
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

ПРЕДМЕТ: Измена конкурсне документације 
 
 

Дана 13.05.2016. године наручилац је објавио позив за подношење понуда као и конкурсну 
документацију за јавну набавку ауто делова ЈНМВ број 14 – 5/16.  

 
У истој се врше следеће измене: 
- страна 2 
- страна 10 (прилог 4 – тачка 11.2) 
- страна 18 (прилог 5, тачка 5) 
- страна 40 (прилог 7, члан 3.1) 

 
Сходно члану 63. Закона о јавним набавкама, наручилац врши горе поменуте измене 

конкурсне документације а које се налазе у прилогу овог дописа. 
 
Сходно Закону о јавним набавкама наручилац ће продужити рок за подношење понуда. 

 
 
 

     КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Дом здравља „Краљево“ 
Краљево 

Број : 
Датум : 

14 – 5/16 – 2 
17.05.2016. 

 
 

 
 



 

 
 
 
На основу чл. 39. и 61. Закона о јавним набавкама (''Службени гласник РС'' број 124/2012, 14/2015, 
68/2015, у даљем тексту: Закон), Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у 
поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Службени гласник 
Републике Србије“ бр. 86/2015), Одлуке о покретању поступка јавне набавке мале вредности број 5 – 
309 од 13.05.2016. године за ЈНМВ број 14 – 5/16 и Решења о образовању комисије за јавну набавку 
број 5 – 309/1 од 13.05.2016. године за ЈНМВ број 14 – 5/16, припремљена је: 
 
 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
у поступку јавне набавке мале вредности за набавку добара – ауто делови 

ЈН број 14 – 5/16 
 

 
 
 
Конкурсна документација садржи: 
 
 
 
Прилог Назив прилога Страна 

1. Општи подаци о јавној набавци 3 
2. Подаци о предмету јавне набавке 3 
3. Позив за подношење понуде 4 
4. Упутство понуђачима како да сачине понуду 6 
5. Образац понуде 17 
5.а Подаци о  о подизвођачу 19 
5.б Учешће подизвођача – Изјава о учешћу подизвођача 20 
5.в Подаци о понуђачу који је учесник у заједничкој понуди 21 
5.1 Образац понуде са техничким спецификацијама и структуром цене 22 

6. Образац за оцену испуњености услова из члана 75. и 76. Закона о јавним 
набавкама и упутство како се доказује испуњеност тих услова 35 

6.а Услови које мора да испуни подизвођач у складу са чланом 80. Закона о ЈН 36 

6.б Услови које мора да испуни сваки понуђач из групе понуђача у складу са 
чланом 81. Закона о јавним набавкама 36 

6.1 
Изјава понуђача о испуњавању услова из члана 75. став 1. тачка 1) до 4) и 
став 2. Закона 37 

6.2 
Изјава подизвођача о испуњавању услова из члана 75. став 1. тачка 1) до 4) и 
став 2. Закона 38 

7. Модел Уговора 39 

8. Изјава о достављању средстава финансијског обезбеђења – изјава о 
реализацији бланко соло менице за озбиљност понуде 44 

9. Изјава о достављању средства финансијског обезбеђења за добро и 
благовремено извршење посла 44 

10. Изјава о независној понуди 45 
11. Образац трошкова припреме понуде 46 
12. Критеријум за избор најповољније понуде 46 
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11.2. Захтев у погледу рока испоруке 
Испорука ће се вршити сукцесивно, у количинама и динамици коју одреди сам наручилац. 
Рок испоруке је 24 сата од захтева наручиоца. и то у радно време од 08 – 14 часова. 
Место испоруке – на адресу наручиоца: Дом здравља „Краљево“, Цара Лазара 63, просторије 
магацина. 
 
11.3. Захтев у погледу рока важења понуде 
Рок важења понуде не може бити краћи од 30 дана од дана отварања понуда. 
У случају да понуђач наведе краћи рок важења понуде, понуда ће бити одбијена као неприхватљива. 
 
 
12. Валута и начин на који мора да буде наведена и изражена цена у понуди 
12.1. Цена мора бити исказана у динарима, без пореза на додату вредност. 
 
12.2. У случају да понуђач даје попуст на понуђену вредност, мора навести овај попуст у понуди и 
урачунати га у коначну вредност понуде. Уколико је дат попуст, предмет пондерисања је вредност са 
урачунатим попустом. Понуђени попуст се не односи на рок плаћања. 
 
12.3. У цену су урачунати цена предмета набавке уз трошкове испоруке, као и сви трошкови које је 
понуђач имао у вези са паковањем, заштитом од оштећења и губитка добара, претоваром, 
транспортом, истоваром и испоруком. 
 
12.4. Цена ће се примењивати на целокупну уговорену количину без могућности промене истих од 
стране понуђача без сагласности купца. Промене јединичних цена датих у понуди могуће су у 
случају промене произвођачких цена за +/-15%, што понуђач доказује достављањем ценовника од 
најмање два произвођача. 
 
12.5. Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са чланом 
92. Закона о јавним набавкама, односно тражиће образложење свих њених саставних делова које 
сматра меродавним. 
 
 
13. Начин означавања поверљивих података у понуди 
13.1. Подаци које понуђач оправдано означи као поверљиве, биће коришћени само у предметној 
јавној набавци и неће бити доступни ником изван круга лица која буду укључена у поступак јавне 
набавке. Ови подаци неће бити објављени приликом отварања понуда, нити у наставку поступка или 
касније (сходно чл. 14. Закона о јавним набавкама). 
 
13.2. Наручилац ће чувати као поверљиве све податке о понуђачима садржане у понуди који су 
посебним прописом утврђени као поверљиви и које је као такве понуђач означио у понуди. 
Наручилац ће као поверљиве третирати податке у понуди који су садржани у документима који су 
означени као такви, односно који у горњем десном углу садрже ознаку „ПОВЕРЉИВО“, као и испод 
поменуте ознаке потпис овлашћеног лица понуђача.  
 
13.3. Уколико се поверљивим сматра само одређени податак садржан у документу који је достављен 
уз понуди, поверљив податак мора да буде обележен црвеном бојом, поред њега мора да буде 
наведено „ПОВЕРЉИВО“, а испод поменуте ознаке потпис овлашћеног лица понуђача. 
 
13.4. Наручилац не одговара за поверљивост података који нису означени на поменути начин.  
 
13.5. Наручилац ће одбити давање информације која би значила повреду поверљивости података 
добијених у понуди. 
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3) Понуду дајем: (заокружити и податке уписати за а) или б)) 
 
а) за целокупну набавку 
 
б) за партије _________________________________________ 
 
 
 
4)   Плаћање до 45 дана од дана испостављања фактуре. 

Плаћање се врши уплатом на текући рачун понуђача. 
 
 
 
5) Испорука ће се вршити сукцесивно, у количинама и динамици коју одреди сам наручилац. 

 
Рок испоруке је 24 сата од захтева наручиоца. и то у радно време од 08 – 14 часова. 

 
Место испоруке – на адресу наручиоца: Дом здравља „Краљево“, Цара Лазара 63, просторије 
магацина. 

 
 
 
6)  Рок важења понуде износи ________ дана од дана отварања понуда. 

(не краћи од 30 дана од дана отварања понуда). 
 
 
 
 
 
место .................     М. П.     потпис овлашћеног лица 
датум ................. 
 
 
 
 
 
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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- за партију 5 без ПДВ износи __________ динара; са урачунатим  ПДВ износи __________ дин; 
 

2.3. Наручилац  посла се обавезује да плаћање испоручених добара изврши према јединичним ценама 
из понуде, с тим да: 

- укупна вредност Уговора за партију 1 не може прећи износ од 150.000,00 динара без ПДВ који 
представља очекивану вредност набавке на годишњем нивоу; 

- укупна вредност Уговора за партију 2 не може прећи износ од 150.000,00 динара без ПДВ који 
представља очекивану вредност набавке на годишњем нивоу; 

- укупна вредност Уговора за партију 3 не може прећи износ од 200.000,00 динара без ПДВ који 
представља очекивану вредност набавке на годишњем нивоу; 

- укупна вредност Уговора за партију 4 не може прећи износ од 300.000,00 динара без ПДВ који 
представља очекивану вредност набавке на годишњем нивоу; 

- укупна вредност Уговора за партију 5 не може прећи износ од 1.000.000,00 динара без ПДВ 
који представља очекивану вредност набавке на годишњем нивоу; 
 

2.4. Продавац је обавезан да у случају да даје попуст на понуђене цене у фактури посебно прикаже: 
- понуђене цене 
- попуст исказан у % 
- укупну вредност фактуре умањену за % попуста. 

 
2.5. У цену из става 1. овог члана урачунати су трошкови испоруке, као и сви трошкови које је 

Продавац имао у вези са паковањем, заштитом од оштећења и губитка добара, претоваром, 
транспортом, истоваром и испоруком 

 
2.6. Цена ће се примењивати на целокупну уговорену количину без могућности промене истих од 

стране понуђача без сагласности купца. Промене јединичних цена датих у понуди могуће су у 
случају промене произвођачких цена за +/-15%, што понуђач доказује достављањем ценовника 
од најмање два произвођача. 

 
Члан 3. 

3.1. Продавац се обавезује да добра из члана 1. овог уговора Купцу испоручује сукцесивно, у 
количинама и динамици коју одреди сам Купац, у року од 24 сата (и то у радно време од 08 – 14 
часова) од писаног захтева Купца уз потврду наруџбине путем факса или електронском поштом.  

  
3.2. Уговорне стране су сагласне да се писани захтев из става 1. овог члана може доставити путем 

факса и електронском поштом, а у случају хитности телефоном уз потврду наруџбине путем 
факса или електронском поштом у року од 24 сата.  

  
3.3. Продавац се обавезује да добра из члана 1. овог уговора Купцу испоручује у свему у складу са 

позитивноправним прописима, нормативима и стандардима чија је употреба обавезна, овим 
уговором и актима Купца, уважавајући правила струке.  

 
3.4. Продавац се обавезује да добра из члана 1. овог уговора испоручује у прописаној амбалажи и на 

прописани начин за одговарајући превоз, заштићена од делимичног или потпуног оштећења 
приликом утовара, транспорта, истовара и испоруке. 

 
3.5. Продужење рока испоруке толерисаће се само у случају више силе. 
 

Члан 4. 
4.1. Купац се обавезује да цену из члана 2. овог уговора, увећану за ПДВ, плаћа Продавцу уплатом на 

текући рачун Продавца. 
 
4.2. Плаћање ће се извршити у року до 45  дана од дана пријема рачуна. 
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