

ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ 

 

У складу са чланом 77. став 4. Закона, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, 
као заступник подизвођача, дајем следећу 

 

И З Ј А В У 

 

Подизвођач
 [навес
ти назив подизвођача] у поступку јавне набавке медицинских услуга-услуга анализа по 
партијама број 926-3МВ/2020-___(број партије).- 
______________________________________________(навести назив партије),  испуњава 
све услове из чл. 75. Закона, односно услове дефинисане конкурсном документацијом за 
предметну јавну набавку, и то: 

1)Подизвођач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у 

одговарајући регистар; 

2)Подизвођач 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; 

3)Подизвођачу није изречена мера забране обављања делатности, која је на 

снази у време објаве позива за подношење понуде; 

4)Подизвођач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у 

складу са прописима Републике Србије (или стране државе када има 

седиште на њеној територији). 

 

Место:_____________ 
                                                                               М.П.                     Понуђач 
 
Датум: ____________ 

 

                                                                                        _____________________ 

 

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем,  Изјава  мора  бити потписана 
од стране овлашћеног лица подизвођача и оверена печатом 
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VI 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 

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: Завод за јавно здравље Ваљево, ул. Владике Николаја бр. 

5,14000 Ваљево, са назнаком: ,,Понуда за јавну набавку медицинских услуга –услуга 

анализа по партијама , бр926-3МВ/2020- партија (навести назив и број партије) - НЕ 

ОТВАРАТИ”. Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 

09.03.2020.године до 10,00 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 наручилац ће понуђачу предати 
потврду пријема понуде. У потврди о пријему наручилац ће навести датум и сат пријема 
понуде. 

Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која 
је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се 
неблаговременом. 

Понуда мора да садржи: 

 Образац понуде 

 Модел уговора 

 Изјава понуђача о испуњавању услова из члана 75. и чл. 77. Закона у поступку 
јавне набавке мале вредности 

 Изјава подизвођача о испуњавању услова из члана 75. Закона у поступку јавне набавке 
мале вредности 

 образац трошкова припреме понуде 

 Образац изјаве о независној понуди 

 Образац изјаве у складу са чланом 75. став 2. Закона 

 Копије М-обрасца у погледу захтеваних кадрова- за партије 1,2,3,4,5,6 

 Решење о обиму акредитације- за партије 7,8,9. 

   Отварање понуда је јавно и може присуствовати свако заинтересовано лице. 

Представници  понуђача  који  учествују  у  поступку  јавног  отварања  понуда подносе 

оверено овлашћење за учешче у поступку јавног отварања. 
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   ПАРТИЈЕ 

Предмет јавне набавке је обликован по партијама. Понуђач може поднети понуду за целокупну 
набавку или само за одређену партију. 

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:  Завод за јавно здравље 
Ваљево,     ул. Владике Николаја бр. 5, 14000 Ваљево, са назнаком: 

„Измена понуде за јавну набавку м е д и ц и н с к и х  у с л у г а  – услуга анализа по 

партијама, бр 926-3МВ/2020 - НЕ ОТВАРАТИ” или 

„Допуна понуде за јавну набавку м е д и ц и н с к и х  у с л у г а – услуга анализа  по 

партијама бр 926-3МВ/2020 - НЕ ОТВАРАТИ” или 

„Опозив понуде за јавну набавку м е д и ц и н с к и х  услуга – услуга анализа  по 

партијама  бр 926-3МВ/2020 - НЕ ОТВАРАТИ” или 

„Измена и допуна понуде за јавну набавку медицинских  услуга – услуга анализа  по 

партијама  бр 926-3МВ/2020 - НЕ ОТВАРАТИ”. 

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. У случају да понуду 
подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и 
навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди. По истеку рока за подношење 
понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју понуду. 

 

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 VII), понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да 
ли подноси понуду самостално, или као заједничку понуду, или подноси понуду са 
подизвођачем. 
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    7. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 

Уколико  понуђач  подноси  понуду  са  подизвођачем  дужан  је  да  у  Обрасцу понуде (поглавље 
VII) наведе да понуду подноси са подизвођачем, проценат укупне вредности набавке који ће 
поверити подизвођачу,  а који не може бити већи од 50%, као и део предмета набавке који ће 
извршити преко подизвођача. Понуђач у Обрасцу понуде наводи назив и седиште подизвођача, 
уколико ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу. 
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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 V конкурсне документације, у складу са упутством како се доказује испуњеност услова 
(Образац изјаве из поглаваља V одељак 3.). 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 V конкурсне документације, у складу са упутством како се доказује испуњеност 
услова (Образац изјаве из поглавља V одељак 3.). 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. 
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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. 

Рок и начин плаћања – 15 дана од дана испостављања фактуре. 
 

9.2. Захтев у погледу рока испоруке услуга 

            Продавац ће купцу услуге  испоручивати , сукцесивно према потреби Наручиоца 

 

9.3. Захтев у погледу рока важења понуде 

Рок важења понуде не може бити краћи од 30 дана од дана отварања понуда.   У случају истека рока 
важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику затражи од понуђача продужење рока важења 
понуде. 

Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде на може мењати понуду. 

 

9.4.Гаранција 

Давалац услуге је дужан да гарантује квалитет испоручене услуга одређен важећим прописима. 

 

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. 

Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са чланом 92. 
Закона. 

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

Подаци о пореским обавезама се могу добити у Пореској управи, Министарства финансија и привреде. 

Подаци о заштити животне средине се могу добити у Агенцији за заштиту животне средине и у 
Министарству енергетике, развоја и заштите животне средине. 

Подаци о заштити при запошљавању и условима рада се могу добити у Министарству рада, 
запошљавања и социјалне политике. 
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12. ПОДАЦИ О  ВРСТИ,  САДРЖИНИ, НАЧИНУ  ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ  И РОКОВИМА ОБЕЗБЕЂЕЊА 
ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА 

 

По овој конкурсној документацији не захтевају се средства обезбеђења предметне јавне набавке. 

13. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА ПОНУЂАЧИМА НА 
РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ 

 

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

14. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ 

 

Заинтересовано  лице  може,  у  писаном облику  путем  поште на  адресу наручиоца Завод за јавно 
здравље Ваљево, Владике Николаја бр. 5, 14000 Ваљево, електронске поште на e-mail 

e k o n o m s k a s l @zzjzvaljevo.co.rs или факсом на број 014/237-056 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, бр 926-3MВ/2020”. 

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. 

15. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И КОНТРОЛА КОД 

ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА 

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

Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно извршити контролу 
(увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац ће понуђачу оставити примерени рок 
да поступи по позиву наручиоца, односно да омогући наручиоцу контролу (увид) код понуђача, као и 
код његовог подизвођача. 

Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом 
разматрања понуде по окончаном поступку отварања. 

У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена. 
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Ако се понуђач не  сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац  ће његову понуду 

одбити као неприхватљиву. 

 

 

16.ДОДАТНО ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ИСПУЊЕЊА УГОВОРНИХ ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА КОЈИ СЕ НАЛАЗЕ НА 
СПИСКУ НЕГАТИВНИХ РЕФЕРЕНЦИ 

 

Понуђач који се налази на списку негативних референци који води Управа за јавне набавке, у складу 
са чланом 83. Закона, а који има негативну референцу за предмет набавке који није истоврстан 
предмету ове јавне набавке, а уколико таквом понуђачу буде додељен уговор, дужан је да у тренутку 
закључења уговора преда наручиоцу банкарску гаранцију за добро извршење посла, која ће бити са 
клаузулама: безусловна и платива на први позив. Банкарска гаранција за добро извршење посла 
издаје се у висини 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. 

 

17. ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА, ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ СЕ 
ДОДЕЉУЈЕ УГОВОР И МЕТОДОЛОГИЈА ЗА ДОДЕЛУ ПОНДЕРА ЗА СВАКИ ЕЛЕМЕНТ КРИТЕРИЈУМА 

Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума „Најнижа понуђена цена“. 

18. 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 

 

Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, као најповољнија биће изабрана 
понуда оног понуђача који који има већи број бензинских станица на територији Републике Србије. 

 

19. 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 из поглавља V одељак 3.). 

 

20. 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. 
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21. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПОНУЂАЧА 

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

заинтересовано лице, који има интерес за доделу уговора, односно оквирног споразума у конкретном поступку 

јавне набавке и који је претрпео или би могао да претрпи штету због поступања наручиоца противно 

одредбама овог закона 

Захтев за заштиту права садржи: 

1) назив и адресу подносиоца захтева и лице за контакт; 

2) назив и адресу наручиоца; 

3) податке о јавној набавци која је предмет захтева, односно о одлуци наручиоца; 

4) повреде прописа којима се уређује поступак јавне набавке; 

5) чињенице и доказе којима се повреде доказују; 

6) потврду о уплати таксе из члана 156. овог закона; 

7) потпис подносиоца. 

       Ако поднети захтев за заштиту права не садржи све обавезне елементе из става 1. овог члана, 
наручилац ће такав захтев одбацити закључком.  

     Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено доставља Републичкој комисији. 

   Захтев за заштиту права се доставља непосредно, електронском поштом, факсом или препорученом 

пошиљком са повратницом. 

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

наручиоца, осим ако 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 и уколико је подносилац захтева у складу са чланом 63. став 

2. овог закона указао наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности, а наручилац исте није 

отклонио.  

         Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које наручилац предузме пре истека рока за 

подношење понуда, а након истека рока из става 3. овог члана, сматраће се благовременим уколико је поднет 

најкасније до истека рока за подношење понуда. 

После доношења одлуке о додели уговора из чл.108. Закона, или одлуке о обустави поступка из чл. 109.   

Закона , рок за подношење захтева за заштиту права је пет дана од дана објављивања одлуке на Порталу 

јавних набавки. 

          Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку јавне набавке 

ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово подношење пре истека рока за 

подношење захтева, 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. 

       Захтев за заштиту права не задржава даље активности наручиоца у поступку јавне набавке у складу са 

одредбама члана 150. овог закона. 
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O поднетом захтеву за заштиту права  наручилац обавештава све учеснике у поступку јавне набавке, односно 

објављује обавештење о поднетом захтеву  на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници , 

најкасније у року од 2 дана од дана пријема захтева. 

 

Подносилац захтева за заштиту права је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу у износу од 

60.000,00 динара, и то тако што се уплатница попуњава са следећим подацима: 

-сврха плаћања: ЗЗП; назив наручиоца; број или ознака јавне набавке поводом које се подноси захтев за 

заштиту права; 

 -корисник (прималац): Буџет Републике Србије; 

- шифра плаћања: 153 или 253; 

- бр. Жиро рачуна: 840-30678845-06; 

-број модела 97; 

-позив на број: подаци о броју или ознаци јавне набавке поводом које се подноси захтев за заштиту права; 

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

           Упутства о начину на који треба правилно попунити налог за пренос, који су докази о уплати таксе 

прихватљиви, износу такси које је дужан да уплати подносилац захтева за заштиту права, упутство о начину 

уплате такси из иностранства можете пронаћи на сајту Републичке комисије за заштиту права посетом на 

следећи линк  http://www.kjn.gov.rs/ci/uputstvo-o-uplati-republicke-administrativne-takse.html. 

 

22. 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 захт ева 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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VII ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 

 

Понуда бр од за јавну 
набавку   медицинских услуга -  услуга анализа  по партијама      број 926-3MВ/2020- Партија бр. 
________________________________(навести број и назив партије) 

 

1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 

Назив понуђача:  

Адреса понуђача:  

Матични број понуђача:  

Порески идентификациони број 
понуђача (ПИБ): 

 

Име особе за контакт:  

Електронска адреса понуђача (e- mail):  

Телефон:  

Телефакс:  

Број рачуна понуђача и назив банке:  

Лице овлашћено за
 потписивање уговора 

 

 

 

 

2) ПОНУДУ ПОДНОСИ: 

 

А) САМОСТАЛНО 

Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 

В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ 

 

Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико се понуда 
подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке понуде, уколико понуду подноси 
група понуђача. 

Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности услуга-  услуга анализа  по партијама                                                                                   
24 од  43 



2) 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. 
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5) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ  медицинских услуга -услуга анализа  по партијама    бр.9 2 6 -3МВ/2020: 

Партија 1. - Анализа хормона 

  Цена без ПДВ-а Цена са ПДВ-ом 

1 T-3   

2 T-4   

3 TSH   

4 FT-4   

5 TG (tireoglobulin)   

6 FSH   

7 LH   

8 PROLAKTIN   

9 PROGESTERON   

10 ESTRADIOL   

11 KORTIZOL   

12 TESTOSTERON   

13 DHEA-S   

14 Free testosteron   

15 ACTH   

16 B hCG   

17 Inhibin B   

18 SHBG   

 

Укупна цена без ПДВ-а  

Укупна цена са ПДВ-ом  

Рок и начин плаћања  15 дана од дана испостављања фактуре 

Рок важења понуде- најмање 30 дана  

 

Рок испоруке 

Сукцесивно према потребама купца до истека 

рока закључења уговора  

 

Место и начин испоруке 

У просторије Завода за јавно здравље Ваљево 

 

Датум                                                                                                                            Понуђач 
                                                                                 М. П. 

Испоручилац услуга се обавезује да изврши преузимање узорака за партију 1  у року од 30 минута по 

примљеној поруџбини од стране Наручиоца писменим путем. 

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.Конкурсна 
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5) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ медицинских услуга- услуга анализа  по партијама    бр. 9 2 6 -3МВ/2020 : 

Партија 2.- Анализа вируса 

  Цена без ПДВ-а Цена са ПДВ-ом 

1 HAV   

2 Coxacki IgG   

3  Coxacki IgM   

4  Mycopl. Pneumonie IgG-Elisa   

5 Mycopl. Pneumonie IgM-Elisa   

6 Anti HBs-ELFA   

7 Anti HBc-ELISA   

8 Anti HBc Total II-ELFA   

9 Anti HBc IgM-ELFA   

10 Hbe Ag-ELFA   

11 Anti HBe-ELFA   

12 HCV-WB   

13 HIV-WB 
 

  

14 Anti-Varicella zoster virus IgG-ELISA   

15 Anti-Varicella zoster virus IgM-ELISA   

16 VDRL   

17 Kvalitativno određivanje IgG ili IgM na pojedine viruse (RSV, 
Parainfluenze 1,2,3,Morbilli,Mumps, Parvo virus B19)-ELISA 

  

 

Укупна цена без ПДВ-а  

Укупна цена са ПДВ-ом  

Рок и начин плаћања  15 дана од дана испостављања фактуре 

Рок важења понуде- најмање 30 дана  

 
Рок испоруке 

Сукцесивно према потребама купца до истека рока 
закључења уговора  

 
Место и начин испоруке 

У просторије Завода за јавно здравље Ваљево 

Датум                                                                                                                                       Понуђач 

                                                             М. П. 

 

Испоручилац услуга се обавезује да изврши преузимање узорака за партију 2  у року од 30 минута по 

примљеној поруџбини од стране Наручиоца писменим путем. 

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. 
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5) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ медицинских услуга- услуга анализа  по 
партијама бр. 9 2 6 -3МВ/2020 : 

Партија 3.- Брзи тестови 

  Цена без ПДВ-а Цена са ПДВ-ом 

1 Rotavirus - stolica   

2 RSV (Respiratornisinc.virus) - 
bris 

  

3 Adeno Resp – bris   

4 Monolatex test - serum   

 

 

Укупна цена без ПДВ-а  

Укупна цена са ПДВ-ом  

Рок и начин плаћања  15 дана од дана испостављања фактуре 

Рок важења понуде- најмање 30 дана  

 

Рок испоруке 

Сукцесивно према потребама купца до 

истека рока закључења уговора  

 

Место и начин испоруке 

У просторије Завода за јавно здравље 

Ваљево 

 

Испоручилац услуга се обавезује да изврши преузимање узорака за партију 3  у року од 

30 минута по примљеној поруџбини од стране Наручиоца писменим путем. 

 

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. 
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5) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ медицинских услуга- услуга анализа  по партијама бр. 9 2 6 -
3МВ/2020 : 
 

Партија 4- Анализа тумор маркера 

  Цена без ПДВ-а Цена са ПДВ-ом 

1 CEA   

2 AFP   

3 PSA   

4 PSA free   

5 CA  19,9   

6 CA 15-3   

7 CA 125   

 

 
Укупна цена без ПДВ-а  

Укупна цена са ПДВ-ом  

Рок и начин плаћања  15 дана од дана испостављања фактуре 

Рок важења понуде- најмање 30 дана  

 
Рок испоруке 

Сукцесивно према потребама купца до истека 
рока закључења уговора  

 
Место и начин испоруке 

У просторије Завода за јавно здравље Ваљево 

 

 
 
 
Датум Понуђач 
М. П. 
 
 
Испоручилац услуга се обавезује да изврши преузимање узорака за партију 4  у року од 30 минута по примљеној 
поруџбини од стране Наручиоца писменим путем. 
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. 
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5) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ медицинских услуга- услуга анализа  по партијама бр. 9 2 6 -3МВ/2020  

Партија 5- Анализе  алергена, антитела, лекова и алергена 

 OSTALE ANALIZE Цена без ПДВ-а Цена са ПДВ-ом 

1 Chlamydiae iz krvi   

2 E-test   

3 Brzi test trudnoće   

4 Test na narkotike   

5 Adler Weber   

6 Demodex   

7 Eozinofili- bris   

8 Ispitivanje osetljivosti gljiva na antimikotike   

 ALERGIJA-ALERGENI   

ECP Eozinofilni katjonski protein   

tIgE Ukupni IgE   

 SIGE-SPECIFIČNA ANTITELA   

phinf Phadiatop infant   

 LEKOVI   

c1 Pencilloyl G   

c2 Penicilloy V   

c6 Amoxicilloyl   

c7 Cefaclor   

 INHALATORNI ALERGENI   

d1 Dermatophagoids pteronyssinus   

e1 Cat danger (epitel mačke)   

e5 Dog danger (epitel psa)   

t3 Betula verrucosa (breza)   

tx9 t2,t3,t4,t7,t12 (jova, breza, lešnik,hrast,vrba)   

g6 Phleum pratense (mačiji repak-Thymothy)   

gx1 g3,g4,g5,g6,g8 (ježevica,festuca elatior, englaska tr-rudnjača, mačiji 
repak, livadska) 

  

w1 Ambrosia elatior (ragweed)   

w6 Artemisia vulgaris (Mugwort) pelin   

wx1 w1,w6,w9,w10,w11(artemisija, ambrozija, engleska trava, Goosfoot, 
češljak 

  

mx2 Pencillium notatum, Cladosporium herbarum, Aspergilus fumigatus, 
Candida alb, Alternaria alternate, Helmintosporium halodes 
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 NUTRITIVNI ALERGENI Цена без ПДВ-а Цена са ПДВ-ом 

f13 Peanut (kikiriki)   

f14 Wheat (pšenica)   

f3 Fish (riba)   

f2 Milk (mleko)   

f245 Egg (jaje)   

fx5 Belance,mleko,riba,brašno,kikiriki,soja   

 Insekti   

i1 pčela   

i3 osa/ukrštena sa strljenom   

k82 latex   

 HITACHI   

 20 INHALATORNIH ALERGENA-IgE   

 20 NUTRITIVNIH ALERGENATA-IgE   

 20 MEŠANIH ALERGENA-IgE   

 IgG Vezane alergije   

 Test preosetljivosti na hranu (IgG) 
46 alergena hrane 

  

 

Укупна цена без ПДВ-а  

Укупна цена са ПДВ-ом  

Рок и начин плаћања  15 дана од дана испостављања фактуре 

Рок важења понуде- најмање 30 дана  

 
Рок испоруке 

Сукцесивно према потребама купца до истека рока 
закључења уговора  

 
Место и начин испоруке 

У просторије Завода за јавно здравље Ваљево 

 
     Датум                                                                                                                                Понуђач 
                                                                                        М. П. 
 
 

Испоручилац услуга се обавезује да изврши преузимање узорака за партију 5  у року од 30 

минута по примљеној поруџбини од стране Наручиоца писменим путем. 

 

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. 
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5) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ медицинских услуга- услуга анализа  по партијама бр. 9 2 6 -
3МВ/2020 : 

Партија 6.- Остале анализе 

  Цена без ПДВ-а Цена са ПДВ-ом 

1 Antistreptolizin O test (ASOT)-latex aglutacionim testom   

2 Bakteriološki pregled brisa nosa   

3 Bakteriološki pregled brisa nosa na kliconoštvo (s.aureus,MRSA,S.pneu)   

4 Bakteriološki pregled brisa spoljašnjeg ušnog kanala ili površinske rane   

5 Bakteriološki pregled brisa spoljašnjih genitalija ili vagine ili cerviksa ili uretre   

6 Bakteriološki pregled brisa ždrela   

7 Bakteriološki pregled duboke rane odnosno gnoja odnosno punktata odnosno 
eksudata odnosno bioptata 

  

8 Bakteriološki pregled eksprimata prostate ili sperme   

9 Bakteriološki pregled iskašljaja ili trahealnog aspirata ili bronhoalveolarnog lavata   

10 Bakteriološki pregled oka ili konjuktive   

11 Bakteriološki pregled sadržaja srednjeg uva   

12 Bakteriološki pregled stolice na Salmonella spp. I Shigella spp. I Escherichia coli 
O:157/ Campylobacter spp. 

  

13 Biohemijska identifikacija enterobakterija testovima pripremljenim u 
laboratoriji,Biohemijska identifikacija Moraxella vrsta, Biohemijska identifikacija 
Staphylococcus vrsta,Biohemijska identifikacija Streptococcus pneumoniae, 

  

14 Detekcija antitela na Helicobacter pylori-ELISA   

15 Dokazivanje antigena na C.trachomatis , imunofluorescencijom   

16 Ispitivanje antibiotske osetljivosti bakterija, disk-difuzionom metodom na drugu i/ 
ili treću liniju,Ispitivanje antibiotske osetljivosti bakterija, disk-difuzionom 
metodom na prvu liniju 

  

17 Treponema pallidum hemaglutanacija (TPH)   

18 Urinokultura   

19 Kvalitativno određivanje anti HCV antitela-ELISA   

20 Kvalitativno određivanje anti HIV antitela-ELISA   

21 Kvalitativno određivanje Hbs antigena u serumu-ELISA   

22 Određivanje nivoa antitela na Toxoplasma gondii   

23 Pregled perianalnog otiska na helminte   

24 Pregled stolice na parazite(nativni preparat)   
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Укупна цена без ПДВ-а  

Укупна цена са ПДВ-ом  

Рок и начин плаћања  15 дана од дана испостављања фактуре 

Рок важења понуде- најмање 30 дана  

 

Рок испоруке 

Сукцесивно према потребама купца до 

истека рока закључења уговора  

 

Место и начин испоруке 

У просторије Завода за јавно здравље 

Ваљево 

 

 

Датум Понуђач 

М. П. 

 

 

Испоручилац услуга се обавезује да изврши преузимање узорака за партију 6  у року од 

30 минута по примљеној поруџбини од стране Наручиоца писменим путем. 

 

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. 
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5) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ медицинских услуга- услуга анализа  по партијама бр. 9 2 6 -3МВ/2020 : 

Партија 7. - Анализа воде, намирница, предмета опште употребе 

 ANALIZA VODE (PIJAĆE, POVRŠINSKE I OTPADNE) Цена без ПДВ-а Цена са ПДВ-ом 

1 Sadržaj metala,metaloida i minerala- cena po elementu   

2 Sadržaj pesticida po Pravilniku o higijenskoj ispravnosti vode za piće   

3 Sadržaj trihalometana   

4 Sadržaj  florida   

5 Sadržaj cijanida   

6 Sadržaj vodonik-sulfida   

7 Sadržaj totalnog organskog ugljenika   

8 Sadržaj policikličnih aromatičnih ugljovodonika   

9 Sadržaj polihlorovanih PCB ili PCT   

10 Sadržaj aromatični ugljovodonika   

11 Radioaktivnost   

12 Sadržaj slobodnog ugljendioksida   

13 Sadržaj fenola   

 ANALIZA HRANE Цена без ПДВ-а Цена са ПДВ-ом 

1 Sadržaj metala,metaloida i minerala- cena po metalu   

2 Sadržaj pesticida  (proširena lista za izvoz)   

3 Određivanje rezidua pesticida- Singl rezidue metodom (SRM)   

4 Sadržajorganohlornih pesticida   

5 Sadržaj organofosfornih pesticida   

6 Sadžaj pesticida (ditiokabamati)   

7 Sadržaj pesticida (triazini)   

8 Sadržaj pesticida (piretrini)   

9 Mikotoksini-cena po mikotoksinu   

10 Radioaktivnost   

11 Benz(a)piren   

 ANALIZA PREDMETA OPŠTE UPOTREBE Цена без ПДВ-а Цена са ПДВ-ом 

1 Sadržaj metala,metaloida i minerala- cena po elementu   

2 Migracija metala i metaloida u model rastvor-cena po elementu   

3 Migracija primarnih i sekundarnih aromatičnih amina u model rastvor   

4 Radioaktivnost   

5 Migracija omekšivača (ftalati)   
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Укупна цена без ПДВ-а  

Укупна цена са ПДВ-ом  

Рок и начин плаћања  15 дана од дана испостављања фактуре 

Рок важења понуде- најмање 30 дана  

 

Рок испоруке 

Сукцесивно према потребама купца до 

истека рока закључења уговора  

 

Место и начин испоруке 

У просторије Завода за јавно здравље 

Ваљево 

 

 

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. 
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5) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ медицинских услуга- услуга анализа  по партијама бр. 9 2 6 -3МВ/2020 : 

Партија 8. - Анализа  минералних уља у води 

  Цена без ПДВ-а Цена са ПДВ-ом 

1 Садржај минералних уља   

 

Укупна цена без ПДВ-а  

Укупна цена са ПДВ-ом  

Рок и начин плаћања  15 дана од дана испостављања фактуре 

Рок важења понуде- најмање 30 дана  

 

Рок испоруке 

Сукцесивно према потребама купца до 

истека рока закључења уговора  

 

Место и начин испоруке 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

У просторије Завода за јавно здравље 

Ваљево 

 

Партија 7. - Анализа  минералних 
уља у води 

 

  Цена без ПДВ-а Цена са ПДВ-ом 

1 Садржај минералних уља   

 

Укупна цена без ПДВ-а  

Укупна цена са ПДВ-ом  

Рок и начин плаћања  15 дана од дана испостављања фактуре 

Рок важења понуде- најмање 30 дана  

 

Рок испоруке 

Сукцесивно према потребама купца до 

истека рока закључења уговора  

 

Место и начин испоруке 

У просторије Завода за јавно здравље 

Ваљево 
 

 

Партија 9. - Анализа  нутритивне вредности хране 

  Цена без ПДВ-а Цена са ПДВ-ом 

1 Садржај засићених масних киселина   

2 Садржај мононезасићених масних киселина   

3 Садржај полинезасићених масних киселина   

4 Трансмасне киселине   

5 Полиоли   

6 Влакна   

 

Укупна цена без ПДВ-а  

Укупна цена са ПДВ-ом  

Рок и начин плаћања  15 дана од дана испостављања фактуре 

Рок важења понуде- најмање 30 дана  

 
Рок испоруке 

Сукцесивно према потребама купца до истека 
рока закључења уговора  

 
Место и начин испоруке 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

У просторије Завода за јавно здравље 
Ваљево 
 
Партија 7. - Анализа  минералних уља у 
води 
 

  Цена без ПДВ-а Цена са ПДВ-ом 

1 Садржај минералних уља   

 

Укупна цена без ПДВ-а  

Укупна цена са ПДВ-ом  

Рок и начин плаћања  15 дана од дана испостављања фактуре 

Рок важења понуде- најмање 30 дана  

 
Рок испоруке 

Сукцесивно према потребама купца до истека 
рока закључења уговора  
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VIII МОДЕЛ УГОВОРА 

 ЗА НАБАКУ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГА -УСЛУГА АНАЛИЗА   

Закључен између: 

Наручиоца Завода за јавно здравље Ваљево  са седиштем у Ваљеву , улица Владике Николаја 

бр.5, ПИБ: 101899368, МБ 17272543 коју заступа директор Др Марија  Гавриловић (у даљем 

тексту:наручилац) 

и 

............................................................................................ 
са седиштем у ............................................, улица .........................................., 
ПИБ:.......................... Матични број: ........................................ 
Број рачуна: ............................................ Назив банке:......................................, 
Телефон:............................Телефакс:......................... 
кога заступа................................................................... 
(у даљем тексту:испоручилац), 

Члан 1. 

Предмет овог Уговора је набавка медицинских услуга -услуга анализа  по партијама - за партију бр. 

__- ________________________________(назив партије)  у свему према спецификацији и конкурсној 

документацији за ЈН 9 2 6 - 3 МВ/2020 за потребе Наручиоца, на основу избора најповољнијег понуђача по 

Јавном позиву од 24.02 .2020. године. 

Уговор је закључен на период о д  г о д и н у  д а н а  о д  д а н а  п о т п и с и в а њ а  у г о в о р а . 

Члан 2. 

Цена је утврђена понудом испоручиоца број _______ од  ____________ године.  

Члан 3. 

Испоручилац услуга се обавезује да Наручиоцу изврши медицинске услуге-услуге анализа члана 1. овог 

уговора а у свему према захтеву Наручиоца и понуди Испоручиоца услуга. Испоручилац услуга се 

обавезује да изврши преузимање узорака за партије бр. _________________(навести бројеве партија а 

према захтеву из конкурсне кокументације у делу Образац понуде)  у року од 30 минута по примљеној 

поруџбини од стране Наручиоца писменим путем. 

Члан 4. 

Испоруку услуга из члана 2. овог Уговора, Испоручилац ће извршити сукцесивно према захтеву 

Наручиоца у зграду Наручиоца, у року од _____ дана од поруџбине упућене писменим путем. 

Испорука услуга ће се вршити путем резултата анализа у писаној форми оверених и потписаних у 3 

примерка. 

Испоручилац гарантује да ће испоручити уговорене услуге према захтеву Наручиоца, у року испоруке 

датом у понуди. У случају да то не испоштује, сагласан је да надокнади Наручиоцу сву претрпљену 

штету која услед тога настане. 

Члан 5. 

Испоручилац услуга се обавезује да наручиоцу достави уз фактуру резултате испитивања на захтеване 

параметре .  
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Члан 6. 

Услуге се извршавају у седишту Испоручиоца. 

 

Члан 7. 

Уколико се на услугама која су предмет овог Уговора установи било какав недостатак или је  

услуга лошег квалитета, односно одступа од прихваћених стандарда, Наручилац ће 

доставити писмену рекламацију Испоручиоцу, који је дужан да изврши неопходну замену 

истог дана по сачињавању Записника о рекламацији. 

 

Члан 8. 

Испоручилац се обавезује да ће се у свему придржавати прописа, норматива и 

стандарда важећих за услуге  које су предмет овог уговора. Испоручилац се обавезује за 

поштовање  квалитета  и  рока  употребе  извршене услуге.  

 

    Члан 9. 

           Уколико Испоручилац не поступи у складу са чланом 8  овог уговора, Наручилац има 

право једностраног раскида уговора. 

 

Члан 10. 

Наручилац задржава право да изврши додатну контролу исправности у овлашћеној 

институцији. У случају неисправности, Н аруч ил а ц  и м а  п р а в о  н а  једнострани раскид 

овог Уговора . 

Члан 11. 

Плаћање ће Наручилац вршити по извршеној испоруци у року од 1 5  дана од дана 

фактурисања предметне услуге  а који је одређен у прихваћеној понуди Испоручиоца и то на 

текући рачун Испоручиоца. 

 

Члан 12. 

За све што није регулисано овим уговором примењиваће се одредбе Закона о 

облигационим односима као и други прописи који регулишу ову материју. 
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Члан 13. 

Уговорне стране су сагласне да сва спорна питања у вези са овим уговором решавају 

споразумно. Евентуалне спорове који не буду решени споразумно решаваће Привредни суд у Ваљеву. 

Овај Уговор сачињен је у 4 (четири) истоветна примерка од којих по два примерка задржава свака 

уговорна страна. 

 

За Испоручиоца                  М.П.                                                      М.П.                              За   Наручиоца 

 

 

_______________________________                                                        ___________________________ 

(подпонуђач – алтернативно) 

(остали из групе понуђача алтернативно) 

Напомена: Овај модел уговора представља садржину уговора који ће бити закључен са изабраним понуђачем, а 
наручилац ће, ако понуђач без оправданих разлога одбије да закључи уговор о јавној набавци, након што му је 
уговор додељен, Управи за јавне набавке доставити доказ негативне рефренце. 

Модел уговора понуђач мора да попуни, потпише и овери печатом, чиме потврђује да је сагласан са 

садржином модела уговора. Уколико понуђеч подноси заједничку понуду, односно понуду са учешћем 

подизвођача, у моделу уговора морају бити наведени сви понуђачи из групе понуђача, односно сви 

подизвођачи. У случају подношења заједничке понуде, група понуђача може да се определи да модел уговора 

потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног 

понуђача из групе који ће попунити, потписати и оверити печатом модел уговора. 
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IX 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 

средстава 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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X 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 мале вредности м е д и ц и н с к и х  услуга- услуга анализа  по партијама- за 
партију_______________________(навести број  и назив партије) , бр 9 2 6 - 3 МВ/2020, поднео 
независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима. 

 

 

 

Датум:                                                       М.П.                                    Потпис понуђача 
 

 

 

 

 

Напомена:  у  случају  постојања  основане  сумње  у  истинитост  изјаве  о независној понуди, 

наручулац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту  конкуренције.  Организација  

надлежна  за  заштиту  конкуренције, може понуђачу, односно заинтересованом лицу изрећи меру 

забране учешћа у поступку јавне набавке ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице 

повредило конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу закона којим се уређује заштита 

конкуренције. Мера забране учешћа у поступку јавне набавке  може  трајати  до  две  године.  

Повреда  конкуренције  представља негативну референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2) Закона.       

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

лица  сваког  понуђача  из  групе  понуђача  и  оверена печатом. 
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XI ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ У СКЛАДУ СА ЧЛАНОМ 75. СТАВ 2. 

ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА 

 

 

 

 

У складу са чланом 75. Став 2. Закона о јавним набавкама, 

  ,даје: 

(Назив понуђача) 

 

ИЗЈАВУ 
 

У складу са чланом 75. Став 2. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, 
број 124/12) изјављујем да сам при састављању понуде за јавну набавку медицинских 
услуга -  услуга анализа по партијама- за партију 
____________________________(навести број и назив партије)  у поступку јавне 
набавке мале вредности број 926-3МВ/2020, поштовао обавезе које произилазе из 
важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне 
средине, као и да гарантујем да сам ималац права интелектуалне својине. 

 

 

 

Датум:                                                      М.П.                                Потпис понуђача 
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