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На основу чл. 39. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 
124/2012,14/2015 и 68/2015, 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), Одлуке о покретању 
поступка јавне набавке број 882/2 од 07.06.2017. године и Решења о образовању 
комисије за јавну набавку број 882/3 од 07.06.2017. године припремљена је: 

 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

 

за јавну набавку мале вредности – Набавка амбулантног возила за потребе Дома 
здравља Блаце у Блацу 

број 1.1.5 

 

 

 

САДРЖАЈ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 

 
1. ПОЗИВ И ОПШТИ ПОДАЦИ О НАБАВЦИ 

 
Наручилац:  Дом здравља Блаце, улица Браће Вуксановић бр. 55,  

ПИБ:  100370000 

МАТИЧНИ БРОЈ:   17253379   

ШИФРА ДЕЛАТНОСТИ:    8621 

Број рачуна:    840-329661-60    Код управе за трезор 
Web sajt: www.dzblace.org.rs, email: dzblace@ptt.rs i office@dzblace.org.rs 
Врста поступка: поступак јавне набавке мале вредности 
Врста предмета: добра 
Лице за контакт: Радоје Мијајловић, телефон 027/371-464. 
 
 
2. ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 
 
Предмет јавне набавке: ново, некоришћено амбулантно возило.  
Назив и ознака из Општег речника набавки: Санитетска возила, ознака: 34114121. 
 
3. ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ ( СПЕЦИФИКАЦИЈЕ) 
 
Техничка спецификација за ову јавну набавку дата је у делу 6.1. Конкурсне 
документације, у оквиру тачке 6. Образац понуде. 
 
 
 
 

http://www.dzblace.org.rs/
mailto:dzblace@ptt.rs
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4. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 
 
Право на учешће у поступку јавне набавке има сваки понуђач који испуњава услове из 
члана 75. и 76. Закона о јавним набавкама, а како је наведено у делу 7. УСЛОВИ ЗА 
УЧЕШЋЕ ИЗ ЧЛ. 75. и 76. ЗЈН И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ 
ТИХ УСЛОВА, ове конкурсне документације. 
Понуђач у оквиру понуде доставља сва документа и обрасце тражене конкурсном 
документацијом. 
Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било каквој 
промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до 
доношења одлуке, односно закључења уговора и да је документује на прописани 
начин. 
 
 
5. УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ 
 
5.1. ЈЕЗИК 
 
Понуда и остала документација која се односи на понуду мора бити сачињена на 
српском језику. 
 
5.2. ПОПУЊАВАЊЕ И ДОСТАВЉАЊЕ ОБРАЗАЦА ИЗ КОНКУРСНЕ 
ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 
 
Понуђач мора све обрасце, прилоге и изјаве које је добио као део конкурсне 
документације да читко попуни, да их потпише одговорно (овлашћено) лице и овери 
печатом. Попуњавање се врши неизбрисивим мастилом, а свака евентуална измена 
унетих података мора се оверити потписом и печатом одговорног лица.  
Понуђач подноси понуду у запечаћеној коверти, тако да се при отварању може 
проверити да ли је затворена онако како је предата са назнаком "Понуда за јавну 
набавку  ЈНМВ бр. 1.1.5 –„ НЕ ОТВАРАТИ" на адресу наручиоца (поштом или 
лично). 
Понуђач је дужан да понуду достави у просторије наручиоца у року назначеном у 
јавном позиву. Понуде благовремено упућене препорученом пошиљком, а које нису до 
назначеног датума и часа приспеле у просторије Наручиоца сматраће се 
неблаговременим 
 
        5.2.1. ПОНУЂАЧ ПОДНОСИ: 
 
- Образац 2 из ове конкурсне документације (попуњен, потписан и оверен печатом) 
као доказ да испуњава услове за учешће у поступку јавне набавке из члана 75. став 1. 
тачке 1-4 Закона о јавним набавкама наведене у делу 7.1. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ ИЗ 
ЧЛ. 75. и 76. ЗЈН ТАЧКЕ 1-4 
 
 ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ (попуњен, потписан и оверен печатом). Попуњен образац понуде 
значи попунити сва празна поља одређена за упис података. Празна  поља се не смеју 
прецртавати.  
 
-  Образац 1 – Образац 6 из ове документације (попуњени, потписани и оверени 
печатом).  
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        5.2.2. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ  
 
За све своје подизвођаче понуђач доставља: 
 

 Све тражене доказе о испуњавању обавезних услова за учешће у поступку, 
који су наведени у конкурсној документацији у делу 7.1. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ 
ИЗ ЧЛАНА 75. и 76. ЗЈН ТАЧКЕ 1 -4, у истом облику и на начин како се то 
тражи од понуђача. 

 Уколико понуђач намерава да извршење набавке делимично повери 
подизвођачу, обавезан је да наведе у својој понуди проценат укупне вредности 
набавке који ће поверити подизвођачу а који не може бити већи од 50 %  и део 
предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.  

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

 
      - Прилоге Образац 1 – Образац 4 из ове документације (попуњени, потписани и 
оверени печатом) 
 
         
 
 5.2.3. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА 
 

Носилац понуде попуњава, потписује, оверава печатом и доставља следеће:  

- 6. ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ  

- Прилоге Образац 1 – Образац 6 

 

 

Сваки из групе понуђача (укључујући и Носиоца понуде) који подносе заједничку 
понуду мора у понуди доставити: 

 

       - доказе о испуњавању обавезних услова за учешће у поступку, који су наведени у 
конкурсној документацији у делу 7.1. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ, у облику и на начин како 
се то тражи и од носиоца понуде. 

 

          - ПРИЛОГЕ  ОБРАЗАЦ 1 – ОБРАЗАЦ 4 за сваког из групе понуђача 
        
       
Обавезан део заједничке понуде је СПОРАЗУМ којим се понуђачи из групе 
међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке. Елементи 
које наведени Споразум мора да садржи прецизирани су чланом 81. став 4. Закона о 
јавним набавкама. 
 
5.3. ПОНУДА ПО ПАРТИЈАМА 
 
Предмет ове набавке није обликован у више партија. 
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5.4. ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА 
У овој набавци није дозвољена понуда са варијантама. 
 
5.5. ИЗМЕНА, ДОПУНА ИЛИ ОПОЗИВ ПОНУДЕ 
 
У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју 
понуду , тако што ће своју измену, допуну или опозив доставити под истим условима 
као и понуду. 
 
 
5.6. ПОДНОШЕЊЕ ЈЕДНЕ ПОНУДЕ 
 
Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у 
заједничкој понуди или као подизвођач, нити да учествује у више заједничких понуда. 
 
 
 
5.7. ЗАХТЕВ У СЛУЧАЈУ АНГАЖОВАЊА ПОДИЗВОЂАЧА 
 
Уколико ангажује подизвођача, понуђач је дужан да наведе у својој понуди проценат 
укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу и део предмета набавке који 
ће извршити преко подизвођача. 
У случају да се склопи уговор са понуђачем који ангажује подизвођача, јер је та понуда 
најповољнија, тај подизвођач ће бити наведен у уговору, а наручилац може на захтев 
подизвођача и где природа предмета набавке то дозвољава пренети доспела 
потраживања директно подизвођачу за део набавке која се извршава преко тог 
подизвођача. У овом случају наручилац је дужан да омогући добављачу да приговори 
ако потраживање није доспело. 
Понуђач, односно добављач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза 
из поступка јавне набавке, односно за извршење уговорних обавеза, без обзира на 
број подизвођача. 
 
5.8. СПОРАЗУМ КОД ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОНУДЕ 
 
Уколико више понуђача подноси заједничку понуду обавезан саставни део заједничке 
понуде је споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу 
обавезују на извршење јавне набавке. 
Понуђачи који поднесу заједничку понуду одговарају неограничено солидарно према 
наручиоцу. 
 
5.9. ЗАХТЕВИ У ПОГЛЕДУ ТРАЖЕНОГ НАЧИНА И УСЛОВА ПЛАЋАЊА И ДР. 
 
Евентуални захтеви у погледу траженог начина и услова плаћања, гарантног рока и 
др. од којих зависи прихватљивост понуде наведени су у Обрасцу понуде као 
смерница понуђачу како да попуни поједине рубрике. 
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5.10. ВАЛУТА И ЦЕНА 
 

Цена у понуди треба да буде изражена у динарима без  обрачунатог ПДВ-а и са 
обрачунатим ПДВ-ом иста је фиксна до извршења уговора. 
Цена мора да садржи и све трошкове везане за реализацију предмета јавне 
набавке и то: трошкове транспорта, путне трошкове и све остале пратеће 
трошкове везане за испоруку. 
Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена наручилац ће поступити у складу са 
чланом 92. Закона о јавним набавкама. 
 
5.11.СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЊА И ПЕНАЛИ  
 

ЗА ОТКЛАЊАЊЕ НЕДОСТАТАКА У ГАРАНТНОМ РОКУ: 

Ради отклањања недостатака у гарантном року наручилац тражи потписану, оверену и 
регистровану бланко соло меницу са: достављањем доказа о регистрацији од стране 
овлашћене банке, са меничним овлашћењем и клаузулом ,,без протеста“ у висини од 
10% понуђене цене без ПДВ-а и са роком важења од најмање 30 (тридесет дана дуже 
од уговореног гарантног рока, картон депонованог потписа  што Испоручилац предаје 
Наручиоцу истовремено са потписивањем уговора за предметну јавну набавку. 

Меница мора бити неопозива, безусловна, платива на први позив и без права на 
приговор. Такође , у складу са законом о изменама и допунама закона о платном 
промету понуђач уз бланко меницу доставља и : потврду банке о извршеној 
регистрацији менице , и копију картона депонованих потписа лица овлашћених за 
располагање средствима на рачуну банке. 

Наручилац ће уновчити ову меницу  уколико изабрани понуђач не отклони пријављене 
недостатке у гарантном року. Ову меницу доставити при потписивању уговора. 

 

ПЕНАЛИ У СЛУЧАЈУ КАШЊЕЊА СА ИСПОРУКОМ  ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ  

Уколико Добављач касни са извршењем своје обавезе, тј испоруком предмета набавке 
,дужан је да наручиоцу плати пенале у висини 1% од уговорене вредности предмета 
набавке за сваки дан закашњења, али да износ овако одређених пенала не може да 
пређе  10 %. од укупне уговорене вредности. 

 
 
5.12.ТРАЖЕЊЕ ДОДАТНИХ ИНФОРМАЦИЈА 
 
Заинтересовано лице може, у писаном облику, тражити од наручиоца додатне 
информације или појашњења у вези са припремањем понуде, и то најкасније 5 дана 
пре истека рока за подношење понуде.  
Наручилац ће у најкраћем року, а највише 3 дана од дана од пријема захтева писмено 
одговорити заинтересованом лицу и истовремено ту информацију објавити на 
Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца. 
Комуникација у вези са додатним информацијама, појашњењима и одговорима 
врши се на начин одређен чланом 20. Закона о јавним набавкама. 
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5.12.  ЗАХТЕВ ПОНУЂАЧУ ЗА ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА 
ПОНУДА 
 
Наручилац може захтевати додатна објашњења од Понуђача која ће му помоћи при 
прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може  и вршити контролу (увид) код 
Понуђача односно његовог подизвођача, у складу са чл. 93. Закона о јавним 
набавкама.  
Комуникација у вези са додатним објашњењима врши се на начин одређен чланом 20. 
Закона о јавним набавкама. 
 
5.13. ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА 
 

Критеријум за оцењивање понуде је најнижа понуђена цена . 

Уколико након оцењивања понуда два или више Понуђача имају  исту најнижу 
понуђену цену, предност ће имати понуда Понуђача који има краћи рок испоруке,а 
уколико би две или више понуда имале и исти рок испруке , предност ће имати понуда 
Понуђача који има дужи гарантни рок. 
 
 
5.14. ЗАШТИТА ПРАВА ПОНУЂАЧА 
 

У случају да понуђач сматра да су му у поступку јавне набавке повређена права, може 
уложити захтев за заштиту права понуђача уз уплату прописане таксе, у току целог 
поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, односно поступити у складу са 
одредбама члан 148. – 153. Закона о јавним набавкама које уређују поступак заштите 
права понуђача. 

 
 
 
5.15. РОК ЗА ЗАКЉУЧЕЊЕ УГОВОРА 

  Рок за закључење уговора је  најдуже десет дана од дана  истека рока за 
подношење Захтева за заштиту права из става 6. члана 149. Закона о јавним 
набавкама. 

 Ако понуђач коме је додељен уговор одбије да закључи уговор, наручилац ће 
закључити уговор са првим следећим најповољнијим понуђачем. 
                                                                                                                              
 
5.16 ОСТАЛА ОБАВЕШТЕЊА 
 
Средства за предметну јавну набавку обезбеђена су од  донације Владе Јапана и иста 
су регулисана  Уговором о донацији између Амбасаде Јапана у Републици Србији и 
Дома здавља Блаце у вези пројекта под називом „Пројекат за набавку амбалантног 
возила и медицинске опреме за Дом здравља Блаце. 
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6. ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ  

На основу Позива Наручиоца за јавну набавку мале вредности – набавка амбулантног 
возила, ЈНМВ бр. 1.1.5, дајемо понуду: 

  
           1.  Назив Понуђача:___________________________________ 

            2.  Адреса седишта:___________________________________ 

            3.  Матични број:______________________________________ 

            4.  ПИБ:_____________________________________________ 

            5.  Име особе за контакт:_______________________________ 

            6.  Број понуде:______________________________________  

            7.  Датум понуде:_________________________ 

            8. Име и функција лица овлашћеног за потписивање уговора               

                 ____________________________________________________ 

            9.  Понуда важи (не краће од 60 дана) ________ дана од дана 
отварања     понуда. 

 
Понуду подносимо (заокружити): 
 
а) самостално  б) заједничка понуда               в) понуда са подизвођачем 
 
У случају подношења заједничке понуде или понуде са подизвођачем, попунити 
следеће податке за сваког понуђача из групе понуђача односно подизвођача. 
 

            1. Назив Понуђача:___________________________________ 

            2.   Адреса седишта:___________________________________ 

            3.   Матични број:______________________________________ 

            4.   ПИБ:_____________________________________________ 
            5.   Име особе за контакт:_______________________________ 

 
 

            1. Назив Понуђача:___________________________________ 

            2.   Адреса седишта:___________________________________ 

            3.   Матични број:______________________________________ 

            4.   ПИБ:_____________________________________________ 
            5.   Име особе за контакт:_______________________________ 
 

                                   

 

 

 

 

 

 

    Понуду дајемо за:  
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 6.1. ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА 

 

         ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА ВОЗИЛА И ПАКЕТ ОПРЕМЕ 

        

 Мотор: дизел, минимално ЕУРО 5. 

Снага мотора: минимално 80 кW. 

Запремина мотора: 2100 – 2200 цм³. 

Дужина возила: 5350 - 5450 мм. 

Ширина возила без ретровизора: 1950-2050 мм. 

Висина возила: 2450-2550 мм. 

Димензије теретног простора (минималне пре опремања): 

- дужина 3100-3200 мм, 

- ширина 1850-1900 мм у најширем делу  

- висина 1900-2000 мм. 

Запремина товарног дела: 11-12 м3 

Бруто носивост возила: маx 3.300 кг 

Међуосовинско растојање : 3.400 – 3.500 мм 

Мењач: мануелни, минимум 6+рикверц. 

АИР БАГ за возача  

Серво управљање. 

Систем против блокаде точкова АБС. 

Контакт кључ са електронским кодом против крађе. 

Централно закључавање. 

Простор за возача са 1+2 седишта (возач, доктор и медицински техничар) 

одвојен од простора за смештај пацијента. Седишта са наслонима за главу и 

сигурносним појасевима, а седиште возача подесиво по висини и нагибу. 

Клима уређај  

 

Обележавање возила се врши рефлектујућом фолијом са графичким симболима и 
исписивањем корисника на вратима. Стакла на болесничком простору су затамљена 
фолијом. 

ЕЦЕ Р65 сертификована ЛЕД светлосна конзола ширине мин 1400мм са 2 светлосне 
групе. Електронска хорна са завијајућим тоном, мин. 12V 100W, 300мА/7,8А.  

. Два ЕЦЕ Р65 сертификована плава блинкера напред у бранику. 

Унутрашњост болесничког простора треба да буде комплетно обложена  
полиестерским оплатама са комбинацијом АБС пластике  

На левој страни возила се уграђује орман целом висином прилагођен додатној опреми 
типа: дефибриллатор, аспиратор, респиратор, удлаге, торбе и ситан санитетски 
материјал. Орман  је фиксиран преко челичних ојачања која служе за сигурну 
фиксацију свих додатних уређаја који се  фиксирају на њему. 
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Плафон возила израђен од полиестера. Треба да поседује канале за равномерно 
расхлађивање простора, 2 рукохвата целом дужином фиксираних на ојачања ,као и 
инфузиони бокс за две боце. 

Преграда возачког и болесничког простора са шибер стаклом за говорну комуникацију. 
Са  болесничке стране глатки полиестер са лекарским седиштем. Са стране возачког 
простора аутотапацир.  

Под возила  израђен  на ојачаној тврдој подлози (водоотпорном шперу) пресвучен 
висококвалитетним  подолитом бочно уоквиреним холкером и испустом за отицање 
воде приликом прања. Под возила  антистатицк са противклизним слојем 
киселоотпоран и антибактеријски. 

Клизна бочна и задња врата  пресвучена полиестерским оплатама са изолацијом, а на 
стаклима  фолије које пружају једносмерну видљивост. 

 

Цео ентеријер болесничког простора се израђује тако да сви спојеви буду заливени и 
делују као јединствена компактна целина,а у случају потребе да се могу се лако 
демонтирати. Дизајн ентеријера  беле боје и све оплате  са термо звучном изолацијом 
без хладних мостова.  

Инсталација водова 12V   посебно изведена са акумулатора независно од стандардне 
инсталације возила,  сва инсталација  проведена кроз фиксирана панцир црева. Сваки 
прикључак и потрошач поред главног осигурача  обезбеђен посебним осигурачем лако 
доступним на командној табли. На орману  уграђене 3  утичнице за напајање 12V,  
(напајање за ЕКГ, мониторинг или дефибрилатор.) Претварач 12/220V,  300W/600W за 
потребе апарата. 

Кровни двосмерни вентилатор снаге мин 40W  са протоком мин. 450м3/h. 

Грејање и климатизација болесничког простора је независно и укључује се на 
командној табли у болесничком простору. Грејач теба да буде постављен тако да не 
омета манипулацију пацијената и пратиоца као и опреме и да не умањује користан 
простор. Емисиона температура са грејача не сме да превазилази 80 º C. 

Климатизација болесничког простора, или посебним клима уређајем, или 
надоградњом основног клима уређаја. 

У полиестерској плафоњери  усађена циљана независна светла у зони изнад носила 
што омогућује циљано осветљење комплетног тела пацијента. Целом дужином возила 
уграђена неонска или ЛЕД расвета. Сва светла се уључују независно са командне 
табле у болесничком простору. 

Једно  седиште за пратиоца иза главе пацијента у  болесничком простору . Једно 
анатомско седиште са руконаслоном у правцу вожње. Укупан број седишта у 
болесничком делу 2(два). 

Додатна опрема. ПП апарат, канта за отпатке. Бочни рукохват на бочним вратима. 

 

МЕДИЦИНСКА ОПРЕМА 
1. Кисеоничка инсталација 

- Две носеће конструкције са фиксатором кисеоничке боце 10 л у левом боксу 

- Кисеоничка боца 10л-1 ком. 

- Развод кисеоника са умањивачем притиска, протокомером и овлаживачем и једном 
утичницом . 
2. Аутоматско санитетско склопиво дводелно носило 
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· Расклопиво носило са точковима са одговарајућим појасевима, са могућношћу 
блокирања носила у лежишту, носило се састоји од одвојивог лаког алуминијског 
носила које се фиксира на колица са склопивим ногама, носило треба да поседује 
ручице за ношење, дужина носила мин. 1900 мм, ширина носила мин. 500 мм, 
могућност подешавања наслона до 65 степени,  носивост мин.160 кг, душек пресвучен 
материјалом који се лако пере и дезинфикује. 

 

3.  ЕКГ апарат - Троканални 

Опис тражене карактеристике 

Портабилни 3-канални ЕКГ апарат 

Приказује истовремено 12 ЕКГ одвода на позадински осветљеном екрану 

Величина дијагонале ЛЦД екрана: минимум 4.5" 

Интегрисани термички писач снима 3 ЕКГ трага истовремено, на папиру ширине мин. 
60мм 

Тастер за брзо извлачење папира из писача 

Мануелно или аутоматско снимање ЕКГ записа 

Периодично снимање комплетног ЕКГ записа са подесивим интервалом понављања 

Снимање ЕКГ ритма у трајању од мин. 60с 

Аутоматска анализа ЕКГ записа 

Брзина аквизиције ЕКГ сигнала: минимално 8000 узорака/секунд 

Брзина анализе ЕКГ сигнала: минимално 500 узорака/секунд 

ЦМРР фактор: минимално 105дБ 

Улазна импеданса: минималмо 50МОхм 

Толеранција оффсет-а на електродама: минимално ±550мV 

ЕМГ филтер 25/35Хз, АЦ филтер 50/60Hz и филтер високих фреквенција 75/100/150Hz 

Интегрисана фолијска тастатура са тастерима 

Тастер за директно штампање копије последњег комплетно снимљеног ЕКГ записа 

Струјно и батеријско напајање (минимално 120мин) са интегрисаним пуњачем 

Интегрисани пуњач за батерију 

Меморисање минимално 40 ЕКГ записа у интерној меморији 

Заштићен од дефибрилације 

Тежина без батерије: максимално 2кг 

Потребан прибор: 
 Десетожилни ЕКГ кабл, 1ком 
 Прекордијалне електроде и штипаљке (6+4), 1 сет 
 Акумулаторска батерија, 1ком 
 Термални папир, 10 ком 
 Упутство за употребу, 1ком 

 
4. Политраума носило 

Израђено од алуминијума . Има могућност склапања. Носивост мин 160кг.. Димензије 
расклопљеног носила мин (Д x Ш x В): 210 x 40 x 6цм. Тежина носила маx 10 кг. 
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5. Кардиолошка столица 

         Израђена од алуминијума. Поседује 4 ручке за ношење и два точка. Тежина маx 
10кг.   Носивост мин 150кг. 

       Димензије расклопљене столице мин (Д x Ш x В) 70x50x90цм 
6. Пулсни оксиметар 

       Приказ СпО2 пулса и СпО2 криве (плетизмографија или линија) 

       Приказ јачине сигнала 

       ОЛЕД екран, Четири модалитета приказа на екрану 

       Приказ капацитета батерије 

       2x ААА алкалне   

       Опсег сатурација кисеоника 0%-100% 

       Опсег ритма пулса: 25бпм-250бпм 

       Аутоматско искључивање по престанку коришћења 
7. Спинална даска  

           Израђена од пресованог полиетилена. Компатибилна са X зрацима. Димензије 
спиналне даске мин (Д x Ш x В)  180 x 40 x 5 цм . Тежина маx 7кг. Носивост  мин 
160кг. 

8. Имобилизатор за главу 

           Израђен од високо квалитетног материјала отпорног на прање и средства за 
дезинфекцију. Треба да поседује велике рупе са стране за праћење ушног 
канала пацијента. Може се користити ин а спиналној дасци и на носилу 
политрауме. Димензије маx 45 x 30 x 20цм 

9. Имобилизатор за кичму у форми прслука за везивање и извлачење.  
10. Сет шанцових крагни – 3 ком различитих величина 
11. Мерач притиска зидни од чврстог кућишта са великим бројчаником мин пречник 

140мм 
12. Аспиратор 
      Аутоматско пуњење батерија.    
      Погодан за рад на терену    
      Кућиште од високоотпорне пластике,     
      Треба да садржи поликарбонатну аутоклавабилну посуду од мин 1000мл. са   

затварајућим 
      вентилом за случај препуњености.     
      Треба да поседује антибактеријски  хидрофобни филтер, припадајуће 

аутоклавабилне  
      силиконске цеви, конусни завршетак Ø 8мм са аспирационом ЦХ20 канилом.     
      Вакуум мин - 0.74 бар    
      Проток мин 15 лит/мин.          
      Маса: до 5,0 кг    
13.  Платнено помоћно носило склопиво на пола са рамом од алуминијума. 

 

 

Доставити Решења АЛИМС-а за медицинску опрему. Приликом испоруке возила 
доставити Уверење агенције за безбедност саобраћаја о пренамени возила у 
амбулантно возило. Пренамена возила мора бити извршена у складу са законском 
регулативом РС. 
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    Укупна понуђена цена у динарима за возило____________________ (навести 
марку возила) износи_______________________динара, без обрачунатог ПДВ-а. 
 
    Укупна понуђена цена у динарима за возило______________________ (навести 
марку возила)  износи_______________________динара, са обрачунатим ПДВ-ом. 
 

Рок испоруке : ___________________ (максимално 10 дана од дана потписивања 
уговора) 

(Уколико Добављач касни са извршењем своје обавезе,у року који је навео као 
рок испоруке , биће дужан  да наручиоцу плати пенале у висини 1% од уговорене 
вредности предмета набавке за сваки дан закашњења, али да износ овако 
одређених пенала не може да пређе  10 % од укупне уговорене вредности) 
 

Рок и начин плаћања: Плаћање се врши након  испоруке амбулантног возила  у року 
од________ дана од дана уредно достављене фактуре и потписаног записника о 
примопредаји - квантитативни и квалитативни пријем ( не може бити краћи од 15. 
дана) уплатом на рачун понуђача. 

Понуђачу није дозвољено да захтева аванс. 
                    

 Место испоруке: Седиште Наручиоца у Блацу, ул. Браће Вуксановић бр. 55. 

              
     Рок за решавање рекламација: у случају да Наручилац констатује да су утврђени  
недостаци у квалитету испоручене робе, Понуђач је дужан исте отклонити најкасније у 
року од 8 дана од дана пријема рекламације од стране Наручиоца. 
 
    Проценат укупне вредности набавке који ће бити поверен подизвођачу 
је_______________ (не може бити више од 50 %), а део предмета набавке који ће се 
извршити преко подизвођача је ______________________ .    (попунити у случају 
подношења понуде са подизвођачем). 

           
Гарантни рок __________________(не може бити мањи од 3 године) 

 

Предметна јавна набавка врши се у складу са Уговором о донацији Амбасаде Јапана у 
Републици Србији.. 

 

Важност понуде: __________ Не може бити краћи од 60 (шесдесет)  дана од дана 
отварања понуда. 

 

 

Датум:_______________ Потпис овлашћеног лица 
Место:_____________                             (М.П.)                 
                                                                                                       
_________________________                            
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7. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75.   И 76. ЗЈН И 

УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ   УСЛОВА 

 

7.1. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗЈН 

 

Понуђач мора да испуни следеће услове да би учествовао у овом поступку 
јавне набавке: 

 Да је регистрован код надлежног органа,односно уписан у одговарајући 
регистар; 

 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; 

 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; 

 Да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је 
предмет јавне набавке ако је таква дозвола предвиђена посебним прописом. 

 Да је поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на 
раду,запошљавању и условима рада ,заштити животне средине. 
 

Додатни услови: 

  

Технички капацитет: 

-Да је понуђач испоручио најмање 5 возила са стандардом EN 1789. 

Доказ: Извештаји о испитивању за испитана возила од стране акредитоване установе. 

 

-Број овлашћених сервиса минимум 10. 

Доказ: Доставити овлашћење увозника возила за учествовање у поступку јавне 
набавке и доставити оверен списак овлашћених сервиса. 
  

     7.2. УПУТСТВО ЗА ДОКАЗИВАЊЕ ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА 

 

1. 
Приложити Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно Извод из 
регистра надлежног Привредног суда, - у неовереној фотокопији 

2. Приложити Извод из казнене евиденције, односно Уверење надлежног суда и 
надлежне полицијске управе Министарства унутрашњих послова да понуђач  и његов 
законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване 
криминалне групе, да није осуђиван за неко од кривичних дела против привреде, 
кривична дела против заштите животне средине, кривично дело примања или давања 
мита, кривично дело преваре, - у неовереној фотокопији 

3. 
Приложити Уверење Пореске управе Министарства финансија и привреде Републике 
Србије да је измирио доспеле порезе и доприносе и Уверење надлежне локалне 
самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода, - у 
неовереној фотокопији 
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4. Приложити важеће дозволе за обављањеодговарајуће делатности, издате од стране 
надлежног органа ако је таква дозвола предвиђена посебним прописом. 

5. Потписана изјава понуђача о испуњавању услова (Образац 4) 

 

 

 

Као доказ за испуњавање услова за учешће наведених у овом делу конкурсне 
документације у тачкама 1 – 3 (члан 75. став 1. тачке 1 - 4. Закона о јавним 
набавкама)  понуђач доставља правилно потписану и печатом оверену изјаву 
дату као Образац 2 ове конкурсне документације.  

 
 
 
 
 

7.2.1.   ДОКАЗИ У СЛУЧАЈУ ПОНУДЕ СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 

 

Понуђач је дужан да за сваког од подизвођача достави доказе о испуњености 
обавезних услова из дела 7.2. Конкурсне документације тачке 1-3.  

Као доказ за испуњеност тражених услова Понуђач доставља правилно 
потписану и печатом оверену изјаву дату као прилог Образац 2 ове конкурсне 
документације за сваког од подизвођача. 

 

            7.2.2.     ДОКАЗИ У СЛУЧАЈУ ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОНУДЕ 

 

Понуђач који на основу споразума групе понуђача подноси понуду је дужан да 
за сваког понуђача из групе понуђача достави доказе о испуњености обавезних услова 
из дела 7.2. Конкурсне документације тачке 1-3.  

Као доказ за испуњеност тражених услова Понуђач који подноси понуду 
доставља правилно потписану и печатом оверену изјаву дату као прилог Образац 2 
ове конкурсне документације за сваког од понуђача из групе понуђача. 

Услов из члана 75. став 1. тачка 5) Закона о јавним набавкама дужан је да 
испуни понуђач из групе понуђача којем је поверено извршење дела набавке за који је 
непоходна испуњеност тог услова. 

  
            
 
7.2.3 ДОКАЗИ ЈАВНО ДОСТУПНИ НА ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦАМА НАДЛЕЖНИХ  
ОРГАНА 

 Понуђач није дужан да доставља доказе који су јавно доступни на интернет 
страницама надлежних органа већ само наводи који су то докази.                                                                                                                                                                                   
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Образац 1 
                                                                 
                                                             ПОДАЦИ O ПОНУЂАЧУ 

НАЗИВ ПОНУЂАЧА:  

АДРЕСА ПОНУЂАЧА:  

ЕЛЕКТРОНСКА АДРЕСА:  

ЛИЦА ЗА КОНТАКТ:  

ТЕЛЕФОН:  

ТЕЛ/ФАКС:  

ПОРЕСКИ БРОЈ ПОНУЂАЧА (ПИБ):  

РЕГИСТАРСКИ БРОЈ:  

ШИФРА ОСНОВНЕ ДЕЛАТНОСТИ  

МАТИЧНИ БРОЈ:  

БРОЈ РАЧУНА:  

ПОСЛОВНА БАНКА: 

  

ЛИЦЕ ОДГОВОРНО ЗА 

ПОТПИСИВАЊЕ УГОВОРА:  

 

 

Датум:____________ Потпис овлашћеног лица 

Место:____________ _________________________ 

 (М.П) 

( Уколико понуђач подноси заједничку понуду или понуду са подизвођачем овај 
образац фотокопирати, попунити за сваког члана групе понуђача и за сваког 
подизвођача и доставити уз понуду.) 
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Образац 2 

 

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА 

 

 

Изјављујем под пуном материјалном и кривичном одговорношћу да 

испуњавамо све услове за учешће у поступку јавне набавке мале вредности, ЈНМВ 

бр.1.1.5 наручиоца Дом здравља Блаце , из члана 75. став 1. тачке 1 - 4. Закона о 

јавним набавкама. 

 

Датум:____________ Потпис овлашћеног лица 
Место:____________ _________________________ 
 (М.П) 
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Образац 3 

 

 

 

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА  

О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

 

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујемо да смо 

понуду у поступку јавне набавке мале вредности ЈНМВ бр. 1.1.5  Дом здравља Блаце 

поднели независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим 

лицима. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Датум:____________ Потпис овлашћеног лица 
 
Место:____________ _________________________ 
 (М.П) 
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Образац 4 

 

  

 

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА  ИЗ ЧЛ. 75. СТ. 2. ЗАКОНА 

 

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

 

 

 

 

ИЗЈАВУ 

 

Понуђач............................................................................................. у поступку јавне 
набавке ЈНМВ бр. 1.1.5 поштовао је обавезе које произлазе из важећих прописа о 
заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине. 

 

 
                                                                                                            
 
 
 
                                                                                                            Потпис овлашћеног 
лица 
 
Датум:____________ _________________________ 
 (М.П.) 
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Образац 5  

 
ТРОШКОВИ ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ  

 
 

ВРСТА ТРОШКОВА  
 

ПОЈЕДИНАЧНИ  
ИЗНОСИ  

 

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

6.  

УКУПАН ИЗНОС:  

 
 
Напомена:  

- понуђач може да у оквиру понуде достави укупан износ и структуру трошкова 

припремања понуде.  

- трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може 

тражити од наручиоца накнаду трошкова сходно члану 88. став. 2. Закона о јавним 

набавкама („Сл. гласник бр. 124/12, 15/15 и 68/15“),  

 
 

 
Датум:____________ Потпис овлашћеног лица 
 
Место:____________ _________________________ 
 (М.П.) 
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Образац 6 

МОДЕЛ УГОВОРА 

УГОВОР О КУПОПРОДАЈИ 

 

Закључен дана _____________2017. године  између Дома здравља Блаце , кога 
заступа директор  др Радољуб Дуњић, спец. интерне медицине, ПИБ: 100370000, 
МАТИЧНИ  БРОЈ: 17253379, као купац с једне стране,  и  

________________________________, кога заступа 
_______________________________, као продавац с друге стране, ПИБ: 
________________, матични број ____________________, број рачуна 
_____________________, под следећим условима  

 

Члан 1. 
Уговорне стране сагласно конастатују : 

- Да је Купац у складу са одредбама Закона о јавним набавкама( „Сл.гласник 
РС“, бр.124/12, 14/15 и 68/15), а на основу позива за подношење понуде за 
набавку амбулантног возила , спровео поступак јавне набавке; 

- Да је Продавац доставио понуду бр.________, од_________, која се налази у 
прилогу уговора и саставни је део уговора; 

- Да понуда Продаваца у потпуности одговара спецификацијама из конкурсне 
документације; 

- Да је Купац донео Одлуку о додели уговора бр.______, од_______ 
 

 

Члан 2.  

Предмет овог уговора је купопродаја амбулантног возила , за потребе Дома здравља 
Блаце одређена у спецификацији понуде продавца са ценом која је саставни део 
његове понуде, бр.____________ од ___________.2017. године, која чини саставни део 
овог уговора. 

Продавац се обавезује да испоруку возила изврши у седишту Наручиоца, на адресу 
Дома здравља Блаце, Блаце, ул. Браће Вуксановић бр. 55. 

Члан 3. 

Продавац се обавезује да приликом испоруке возила достави Наручиоцу целокупну 
пратећу документацију са карактеристикама возила (спецификацију) произвођача, 
упутство за коришћење на српском језику, гарантну књижицу, сервисну књижицу, 
списак овлашћених сервисера) и свом пратећом опремом возила у свему према датој 
техничкој спецификацији. 

Члан 4. 

Продавац се обавезује да изврши испоруку возила из члана 1. овог уговора у року од 
_______ дана од дана потписивања уговора . 

Уколико испоручилац  касни са испоруком возила ,дужан је да наручиоцу плати пенале 
у висини 1% од уговорене вредности предмета набавке за сваки дан закашњења, али 
да износ овако одређених пенала не може да пређе  10 %. од укупне уговорене 
вредности. 
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Продавац  је обавезан да уз возило достави доказ о извршеном техничком прегледу 
за предметно возило и сву осталу документацију потребну за регистрацију возила. 

 

Члан 5. 

Продавац је дужан да обавести Наручиоца о тачном дану и времену испоруке возила. 

По приспећу возила на уговорено место испоруке, Продавац и Купац ће сачинити 
записник о његовом преузимању, који потпиосују овлашћени представници Купца и 
Продавца. 

Члан 6. 

Уколико возило има такве недостатке да не испуњава битне захтеве у погледу 
уговорених техничких карактеристика Купац има право да раскине уговор, а 
испоручено возило стави Продавцу на располагање. 

Члан 7. 

Продавац даје гаранцију за квалитет и исправност испорученог возила у трајању од 
_______ године, односно __________ пређених километара (основна гаранција) од 
дана потписивања записника о преузимању возила (не сме бити краћа од гарантног 
рока прописаног техничком спецификацијом). 

Продавац се обавезује да у датом гарантном року обезбеди сервисирање и поправку 
возила код овлашћених сервисера чија удаљеност није већа од 150 километара, од 
седишта Купца. 

 

Члан 8. 

Купац је дужан да о недостацима који се појаве на возилу, у гарантном року,обавести 
Продавца у писменој форми, најдуже у року од 3 дана од њиховог откривања. 

Продавац је дужан да се одмах, од момента пријема обавештења из става 1.овог 
члана одазове позиву, ради прегледа возила и приступања отклањању недостатака о 
свом трошку. 

Уколико Продавац не отклони недостатке у току коришћења возила у основном 
гарантном року у року од _____ дана од предаје возила Наручиоцу, исти је                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
дужан да обезбеди Наручиоцу коришћење другог возила исте или више класе и 
квалитета до отклањања недостатака на купљеном возилу. 

Уколико Продавац не отклони недостатке из става 2. овог члана, Купац задржава 
право да активира средство финансијког обезбеђења, меницу за добро извршење 
посла. 

За скривене мане Купац задржава право рекламације и по истеку рока за рекламацију. 

 

Члан 9. 

Продавац не гарантује за кварове на возилу који настану због непридржавања 
упутства за руковање и одржавање датог Купцу, као и у случају евентуалних удеса 
који могу настати кривицом Купца. 

Члан 10. 

Купац се обавезује да продавцу за укупно испоручено  амбулантно  возило из овог 
Уговора плати износ од ___________________ динара. У цену из става 1. овог члана 
није обрачунат порез на додатну вредност. 

Вредност уговора са обрачунатим порезом на додатну вредност 
износи_________________ динара. 
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Укупно уговорена вредност возила подразумева обрачунате све пратеће                                                                                               
трошкове: превоз, осигурање, царина и друге увозне дажбине, нулти сервис и слично.                                               

Цена је фиксна и не може се мењати до извршења уговора. 

Члан 11. 

Средства за предметну јавну набавку обезбеђена су од  донације Владе Јапана и иста 
су регулисана  Уговором о донацији између Амбасаде Јапана у Републици Србији и 
Дома здавља Блаце у вези пројекта под називом „Пројекат за набавку амбалантног 
возила и медицинске опреме за Дом здравља Блаце. 

Члан 12. 

Продавац је дужан да у тренутку закључења овог Уговора преда наручиоцу ЗА 
ОТКЛАЊАЊЕ НЕДОСТАТАКА У ГАРАНТНОМ РОКУ: 

Потписану, оверену и регистровану бланко соло меница са: достављањем доказа о 
регистрацији од стране овлашћене банке, са меничним овлашћењем и клаузулом ,,без 
протеста“ у висини од 10% понуђене цене без ПДВ-а и са роком важења од најмање 
30 (трдесет) дана дуже од уговореног гарантног рока, као и картон депонованог 
потписа. 

Меница мора бити неопозива, безусловна, платива на први позив и без права на 
приговор. 

Члан 13. 

Уговорне стране су сагласне да су цене изражене у овом уговору динарске . 

Члан 14. 

Уговорне стране су сагласне да трошкови транспорта и ризик транспорта падају на 
терет продавца. 

Члан 15. 

Уговорне стране сагласно уговарају право споразумног раскида овог уговора и пре 
истека рока за који је закључен, уз договор у дужини отказног рока. 

Члан 16. 

На сва питања која нису регулисана овим уговором примењиваће се одредбе Закона о 
облигационим односима и други важећи прописи. 

Члан 17. 

Овај Уговор ступа на снагу даном потписивања обе уговорне стране. 

  Члан 18. 

У случају спора уговорне стране уговарају надлежност Привредног суда у Нишу. 

Члан 19. 

Уговор је закључен у 6 (шест )истоветних  примерака, од којих свака страна задржава 
по 3(три) примерка.  

 

 

 

           КУПАЦ                                                                                      ПРОДАВАЦ 
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