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I ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ
1. Подаци о наручиоцу
Установа социјалне заштите Геронтолошки центар "Јеленац" Алексинац
Адреса: Алексинац, улица Момчила Поповића бр.156, 18220 Алексинац
Интернет страница: www.gcjelenac.com
2. Врста поступка јавне набавке
Предметна јавна набавка се спроводи у поступку јавне набавке мале вредности.
3. Предмет јавне набавке
Предмет јавне набавке мале вредности број 7/18 су добра – Набавка лекова
4. Циљ поступка
Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци.
5. Контакт:
Лице за контакт: Милан Матејић - службеник за јавне набавке
Електронска пошта: javne.nabavke@gcjelenac.com
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II ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

1. Предмет јавне набавке
Предмет јавне набавке мале вредности број 7/18 су добра – Набавка лекова
2. Назив и ознака из општег речника набавки
33000000 - Медицинска опрема, фармацеутски производи и производи за личну негу
3. Партије
Предметна набавка је обликована у 2 (две) партије:
-

Партија 1 – Лекови;

-

Партија 2 – Ампулирани лекови;
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III ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ СА ОБРАСЦЕМ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ
ПАРТИЈА 1 – ЛЕКОВИ
Опис предмета
Р.бр.
набавке

1

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

Acetilsalicilna
kiselina 20/1 100
mg
Acetilsalicilna
kiselina 20/1 300
mg
Tablete Cafebol 12/1
Flonivin kapsule
16/1
Loperamid tab. 20/1
Probiotik sb 10/1
Bisacodil (Panlax
30/1) tbl 5mg
Dexpantenol krema
5% 30g 1/1
ORS kesice 1/1
Diklofen gel 50g 1/1
Vitamin C tbl
500mg strip10 tbl
10/1
Doksiciklin caps
100mg 5/1
Hepathrombin krem
50000ij 1/1
Ibuprofen 400mg
20/1
Hepalpan krem 40g
1/1
Hepalpan gel 40g
1/1
Diklofenak 100mg
20/1
Hloramfenikol mast
za oči 1% 5g 1/1
Sprej za vaši 200ml
1/1
Šampon za vaši
120ml 1/1
Povidon jod za kožu
10% 500ml 1/1
Antiseptična gaza
Bactigras 10/1;
10 x10 cm 10/1
Hidrokoloidni gel
sprej 75g 1/1

Јед. Колич
мере ина
кут

300

кут

200

кут

600

кут

110

кут
кут

180
400

кут

200

кут

20

кут
кут

600
100

кут

900

кут

140

кут

10

кут

200

кут

10

кут

10

кут

170

кут

180

кут

40

кут

40

кут

50

кут

20

кут

60

Цена по
јединиц
и без
ПДВ-а

Укупн
о без
ПДВ-а

Укупно
са ПДВом

Напомена
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УКУПНО БЕЗ ПДВ-А
ПДВ _____%
УКУПНО СА ПДВ-ОМ

ПАРТИЈА 2 – АМПУЛИРАНИ ЛЕКОВИ

Р.бр.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Опис предмета
набавке
Amikacin 500mg
amp 10/1
Aqua pro inectione
5ml 50/1
Bensedin amp 10/1
Dexametason amp
25/1
Methylprednisolon
(Lemod-solu) 40mg
15/1
Diklefenak 75mg
5/1
Gentamicin amp
120mg 10/1
Fiziološki r-or
500ml 0,9% NaCl
1/1
Ringerov r-or 500ml
1/1
Glucosa sol 5%
500ml 1/1
Glucosa sol 10%
500ml 1/1
Ceftriakson 1g
(Longacef) 10/1
Lidocain – hlorid
1% 3,5ml 10/1
Benzil-penicilin
800IJ amp 50/1
Metoclopramid
(klometol) amp 10/1
Ranitidin amp 50mg
5/1
Bedoxin amp 50/1
Askorbinska kis amp
50/1
Hioscin-butilbromid

Јед. Колич
мере ина
amp

40

amp

200

amp

350

amp

400

amp

400

amp

450

amp

600

amp

700

amp

300

amp

400

amp

20

amp

30

amp

30

amp

150

amp

50

amp

110

amp

500

amp

250

amp

30

Цена по
јединиц
и без
ПДВ

Укупно
без
ПДВ-а

Укупн
о са
ПДВом

Напомена
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20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

34

amp (buscopan)
20mg/ml 6/1
Hloropiramin-hlorid
amp 20mg/2ml
(synopen) 10/1
Novalgetol 2.5g/5ml
amp 50/1
Trodon 50mg 5/1
OHB12
2500MCG/2ml amp
5/1
Klindamicin amp
600mg 4ml 5/1
Manitol 20% 250ml
1/1
Manitol 10% 250ml
1/1
Haldol amp 5mg
10/1
Haldol depo 50mg
5/1
Moditen depo 25mg
amp 5/1
Aminofilin amp
250mg/10ml 10/1
Pentoksifilin
(trental) amp 5/1
Furosemid (Lasix)
amp 6/1
Serum antitetanushumani tetanus,
imunoglobulin 250IJ
Phenobarbitonnatrijum 220mg/2ml
amp 5/1 SA

amp

70

amp

50

amp

10

amp

50

amp

20

amp

70

amp

15

amp

130

amp

1800

amp

30

amp

150

amp

40

amp

80

amp

30

amp
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УКУПНО БЕЗ ПДВ-А
ПДВ _____%
УКУПНО СА ПДВ-ОМ

НАПОМЕНА: У табели "напомена", навести име произвођача понуђеног лека.
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IV УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76.
ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА

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);
Доказ:
Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из регистра
надлежног Привредног суда:
2) Да он 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 (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) 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);
Доказ:
Уверење Пореске управе Министарства финансија да је измирио доспеле порезе и
доприносе и уверење надлежне јединице локалне самоуправе да је измирио обавезе
по основу изворних 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) Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао
обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и
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условима рада, заштити животне средине, као и да немају забрану обављања
делатности која је на снази у време подношења понуде (чл. 75. ст. 2. Закона).
Доказ:
Попуњена Изјава понуђача која је саставни део конкурсне документације. 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.
5) Да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је
предмет јавне набавке;
Доказ: Решење Министарства здравља за обављање промета на велико или мало
лековима.
2. Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке, мора испунити додатне
услове за учешће у поступку јавне набавке, дефинисане чл. 76. Закона, и то:
1) ФИНАНСИЈСКИ КАПАЦИТЕТ
Потребно је да је понуђач остварио најмање 3.000.000,00 динара пословног
прихода у последње три године (2015, 2016 и 2017. година).
Доказ:
Фотокопије извештаја о бонитету и статистички анекс за предходне три обрачунске
године (2014, 2015 и 2016), издат од надлежног органа (Агенција за привредне
регистре).
Испуњеност обавезних услова из члана 75. ст. 1. тачка 1 - 4 и додатних услова из члана
76. Закона за учешће у поступку предметне јавне набавке, у складу са чл. 77. став 4.
Закона, понуђач доказује достављањем Изјаве, којом под пуном материјалном и
кривичном одговорношћу потврђује да испуњава услове за учешће у поступку јавне
набавке.
Испуњеност услова да је при састављању понуде поштовао обавезе које произлазе из
важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне
средине, као и да немају забрану обављања делатности која је на снази у време подношења
понуде, понуђач доказује достављањем Изјаве, којом под пуном материјалном и
кривичном одговорношћу потврђује да испуњава услове за учешће у поступку јавне
набавке.
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.
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 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 тражене доказе, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.
Понуђач није дужан да доставља на увид доказе који су јавно доступни на интернет
страницама надлежних органа.
Понуђачи који су регистровани у регистру понуђача који води Агенција за
привредне регистре нису дужни да подносе доказе о испуњености обавезних услова из
чл. 75. ст. 1. тачка 1) до 4) Закона.
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Наручилац не може 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.
Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају тражени докази, понуђач може,
уместо доказа, приложити 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.
Ако понуђач није могао да прибави тражена документа у року за подношење понуде, због
тога што она до тренутка подношења понуде нису могла бити издата по прописима
државе у којој понуђач има седиште и уколико уз понуду приложи одговарајући доказ за
то, наручилац ће дозволити понуђачу да накнадно достави тражена документа у
примереном року.
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 ЧЛ. 76. ЗАКОНА
ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА
О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. И ЧЛ. 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
ИЗЈАВУ
Понуђач_______________________________________________________________у
поступку јавне набавке мале вредности добара – Набавка лекова, испуњава све услове из
чл. 75. и чл. 76. Закона, односно услове дефинисане конкурсном документацијом за
предметну јавну набавку, и то:
 Понуђач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у
одговарајући регистар;
 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;
 Понуђачу није изречена мера забране обављања делатности, која је
на снази у време објаве позива за подношење понуде;
 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);
 Понуђач испуњава додатни услов у погледу траженог
финансијског капацитета.

Место:_____________
Датум:_____________

М.П.

Понуђач:
_____________________

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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ИЗЈАВА ПОДИЗВОЂАЧА
О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. И ЧЛ. 76. 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

ИЗЈАВУ
Подизвођач____________________________________________________________
у поступку јавне набавке мале вредности добара – Набавка лекова, испуњава све услове из
чл. 75. и чл. 76. Закона, односно услове дефинисане конкурсном документацијом за
предметну јавну набавку, и то:
• Подизвођач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у
одговарајући регистар;
• 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;
• Подизвођачу није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази
у време објаве позива за подношење понуде;
• 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:_____________
Датум:_____________

М.П.

Подизвођач:
_____________________

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, Изјава мора бити потписана од
стране овлашћеног лица подизвођача и оверена печатом.
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ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ОБАВЕЗАМА ПОНУЂАЧА НА ОСНОВУ ЧЛАНА 75. СТАВ 2.
ЗАКОНА

У складу са чланом 75. став 2. Закона, под пуном материјалном и кривичном
одговорношћу, као заступник понуђача дајем следећу

ИЗЈАВУ

Понуђач_________________________________________________________________у
поступку јавне набавке мале вредности добара – Набавка лекова поштује обавезе које
произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити
животне средине, као и да немају забрану обављања делатности која је на снази у време
подношења понуде.

Место:_____________
Датум:_____________

М.П.

Понуђач:
_____________________

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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V УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

1. Подаци о језику на којем понуда треба да буде састављена
Понуђач подноси понуду на српском језику. Уколико је одређени документ на страном
језику, понуђач је дужан да поред документа на страном језику достави и превод тог
документа на српски језик.
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:
Установа социјалне заштите Геронтолошки центар "Јеленац" Алексинац, Алексинац, ул.
Момчила Поповића бр.156, 18220 Алексинац, са назнаком: ,,Понуда за јавну набавку
мале вредности - добара – Набавка лекова – Партија _______ - НЕ ОТВАРАТИ”.
Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 26.04.2018.
у 10,30 часова.
Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се понуда
налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум пријема 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:
 Попуњен, потписан и печатиран образац понуде;
 Попуњен опис предмета набавке са обрасцем структуре цене
 Попуњен, потписан и печатиран модел Уговора;
 Попуњен, потписан и печатиран образац Изјаве о независној понуди;
 Попуњен, потписан и печатиран Образац изјаве понуђача о испуњености услова из
чл. 75. и чл. 76. Закона;
 Попуњен, потписан и печатиран образац Изјаве о поштовању обавеза из члана 75.
став 2. Закона;
 Копија важеће дозволе надлежног органа за обављање делатности.
3. Партије
Понуђач може да поднесе понуду за једну или више партија. Понуда мора да обухвати
најмање једну целу 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.
.
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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: Установа социјалне
заштите Геронтолошки центар "Јеленац" Алексинац, Алексинац, Момчила Поповића
бр.156, 18220 Алексинац, са назнаком:
,,Измена понуде за јавну набавку мале вредности - добара – набавка лекова НЕ ОТВАРАТИ“,
или
„Допуна понуде за јавну набавку мале вредности - добара – набавка лекова НЕ ОТВАРАТИ“,
или
„Опозив понуде за јавну набавку мале вредности - добара – набавка лекова НЕ ОТВАРАТИ“,
или
„Измена и допуна понуде за јавну набавку мале вредности - добара – набавка
лекова - 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 понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да ли подноси
понуду самостално, као заједничку понуду или подноси понуду са подизвођачем.
7. Понуда са подизвођачем
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде наведе да
понуду подноси са подизвођачем, проценат укупне вредности набавке који ће поверити
подизвођачу, а који не може бити већи од 50%, као и део предмета набавке који ће
извршити преко подизвођача.
Понуђач у Обрасцу понуде наводи назив и седиште подизвођача, уколико ће 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 конкурсној документацији, 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
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утврђивања испуњености тражених услова.
8. Заједничка понуда
Понуду може поднети група понуђача. Саставни део заједничке понуде је споразум којим
се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке,
а који обавезно садржи податке о:
1. Члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће
заступати групу понуђача пред наручиоцем;
2. Опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора.
Носилац посла је дужан да:
1. На Обрасцу понуде наведе опште податке о свим понуђачима из групе понуђача;
2. За сваког од понуђача из групе понуђача достави доказе о испуњености услова у складу
са чланом 80. Закона.
Понуђачи који поднесу заједничку понуду одговарају неограничено солидарно према
наручиоцу.
9. Начин и услови плаћања и друге околности од којих зависи прихватљивост понуде
9.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања
 Плаћање се врши по испоруци добара у року од максимално 45 дана од дана издате
фактуре.
 Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача.
 Понуђачи не могу тражити аванс.
9.2. Захтев у погледу рока и места испоруке
Рок испоруке добара не може бити дужи од три дана од дана требовања.
Место испоруке: франко магацин наручиоца – Геронтолошки центар "Јеленац" Алексинац,
ул. Момчила Поповића бр. 156
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. Захтеви у погледу гарантног рока-рока употребе
На декларацији производа, са роком употребе не мање од 2/3 гарантног периода.
10. Валута и начин на који мора бити 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 надлежног
за финансије.
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Подаци о заштити животне средине се могу добити у Агенцији за заштиту животне
средине и у Министарству надлежном за послове пољопривреде и заштите животне
средине.
Подаци о заштити при запошљавању и условима рада се могу добити у Министарству
надлежном за питања рада, запошљавања, борачка и социјална питања.
12. Додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде
Заинтересовано лице може, у писаном облику, путем поште на адресу наручиоца:
Установа социјалне заштите Геронтолошки центар "Јеленац" Алексинац, Алексинац,
Момчила Поповића бр.156, 18220 Алексинац или путем електронске поште на
javne.nabavke@gcjelenac.com тражити од наручиоца додатне информације или појашњења
у вези са припремањем понуде, најкасније 5 дана пре истека рока за подношење понуде.
Наручилац ће заинтересованом лицу у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева за
додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, одговор доставити
у писаном облику и истовремено ће ту информацију објавити на Порталу јавних набавки и
на својој интернет страници.
Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев за додатне
информације или појашњења конкурсне документације“
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.
13. 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 (у складу са чланом 93. Закона).
Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно извршити
контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац ће понуђачу
оставити примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да омогући наручиоцу
контролу (увид) код понуђача, као и код његовог подизвођача.
Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака уочених
приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања.
У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.
Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду
одбити као неприхватљиву.
14. 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
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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.
14. Подаци о врсти, садржини, начину подношења, висини и роковима обезбеђења
испуњења обавеза понуђача
Понуђач чија понуда буде изабрана као најповољнија биће дужан да у року од 8 (осам)
дана од дана закључења Уговора достави бланко сопствену меницу као гаранцију за добро
извршење посла.
Бланко сопствена меница мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења
Народне банке Србије. Бланко сопствена меница треба да буде оверена печатом и
потписана од стране лица овлашћеног за заступање. Уз меницу мора бити достављено
уредно попуњено и оверено менично овлашћење – писмо, на име доброг извршења посла
и са назначеним износом од 10% вредности уговора без ПДВ-а.
Уз меницу мора бити достављена и копија картона депонованих потписа, који је издат од
стране пословне банке коју понуђач наводи у меничном овлашћењу – писму. У случају
промене лица овлашћеног за заступање менично овлашћење – писмо остаје на снази.
Потпис овлашћеног лица на меници и меничном овлашћењу – писму мора бити идентичан
са потписом или потписима са картона депонованих потписа.
Рок важења сопствене менице мора бити најмање 30 (тридесет) дана дужи од рока
извршења предметне набавке.
16. Врста критеријума за доделу уговора
Критеријум за оцењивање понуда је најнижа понуђена цена
17. Елементи критеријума на основу којих ће наручилац извршити доделу уговора у
ситуацији када постоје две или више понуда са истом понуђеном ценом
Уколико две или више понуда имају исту најниже понуђену цену, као најповољнија биће
изабрана понуда оног понуђача који је понудио краћи рок испоруке добара, односно, као
додатни критеријум уколико две или више понуда су са идентичном понуђеном ценом (по
партијама предмета набавке) и са истим роком испоруке, као најповољнија биће изабрана
понуда оног понуђача који је понудио понуду са дужим роком важења понуде.
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 немају забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде.
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.
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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 Наручиоцу, електронском поштом на:
javne.nabavke@gcjelenac.com или препорученом пошиљком са повратницом на адресу:
Установа социјалне заштите Геронтолошки центар "Јеленац" Алексинац,
Алексинац, Момчила Поповића бр.156, 18220 Алексинац. 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 5
(пет) 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
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 60.000,00 динара уколико оспорава одређену радњу наручиоца пре отварања понуда на
број жиро рачуна: 840-30678845-06, шифра плаћања: 153 или 253, позив на број: подаци о
броју или ознаци јавне набавке поводом које се подноси захтев за заштиту права, сврха:
ЗЗП; назив наручиоца; број или ознака јавне набавке поводом које се подноси захтев за
заштиту права, корисник: буџет Републике Србије.
Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама 138 - 167. Закона.
21. Рок у којем ће бити закључен уговор
Уговор о јавној набавци ће бити достављен понуђачу 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 _______2018. године за јавну набавку мале вредности – добара –
Набавка лекова
1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ
Назив понуђача:
Адреса понуђача:
Матични број понуђача:
Порески идентификациони број понуђача
(ПИБ):
Име особе за контакт:
Електронска адреса понуђача (e-mail):
Телефон:
Телефакс:
Број рачуна понуђача и назив банке:
Лице овлашћено за потписивање уговора

2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:
А) САМОСТАЛНО
Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ
В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ
Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу,
уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима
заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача
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3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

1)

Назив подизвођача:
Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони број:
Име особе за контакт:
Проценат укупне вредности набавке
који ће извршити подизвођач:
Део предмета набавке
извршити подизвођач:

2)

који

ће

Назив подизвођача:
Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони број:
Име особе за контакт:
Проценат укупне вредности набавке
који ће извршити подизвођач:
Део предмета набавке
извршити подизвођач:

који

ће

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
понуди:

у

заједничкој

Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони број:
Име особе за контакт:
2)

Назив учесника
понуди:

у

заједничкој

Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони број:
Име особе за контакт:
3)

Назив учесника
понуди:

у

заједничкој

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. ПОНУДА ЗА ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ – ПАРТИЈА 1 ЛЕКОВИ

Укупна цена без ПДВ-а
Укупна цена са ПДВ-ом
Рок важења понуде
Рок испоруке добара
(Рок испоруке добара не може бити дужи од три
дана од дана требовања)
Франко купац наручиоца –
Установа социјалне заштите
Геронтолошки центар
"Јеленац" - РЈ Алексинац или
РЈ Тешица

Место и начин испоруке

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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6. ПОНУДА ЗА ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ – ПАРТИЈА 2 –
АМПУЛИРАНИ ЛЕКОВИ

Укупна цена без ПДВ-а
Укупна цена са ПДВ-ом
Рок важења понуде
Рок испоруке добара
(Рок испоруке добара не може бити дужи од три
дана од дана требовања)
Франко купац наручиоца –
Установа социјалне заштите
Геронтолошки центар
"Јеленац" - РЈ Алексинац или
РЈ Тешица

Место и начин испоруке

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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НАПОМЕНА: Обавезно је попунити, потписати и печатирати модел уговора посебно за
сваку партију.
VII МОДЕЛ УГОВОРА
Установа социјалне заштите
Геронтолошки центар "Јеленац"
Алексинац
Број: ______
Датум: _______
УГОВОР О КУПОВИНИ ДОБАРА
Закључен дана _________2018. године
између:
1. Установа социјалне заштите Геронтолошки центар "Јеленац" Алексинац (у даљем
тексту КУПАЦ) кога заступа директор Драган Веселиновић сa једне стране,
Адреса: Алексинац, ул. Момчила Поповића бр. 156, 18220 Алексинац
ПИБ: 100313312
Матични број: 0787556
Текући рачун: 840-597667-75
и
2. _______________________________________________________ (у даљем тексту:
ПРОДАВАЦ) кога заступа ____________________________________________________ са
друге стране
Адреса: _____________________________________________________
ПИБ: ____________________
Матични број: ______________
Текући рачун: ___________________
Контакт телефон/факс: ________________
Члан 1.
Предмет овог уговора су добра у вези јавне набавке мале вредности бр. 7/18 – Набавка
лекова, за партију ______________________.
Члан 2.
Укупна уговорена цена износи без ПДВ-а __________ РСД, а са обрачунатим ПДВ-ом
__________ РСД.
Члан 3.
Плаћање се врши у у року од 45 (четрдесетпет) дана од дана издате исправне фактуре за
испоручена добра. Купац не може тражити аванс.
Плаћање се врши уплатом на рачун купца.
У цену је урачуната испорука Ф-ко магацин Купца, са истоваром и свим трошковима
испоруке према захтевима Купца и датој понуди Продавца која је саставни део овог
уговора.
Члан 4.
Продавац је дужан да предметна добра из члана 1. овог Уговора испоручи у року од
__________ дана од дана потписивања уговора, али не дуже од 3 (три) дана од дана
требовања, у договору са Купцем.
Продавац мора испоручивати добра код којих није преостало мање од 2/3 рока употребе
означеног од стране произвођача.
Ако Продавац својом кривицом касни са извршењем својих обавеза, Купац има право да
умањи Продавчево потраживање по овом Уговору за 0,2% за сваки дан његовог кашњења.
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Наступање више силе ослобађа од одговорности уговорне стране за кашњење у извршењу
уговорених обавеза. О датуму наступања, трајању и датуму престанка више силе,
уговорне стране обавезне су да једно другу обавесте у року од 24 часа. Као случај више
силе сматрају се природне катастрофе, пожар, поплава, експлозија, транспортне несреће,
одлуке органа власти и други случајеви са сличним карактеристикама.
Члан 5.
Продавац је дужан да у року од 8 (осам) дана од дана закључења Уговора достави бланко
сопствену меницу као гаранцију за добро извршење посла.
Бланко сопствена меница мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења
Народне банке Србије. Бланко сопствена меница треба да буде оверена печатом и
потписана од стране лица овлашћеног за заступање. Уз меницу мора бити достављено
уредно попуњено и оверено менично овлашћење – писмо, на име доброг извршења посла
и са назначеним износом од 10% вредности уговора без ПДВ-а.
Уз меницу мора бити достављена и копија картона депонованих потписа, који је издат од
стране пословне банке коју понуђач наводи у меничном овлашћењу – писму. У случају
промене лица овлашћеног за заступање менично овлашћење – писмо остаје на снази.
Потпис овлашћеног лица на меници и меничном овлашћењу – писму мора бити идентичан
са потписом или потписима са картона депонованих потписа.
Рок важења сопствене менице мора бити најмање 30 (тридесет) дана дужи од рока
извршења предметне набавке.
Члан 6.
Све измене, допуне као и раскид овог уговора могу се вршити у писаној форми уз
обострану сагласност уговорних страна.
У току трајања уговора, уговорена цена се може променити на основу писаног захтева
Продавца, уколико индекс потрошачких цена се промени за више од 15% према званичном
расту цена на мало, по објављеним статистичким подацима у "Службеном гласнику РС"
(Индекс потрошачких цена).
Продавац је у обавези да одмах писменим путем јави Купцу за потребом промене
уговорене цене и образложи разлоге промене цене и да робу испоручи, тек по добијеној
сагласности за промену уговорене цене од стране наручиоца.
Члан 7.
Уговор се закључује на период од 1 (једне) године од дана потписивања од стране
овлашћених лица уговорних страна, односно до утрошка средстава за ове намене.
За део реализације уговора који се односи на 2019. годину, реализација ће зависити од
обезбеђења средстава Купца, а у складу са Законом којим се уређује буџет Републике
Србије. У противном, уговор престаје да важи без икакве накнаде штете, због
немогућности преузимања и плаћања обавеза од стране Купца.
Члан 8.
Сва спорна питања до којих може доћи у примени овог уговора, уговорне стране ће
решавати споразумно, у противном надлежан је Привредни суд у Нишу.
Члан 9.
За све што није предвиђено овим уговором примењиваће се одредбе Закона о
облигационим односима.
Члан 10.
Овај уговор је сачињен у 4 (четири) истоветних примерака од којих Купац задржава 3
(три) примерака, а Продавац 1 (један) примерак.
ПРОДАВАЦ :
________________

КУПАЦ:
ДИРЕКТОР,
Драган Веселиновић
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VIII ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ
У складу са чланом 88. став 1. Закона, понуђач _____________________________
________________________________________________________, доставља укупан износ
и структуру трошкова припремања понуде, како следи у табели:
ВРСТА ТРОШКА

УКУПАН
ИЗНОС
ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ

ИЗНОС ТРОШКА У
ДИНАРИМА

ТРОШКОВА

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, ____________________________________________
_________________________________________________________________ даје:
(Назив понуђача)

ИЗЈАВУ
О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у
поступку јавне набавке мале вредности – добара – Набавка лекова 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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