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На основу члана 61. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије“
бр.124/12, 14/15 и 68/15), Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у
поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Службени гласник
Републике Србије“ бр.86/15) и Одлуке о покретању поступка јавне набавке добара број 712 од
21.03. 2016. године, наручилац Дом здравља Блаце је припремио
КОНКУРСНУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ
за јавну набавку добара
НАБАВКА НОВОГ САНИТЕТСКОГ ВОЗИЛА НА ФИНАНСИЈСКИ ЛИЗИНГ
ЗА ПОТРЕБЕ ДОМА ЗДРАВЉА БЛАЦЕ
У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ЈН БР. 1.1.6
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КОЛИЧИНА,

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
у поступку јавне набавке мале вредности бр. 1.1.6
НАБАВКА НОВОГ САНИТЕТСКОГ ВОЗИЛА
Подаци о наручиоцу:
Назив:
Адреса:
Телефон/факс:
E-mail:
Интернет страница:
Матични број:
Шифра делатности:
ПИБ:
Број рачуна:
Лице овлашћено за потписивање
уговора:
Врста наручиоца:

Дом здравља Блаце
Браће Вуксановић бр. 55, 18420 Блаце
027/371-253
office@dzblace.org.rs
www.dzblace.org.rs
17253379
8621
100370000
840-329661-60
Директор, др Радољуб Дуњић, спец. интерне
медицине
Здравство

Подаци о предмету и поступку јавне набавке:
Врста поступка ЈН:
Врста предмета ЈН:
Опис предмета ЈН:

Назив и ознака из општег
речника набавки:
Број партија:

Jавна набавка мале вредности
Добра
Набавка новог санитетског возила, према техничким
карактеристикама датим у конкурсној документацији
- на финансијски лизинг- на 60 једнаких месечних
рата
Санитетско возило -34114121
Јавна набавка није обликована по партијама

Начин објављивања и преузимања конкурсне документације:
Начин објављивања и
прузимања:

Овај позив за подношење понуда у поступку јавне
набавке мале вредности објављује се на Порталу
јавних набавки и на интернет страници Дома
здравља Блаце www.dzblace.org.rs , где је и
доступна конкурсна документација за преузимање.
Конкурсна документације се може преузети и на
адреси наручиоца сваког радног дана од 07 до 14
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часова.

Право учешћа имају сви понуђачи који испуњавају услове предвиђене чланом 75. Закона
о јавним набавкама и конкурсном документацијом наручиоца уколико доставе доказе о
испуњности услова. Испуњеност услова из члана 75. Закона о јавним набавкама понуђач
доказује документима из члана 77. став 1.Закона о јавним набавкама, а испуњеност
додатних услова из конкурсне документације у складу са члном 76.став 2. према обрасцу
за оцену испуњености услова.
Конкурсном докуменатацијом су ближе одређени услови за учешће у поступку, као и
начин доказивања испњености услова.

Критеријум за оцењивање понуда и доделу уговра:
Критеријум:

Економски најповољнија понуда.

Подношење и отварање понуда, и рок за доношење одлуке о додели уговора:
Рок за подношење понуда:

8 дана од дана објаљивљивања овог позива на
Порталу јавних набавки,

Понуде се достављају у затвореној и запечаћеној
коверти на адресу наручиоца : Дом здравља Блаце,
Браће Вуксановић бр.55, 18420 Блаце, са назнаком
„Понуда за јавну набавку новог санитетског возила
на финансијски лизинг - ЈН бр. 1.1.6
НЕ
ОТВАРАТИ“.На полеђини коверте обавезно навести
назив и адресу понуђача , телефон и контакт особу.
Понуђач може поднети само једну понуду. Понуда се
може подети самостално, као заједничка или са
подизвођачем, у ком случају се мора уписати
проценат вредности набавке који се извршава преко
подизвођача.
Начин, време и место отварања Јавно отварање понуда обавиће се на адреси
понуде:
наручиоца: Дом здравља Блаце, Браће Вуксановић
бр.55, у Сали Дома здравља Блаце 20.04.2016. у
11,00 часова.
Неблаговремене понуде неће се отварати и по
окончању поступка биће враћене понуђачу уз
повратницу са назнаком да је иста подета
неблаговремено.
Услови под којим представници Представници понуђача морају имати овлашћење за
понуђача могу учествовати у активно учестововање у поступуку отварања понуда
Начин подношења понуда:
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поступку преговарања:
Рок за доношење
додели уговора:

одлуке

које ће предати Комисији за јавну набавку приликом
или непосредно пред отварањње понуде.
о 10 дана од дана отварања понуда.

Средста финансијског обезбеђења:
Понуђач је у обавези да уз понуду поднесе:
Средство финанасисјског обезбеђења за озбиљност понуде, и то бланко сопствену
меницу, која мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне
банке Србије. Меница мора бити оверена печатом и потписана од стране лица
овлашћеног за заступање, а уз исту мора бити достављено попуњено и оверено
менично овлашћење – писмо са назначеним износом од 10 % од укупне
вредности понуде без ПДВ-а. Уз меницу мора бити достављена копија картона
депонованих потписа који је издат од стране пословне банке коју понуђач наводи
у меничном овлашћењу –писмо. Рок важења менице је најамње 30 дана од дана
отварања понуда (средство обезбеђења за озбиљност понуда треба да траје
најмање колико и важење понуде).
Уколико понуђач у понуди не достави наведено понуда ће бити одбијена као
неприхватљива.
Понуђач коме је додељен уговор у обавези је да поднесе:
Средство финанасисјског обезбеђења за добро извршење посла, и то бланко
сопствену меницу, која мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења
Народне банке Србије. Меница мора бити оверена печатом и потписана од стране
лица овлашћеног за заступање, а уз исту мора бити достављено попуњено и оверено
менично овлашћење – писмо са назначеним износом од 10% од укупне вредности
понуде без ПДВ-а. Уз меницу мора бити достављена копија картона депонованих
потписа који је издат од стране пословне банке коју понуђач наводи у меничном
овлашћењу –писмо. Рок важења менице мора бити 30 дана дужи од дана завршетка
трајања уговора. Ова меница ће бити попуњена у случају неиспуњења односно
неуреног испуњења обавеза из уговора, а ради надокнаде настале штете.
Меница за добро извршење посла активира се :
 уколико се технички детаљи на испорученом возилиу разликују у односу на
Технички опис понуђеног возила, који представља обавезни део понуде,
 уколико Давалац лизинга или Испоручилац предмета лизинга не испуни све
остале обавезе које проистичу из његове понуде за наведену јавну набавку и
овог уговора,
 ако Испоручилац предмета лизинга прекорачи понуђени рок испоруке возила
које је дао у својој понуди за 15 дана,
 уколико
Давалац лизинга или Испручилац предмета лизинга повери
извршење јавне набавке у целини или делимично подизвршиоцу, а да
претходно у својој понуди није навео да ће извршење набавке поверити
подизвршиоцу.
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Лице за контакт:
Лице за контакт:

Мијајловић Радоје, дипл. правник.

Телефон/факс

027/371-464

E-mail:

office@dzblace.org.rs
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1. ОПШТИ ПОДАЦИ О НАБАВЦИ

1.1

НАЗИВ АДРЕСА И ИНТЕРНЕТ СТРАНА НАРУЧИОЦА
Дом здравља Блаце, Браће Вуксановић бр. 55, Блаце,
office@dzblace.org.rs
ПИБ: 100370000
Матични број: 17253379
Текући рачун: 840-329661-60 Управа за трезор.

1.2.

ВРСТА ПОСТУПКА И ОСНОВ ЗА ПРИМЕНУ
Поступак јавне набавке мале вредности у складу са чланом 39. ЗЈН.
Поступак се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци.

1.3.

ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
Јавна набавка добара – Набавка новог санитетског возила према техничким карактеристикама
датим у конкурсној документацији - на финансијски лизинг- на 60 једнаких месечних рата у
поступку јавне набавке мале вредности ЈН бр. 1.1.6.

1.4.

КОНТАКТ ЛИЦЕ
Мијајловић Радоје,
Е-маил: office@dzblace.org.rs, тел. 027/371-464, факс: 027/371-253

1.5.

ПОДАЦИ О НАЧИНУ, МЕСТУ И РОКОВИМА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
Понуду са доказима о испуњености услова из конкурсне документације доставити у затвореној
коверти или кутији на адресу: Дом здравља Блаце, улица Браће Вуксановић бр.55, 18420 Блаце,
са назнаком:
„Понуда за јавну набавку новог санитетског возила на финансијски лизинг - ЈН бр. 1.1.6 НЕ
ОТВАРАТИ“.
Последњи дан рока, односно датум и сат за подношење понуда: Рок за подношење понуда је
20.04.2016.године до 10,00 часова.

1.6.

ОБАВЕШТЕЊЕ О МЕСТУ, ДАНУ И САТУ ОТВАРАЊА ПОНУДА
Благовремено достављене понуде биће јавно комисијски отворене у дана 20.04.2016 г. у 11,00
часова.
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2. ПОДАТАК О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
2.1.

ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ, НАЗИВ И ОЗНАКА ИЗ ОПШТЕГ РЕЧНИКА НАБАВКЕ
Набавка новог санитетског возила према техничким карактеристикама датим у
конкурсној документацији - на финансијски лизинг - на 36 једнаких месечних рата.
ОРН: 34114121

2.2.

ОПИС ПАРТИЈА, НАЗИВ И ОЗНАКА ИЗ ОПШТЕГ РЕЧНИКА НАБАВКЕ
Предметна јавна набавка није обликована у партијaма.
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3. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗЈН И
УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА
Назив документа

Број
документа

ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ
1)УСЛОВ: Да је понуђач регистрован код
надлежног органа, односно уписан у
одговарајући регистар
Доказ: Извод из регистра Агенције за
привредне регистре, односно извода из
регистра надлежног привредног суда
2) УСЛОВ: Да понуђач 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
заштите животне средине, кривично дело
примања или давања мита, кривично дело
преваре:
Доказ за правно лице:
- Уверење надлежног основног и вишег суда
да правно лице није осуђивано за неко од
кривичних дела као члан организоване
криминалне групе, да није осуђиван за неко од
кривичних дела против привреде, кривичне
дела против заштите животне средине,
кривично дело давања и примања мита,
кривично дело преваре.
- Извод из казнене евиденције надлежне
Полицијске управе да законски заступник (ако
их има више за сваког од њих) није осуђиван
за неко од кривичних дела као члан
организоване криминалне групе, да није
осуђиван за кривична дела против привреде,
кривична дела против заштите животне
средине, кривично дело примања или давања
мита, кривично дело преваре. Ако понуду
износи предузетник потребно је да достави
само Извод из казнене евиденције надлежне
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Датум
документа

Издат
од
стране

Број
страна
у
прилогу

Полицијске управе.
Доказ не може бити старији од два месеца пре
отварања понуде.
3) Услов:Да је понуђач измирио доспеле
порезе, доприносе и друге јавне дажбине у
складу са прописима Републике Србије или
стране државе када има седиште на њеној
територији.
Доказ: Уверења Пореске управе Министарства
финансија и привреде да је измирио доспеле
порезе и доприносе и уверења надлежне
локалне самоуправе да је измирио обавезе по
основу изворних локалних јавних прихода, не
старија од два месеца пре отварања понуде.
Овај доказ достављају сви понуђачи било да
су правна лица или предузетници.
4) УСЛОВ: Да има важећу дозволу
надлежног органа за обављање делатности
која је предмет јавне набавке.
Доказ:Важећа дозвола НБЦ за обављање
послова финансијског лизинга (за Даваоца
лизинга) у складу са Законом о финансијском
лизингу („Сл.Гл. РС“ бр.55/03,61/05,31/11 и
99/11-др.закони).
5) Понуђач је дужан да при састављању
понуде изричито наведе да је поштовао
обавезе које произилазе из важећих прописа о
заштити на раду, запошљавању и условима
рада, заштити животне средине. Доказ:
Образац изјаве о поштовању обавеза које
произилазе из члана 75, став 2, ЗЈН
Назив документа

Број
документа

ДОПУНСКИ УСЛОВИ
- Извештај о бонитету за
Допунски
услови:
јавне набавке БОН-ЈН
Да располаже Агенције за привредне
неопходним
регистре, Регистар
6) финансијским
финансијских извештаја
капацитетом:
и података о бонитету
1) да понуђач правних лица и
предузетника, који
у пословној
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Број
документа

Издат од Број
стране
страна у
прилогу

садржи сажети биланс
стања и успеха,
показатеље за оцену
бонитета за 2013. и
2014. годину, као и
2) да у задњих податке о данима
неликвидности.
шест месеци
од
- Потврда Народне
објављивања банке Србије да
позива за
понуђач у задњих шест
подношење
месеци пре
понуда на
објављивања позива заПорталу
подношење понуда на
јавних
набавки није Порталу јавних набавки
био у блокади. није био у блокади
- Напомена:
 Уколико Извештај о
бонитету БОН-ЈН
садржи податке о
блокади за последњих 6
месеци, није неопходно
достављати посебан
доказ о блокади.
 У случају да понуду
подноси група понуђача,
услов из тачке 1.
(пословни приход) група
понуђача испуњава
заједно, те је потребно
доставити тражене
доказе за чланове групе
који испуњавају
тражени услов.
 У случају да понуду
подноси група понуђача,
доказ за услов из тачке
2. и 3. (да није бил о
губитка, да није био у
блокади) доставити за
све чланове групе.
 У случају да понуђач
подноси понуду са
подизвођачем, овај
доказ не треба
доставити за
2013. и 2014.
години није
исказао
губитак у
пословању
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подизвођача.
Потврде морају бити
издате након
објављивања позива за
подношење понуда на
Порталу јавних
набавки
Наведени Образац мора бити исправно попуњен, потписан и оверен. Понуђач је дужан да документа
која прилаже као доказ поређа редоследом као у табели. У случају да понуђач не достави неки од
тражених докумената, понуда ће бити одбијена као неприхватљива.
Датум

Понуђач
М.П.
(Потпис одговорног лица)

ДОПУНСКЕ НАПОМЕНЕ:

1.
Докази о испуњености услова из члана 77. ЗЈН могу се достављати у неовереним
копијама.
2.
Понуђач уписан у регистар понуђача није дужан да приликом подношења понуде доказује
испуњеност обавезних услова за тачке 1. до 3.
3.
Наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора, захтевати од понуђача, чија је
понуда на основу извештаја комисије за јавну набавку оцењена као најповољнија да достави на
увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа.
4.
Ако понуђач у остављеном, примереном року који не може бити краћи од пет дана, не
достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову понуду
одбити као неприхватљиву.
5.
Наручилац је навео у конкурсној документацији да понуђач није дужан да доставља доказ
који је јавно доступн на интернет страницами надлежног органа.
6.
Наручилац неће одбити као неприхватљиву, понуду зато што не садржи доказ одређен
овим законом или конкурсном документацијом, ако је понуђач, навео у понуди интернет
страницу на којој су тражени подаци јавно доступни.
7.
Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ, понуђач доставља копију
електронског документа у писаном облику, у складу са законом којим се уређује електронски
документ, осим уколико подноси електронску понуду када се доказ доставља у изворном
електронском облику.
8.
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.
9.
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.
10.
Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају докази из члана 77. ЗЈН, понуђач
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може, уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и материјалном
одговорношћу оверену пред судским или управним органом, јавним бележником или другим
надлежним органом те државе
11.
Понуђач је дужан да без одлагања, а најкасније у року од пет дана од дана настанка
промене у било којем од података које доказује, о тој промени писмено обавести Здравствену
установу Дом здравља Блаце са назнаком „Поступак јавне набавке бр. 1.1.6, Набавка новог
санитетског возила према техничким карактеристикама датим у конкурсној
документацији - на финансијски лизинг и да је документује на прописани начин.
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4.

УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ
Упутство понуђачима како да сачине понуду садржи податке о захтевима наручиоца у
погледу садржине понуде, као и услове под којима се спроводи поступак јавне набавке.
Понуђач мора испуњавати све услове за учешће у поступку јавне набавке одређене ЗЈН, а понуду
у целини припрема и подноси у складу са конкурсном документацијом. У супротном, понуда се
одбија.

4.1.

ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА

Понуда мора бити сачињена на српском језику. Прилози уз понуду се достављају на српском
језику.
4.2.

ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ

Право на учешће у поступку има понуђач који испуњава услове прописане чланом 75. и 76. ЗЈН,
односно ако:
1.
2.
3.
4.
5.

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;
је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике
Србије или стране државе када има седиште на њеној територији;
има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне набавке и
важећу дозволу за стављање добра које је предмет јавне набавке.
Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао обавезе које
произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити
животне средине.
4.3. НЕОПХОДАН ОБИМ ПОСЛОВНОГ И ФИНАНСИЈСКОГ КАПАЦИТЕТА И ДОВОЉАН
ТЕХНИЧКИ КАПАЦИТЕТ
Право на учешће у поступку има понуђач који испуњава додатне услове прописане чланом 76.
ЗЈН, односно:
- Да располаже неопходним финансијским капацитетом

4.4.

ПОПУЊАВАЊЕ ОБРАЗАЦА ДАТИХ У КОНКУРСНОЈ ДОКУМЕНТАЦИЈИ
1. Обрасци дати у конкурсној документацији (укључујући и изјаве), морају бити исправно
попуњени, потписани и оверени, у супротном понуда ће бити одбијена као неприхватљива.
14

2. Понуда се саставља тако што понуђач уписује тражене податке у обрасце који су саставни део
конкурсне документације.
3. Понуђач је обавезан да попуни све ставке (елементе) у обрасцу техничке карактеристике
(спецификације).
4. Рокове понуђач треба прецизно да одреди, наводећи тачан број дана и моменат од када рок
почиње да тече. Не могу се прихватити непрецизно одређени рокови (нпр: одмах, по договору,
сукцесивно, од-до и сл.). У случају да понуђач непрецизно одреди рокове, понуда ће бити
одбијена.
5. Уколико понуђач наступа са групом понуђача овлашћени представник групе понуђача
попуњава, потписује и оверава печатом следеће обрасце:
- образац понуде, (понуда мора бити потпуна, односно све позиције морају бити попуњене)
- образац за оцену испуњености услова из члана 75. ЗЈН и упутство како се доказује испуњеност
тих услова
модел уговора,
образац техничке карактеристике (спецификације),
образац трошкова припреме понуде,
образац изјаве о независној понуди,
- образац изјаве понуђача о поштовању обавеза које произлазе из важећих прописа о заштити на
раду, запошљавању и условима рада, заштите животне средине
- образац изјаве о непходном техничком капацитету
- образац изјаве средства финансијског обезбеђења.
Овлашћени представник Групе понуђача мора имати овлашћење за подношење понуде, које је
потписано и оверено од свих понуђача из Групе понуђача. Овлашћење се доставља уз понуду.
Сваки понуђач из групе понуђача попуњава, потписује и печатом оверава образац Подаци о
понуђачу који је учесник у заједничкој понуди. Овлашћени представник понуђача попуњава,
потписује и печатом оверава, образац Подаци о понуђачу.
6. Уколико понуђач наступа са подизвођачем, понуђач и подизвођач попуњавају, потписују и
печатом оверавају Образац Подаци о подизвођачу.
-

4.5. ОБАВЕШТЕЊЕ О МОГУЋНОСТИ ДА ПОНУЂАЧ МОЖЕ ДА ПОДНЕСЕ ПОНУДУ ЗА
ЈЕДНУ ИЛИ ВИШЕ ПАРТИЈА
Предметна јавна набавка није обликована у партије.
4.6.

ПОНУДЕ СА ВАРИЈАНТАМА

Понуде са варијантама нису дозвољене.
4.7.

ПОДАЦИ О ОБАВЕЗНОЈ САДРЖИНИ ПОНУДЕ

1. Понуђач може да поднесе само једну понуду, са доказима о испуњености услова из конкурсне
документације.
2. У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни, опозове своју понуду, на начин
који је одређен у конкурсној документацији.
3. Понуда се сматра потпуном и прихватљивом, ако понуђач поднесе све доказе о испуњености
услова из члана 75. и 76. на начин предвиђен чланом 77. ЗЈН наведене у условима и упутству
како се доказује испуњеност тих услова.
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4.8.

УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ

Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој
понуди или као подизвођач.

4.9.

ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА ОД СТРАНЕ ПОДИЗВОЂАЧА

1. Понуђач је дужан да у понуди наведе да ли ће извршење набавке делимично поверити
подизвођачу.Ако понуђач у понуди наведе да ће делимично извршење набавке поверити
подизвођачу, дужан је да наведе:
-

проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу, а који не може бити већи од
50% као и део предметне набавке који ће извршити преко подизвођача,
назив подизвођача, а у колико уговор између наручиоца и понуђача буде закључен, тај
подизвођач ће бити наведен у уговору.
2.
Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење уговорене набавке, без обзира на
број подизвођача.
3.
Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача ради
утврђивања испуњености услова.
4.
Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености обавезних услова из
члана 75. став 1. тач. 1) до3) ЗЈН, а доказ о испуњености услова из члана 75. став 1. тачка 5) ЗЈН
за део набавке који ће извршити преко подизвођача, на начин одређен чланом 77. овог закона и
конкурсном документацијом, а остале услове из члана 76. ЗЈН испуњавају заједно.
5.
Добављач не може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, у
супротном наручилац ће реализовати средство обезбеђења и раскинути уговор, осим ако би
раскидом уговора наручилац претрпео знатну штету.
6.
У случају из тачке 5. наручилац је дужан да обавести организацију надлежну за заштиту
конкуренције.
7.
Добављач може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, ако је на
страни подизвођача након подношења понуде настала трајнија неспособност плаћања, ако то
лице испуњава све услове одређене за подизвођача и уколико добије претходну сагласност
наручиоца.
4.10.

ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ

1.
Понуду може поднети ГРУПА ПОНУЂАЧА.
2.
Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.
3.
Сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни услове из члана 75. став 1. тач. 1 до
4.ЗЈН, што доказује достављањем доказа из члана 77. ЗЈН и конкурсном документацијом, а
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остале услове испуњавају заједно. Услов из члана 75. став 1. тачка 5 ЗЈН дужан је да испуни
понуђач из групе понуђача којем је поверено извршење дела набавке за који је неопходна
испуњеност тог услова.
4.
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) понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор;
3) понуђачу који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења;
4) понуђачу који ће издати рачун;
5) рачуну на који ће бити извршено плаћање;
6) обавезема сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора.
4.11.

РОК И НАЧИН ПЛАЋАЊА
Плаћање путем финансијског лизинга у 36 једнаких месечних рата:

- Учешће 30% од бруто вредности предмета набавке,
- Остале трошкове који настају закључењем Уговoра о финансијском лизингу
Наручилац ће платити Понуђачу на дан закључења Уговра о финансијском лизингу,
- ПДВ на камату ће плаћати путем финансирања кроз рате лизинга наканде.
Уплате месечних рата лизинга накнаде ће се вршити по средњем курсу НБС на дан
доспећа.
4.12.

ЦЕНА

Понуђач је дужан да у својој понуди искаже цену у прописаном Обрасцу понуде. Понуђач
треба да упише појединачну цену без урачунатог ПДВ-а, као и укупну цену без урачунатог
ПДВ-а. ПДВ се исказује одвојено.Понуђач такође уписује и укупну цену са урачунатим ПДВ-ом.
Цене су фиксне и не могу се мењати за време важења уговора. Промена вредности уговорене
каматне стопе, односно промена висине лизинг накаде, за време важења уговора није дозвољена.
Све вредности морају бити исказане у истој валути.
Уколико је најповољнија понуда дата у ЕУР-има, Наручилац ће сва плаћања вршити по
средњем курсу НБС на дан доспећа обавеза.
Понуду цене исказати попуњавањем Обрасца понуде који је достављен у прилогу
конкурсне докуменатације (структура цене са ПДВ-ом)
Наручилац због специфичности набавке, а на основу члана 19. став 2. Закона дозвољава
понуђачима да цену у понуди искажу у ЕУР. У том случају ће се за прерачун у динаре користити
средњи девизни курс Народне банке Србије на дан када је започето отварањ понуда.
Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са
чланом 92.ЗЈН.
Понуђачу није дозвољено да захтева аванас.
4.13.

РОК ИСПОРУКЕ
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Рок испоруке добара: најдуже 60 дана од дана закључења Уговора о јавној набавци.
Уколико понуђач наведе дужи рок за испоруку возила његова понуда ће се одбити као
неприхватљива.

4.14.

МЕСТО ИСПОРУКЕ И ЗАХТЕВИ У ПОГЛЕДУ ГАРАТНОГ РОКА

Испорука ће се вршити у седишту/продајном салону Понуђача.
Гаранција за понуђенo возилo: минимум 24 месеца,
почев од дана преузимања возила, гаранција на каросерију минимум 6 година, гаранција на боју
минимум 2 године, гаранција на комплетну опрему 1 године, и гаранција 5 године на уграђена
носила.
4.15. РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ
Рок важења понуде не може бити краћи од 60 дана од дана отварања понуда. У случају да
понуђач наведе краћи рок важења понуде, понуда ће бити одбијена као неприхватљива.

4.16. СРЕДСТВА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА
Понуђачи уз понуду достављају:
Средство финанасисјског обезбеђења за озбиљност понуде, и то бланко сопствену меницу,
која мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије. Меница
мора бити оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног за заступање, а уз исту
мора бити достављено попуњено и оверено менично овлашћење – писмо са назначеним
износом од 10% од укупне вредности понуде без ПДВ-а. Уз меницу мора бити достављена
копија картона депонованих потписа који је издат од стране пословне банке коју понуђач
наводи у меничном овлашћењу –писмо. Рок важења менице је најамње 30 дана од дана
отварања понуда (средство обезбеђења за озбиљност понуда треба да траје најмање колико и
важење понуде)
Уколико понуђач у понуди не достави наведено понуда ће бити одбијена као неприхватљива.
Понуђач коме је додељен уговор у обавези је да поднесе:
Средство финанасисјског обезбеђења за добро извршење посла, и то бланко сопствену
меницу, која мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије.
Меница мора бити оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног за заступање, а
уз исту мора бити достављено попуњено и оверено менично овлашћење – писмо са
назначеним износом од 10% од укупне вредности понуде без ПДВ-а. Уз меницу мора бити
достављена копија картона депонованих потписа који је издат од стране пословне банке коју
понуђач наводи у меничном овлашћењу –писмо. Рок важења менице мора бити 30 дана дужи
од дана завршетка трајања уговора. Ова меница ће бити попуњена у случају неиспуњења
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односно неуреног испуњења обавеза из уговора, а ради надокнаде настале штете.

Меница за добро извршење посла активира се :
 уколико се технички детаљи на испорученом возилу разликују у односу на Технички
опис понуђених возила, који представља обавезни део понуде,
 уколико Давалац лизинга или Испоручилац предмета лизинга не испуни све остале
обавезе које проистичу из његове понуде за наведену јавну набавку и овог уговора,
 ако Испоручилац предмета лизинга прекорачи понуђени рок испоруке возила које је
дао у својој понуди за 10 дана,
 уколико Давалац лизинга или Испручилац предмета лизинга повери извршење јавне
набавке у целини или делимично подизвршиоцу, а да претходно у својој понуди није
навео да ће извршење набавке поверити подизвршиоцу.
4.17.

ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

1.

Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште.

2.
Понуђач подноси понуду у затвореној коверти или кутији, затворену на начин да се
приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара.
3.
Понуђач може да поднесе само једну понуду.
4.
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.
5.
Пожељно је да сви документи поднети у понуди буду повезани траком у целину и
запечаћени, тако да се не могу накнадно убацити, одстранити или заменити појединачни
листови, односно прилози, а да се видно не оштете листови или печат.
6.
Понуду са доказима о испуњености услова из конкурсне документације доставити у
затвореној коверти или кутији на адресу: Дом здравља Блаце, улица Браће Вуксановић 55, 18420
Блаце, са назнаком:
„Понуда за јавну набавку новог санитетског возила на финансијски лизинг - ЈН бр. 1.1.6 НЕ
ОТВАРАТИ“.
7.
На полеђини коверте или кутије мора бити исписан тачан назив и адреса понуђача.
8.
У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду,
на начин који је одређен за подношење понуде.
9.
Благовремена понуда је понуда примљена од стране наручиоца у року одређеном у позиву
за подношење понуде.
10.
Ако је понуда поднета по истеку рока за подношење понуде, сматраће се
неблаговременом, а наручилац ће по окончању поступка отварања понуда вратити неотворену
понуђачу, са назнаком да је поднета неблаговремено.
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4.18.

ТРОШКОВИ ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ

1. Понуђач може да у оквиру понуде достави укупан износ и структуру трошкова припремања
понуде.
2. Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од
наручиоца накнаду трошкова.
3. Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, наручилац
је дужан да понуђачу надокнади трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да је
понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.
4.19.

НАЧИН ОЗНАЧАВАЊА ПОВЕРЉИВИХ ПОДАТАКА У ПОНУДИ

1.
Наручилац ће чувати као поверљиве све податке о понуђачима садржане у понуди који су
посебним прописима утврђени као поверљиви и које је као такве понуђач означио у понуди.
2.
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.Уколико се као поверљив сматра
само одређени податак у документу који се доставља уз понуду, поверљив податак мора бити
обележен црвеном бојом, поред њега мора бити наведено „ПОВЕРЉИВО’’, а испод наведене
ознаке, потпис овлашћеног лица понуђача.
3.
Наручилац не одговара за поверљивост података који нису означени на наведени начин.
Наручилац ће одбити давање информација која би значила повреду поверљивости података
добијених у понуди.
4.
Неће се сматрати поверљивим докази о испуњености обавезних услова, цена и остали
подаци из понуде који су од значаја за примену елемената критеријума и рангирање понуде.
Наручилац ће чувати као пословну тајну имена понуђача, као и поднете понуде до истека рока
предвиђеног за отварање понуда.
5.
Подаци које наручилац оправдано означи као поверљиве биће коришћени само у
предметној јавној набавци и неће бити доступни ником изван круга лица која буду укључена у
поступку јавне набавке. Ови подаци неће бити објављени приликом отварања понуда као ни у
даљем току поступка.
4.20.

ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ И ПОЈАШЊЕЊА

1.
Заинтересовано лице може, у писаном облику, на адресу Дом здравља Блаце, Ул. Браће
Вуксановић бр. 55 18420 Блаце, „Питања за Комисију за јавну набавку добра, набавка новог
санитетског возила на финансијски лизинг - ЈН бр. 1.1.6
.или на е-маил:
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office@dzblace.org.rs, тражити додатне информације или појашњења у вези са припремањем
понуде, најкасније пет дана пре истека рока за подношење понуда, а наручилац ће на захтев
одговорити у року од три дана од дана пријема захтева и истовремено ту информацију објавити
на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници..
2.
Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију осам или мање дана пре
истека рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и да објави
обавештење о продужењу рока за подношење понуда на Порталу јавних набавки и на својој
интернет страници. Комуникација у вези са додатним информацијама, појашњенима и
одговорима врши се писаним путем, односно путем поште, електронске поште или факсом.
3.
Тражење додатних информација и појашњења телефоном није дозвољено.
4.21. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА, КОНТРОЛА И ДОПУШТЕНЕ ИСПРАВКЕ
1. Наручилац може, после отварања понуда, да у писменом облику захтева од понуђача додатна
објашњења која ће помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може и да врши
контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача (члан 93. ЗЈН).
2. Наручилац може уз сагласност понуђача, да изврши исправке рачунских грешака уочених
приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања.
3. У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена..
4. Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду
одбити као неприхватљиву.
4.22. РАЗЛОЗИ ЗА ОДБИЈАЊЕ ПОНУДЕ
1.
Понуда ће бити одбијена ако је неблаговремена, неприхватљива или неодговарајућа, ако
не одговара свим обавезним захтевима из конкурсне документације.
4.23. ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА, ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА
ОСНОВУ КОЈИХ СЕ ДОДЕЉУЈЕ УГОВОР И МЕТОДОЛОГИЈА ЗА ДОДЕЛУ ПОНДЕРА ЗА
СВАКИ ЕЛЕМЕНТ КРИТЕРИЈУМА
Наручилац ће доделити уговор применом критеријума „економски најповољнија понуда“, по
формули:
А-понуђена цена* –по формули

максимално 80 пондера

:

ББпц= Најнижа понуђена цена х 80
Понуђена цена
Б- Рок испоруке** – по формули :

максимално 20 пондера

ББри= Најкраћи рок испоруке х 20
Понуђени рок испоруке
УКУПНО

максимално 100 пондера
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Уколико два или више понуђача имају исти број бодова, критеријум за избор биће
следећим редоследом критеријума: краћи рок испоруке возила, дужи гарантни рок на возило. У
случају и да је и понуђени рок испоруке возила и понуђени гарантни рок на возило исти,
најповољнија понуда је она која је прва достављена Наручиоцу.
4.24.
НАЧИН КОНТРОЛЕ, УТВРЂИВАЊЕ КВАЛИТЕТА И КВАНТИТАТИВНИ ПРИЈЕМ
РОБЕ
Понуђач приликом испоруке добара Наручиоцу доставља одговарајућу техничку
документацију издату од стране произвођача, каталог, проспект или други документ који мора да
садржи доказ за све захтеване карактеристике предмета јавне набавке.
Квантитативни пријем добара и формирање материјалних докумената извршиће се у
седишту/продајном салону Испручиоца возила уз присуство овлашћених представника
Испоручиоца, Даваоца и Примаоца лизинга, о чему ће бити сачињен записник о примопредаји
који потписују све три стране.
4.25.

ПОШТОВАЊЕ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА

Понуђач је у обавези да при састављању понуде наведе да је поштовао обавезе које произилазе
из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада и заштити животне
средине (Изјава – Образац 11).
4.26.

ЗАХТЕВ ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА

Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно свако заинтересовано лице, које има
интерс за доделу уговора и који је претрпео или би могао да претрпи штету због поступања
наручиоца противно одредбама овог закона.
Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу а копија се истовремео доставља Републичкој
комисији. Захтев за заштиту права се доставља непосредно, електронском поштом на e-mail
office@dzblace.org.rs, факсом на број 027/371-253 или препорученом пошиљком са повратницом.
Захтев за заштиту права се може поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке
радње наручиоца, осим уколико Законом није другачије одређено. О поднетом захтеву за
заштиту права наручилац објављује обавештење о поднетом захтеву на Порталу јавних набавки,
и на својој интернет страници 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 3 дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на
начин достављања, уколико је подносилац захтева у складу са чланом 63. став 2. указао
наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности , а наручиоц исте није уклонио.
Зхтев за заштиту права којим се оспоравају радње које наручилац предуземе пре истека рока за
подношење понуда, а након истека рока из члана 149. став 3. Закона о јавним набавкама
сматраће се благовременим уколико је поднет најаксније до истека рока за подношења 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 дана од дана
објављивљња Одлуке на порталу јавних набавки.
Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку јавне
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набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово подношење
пре истека рока за подношење захтева из става 3. и 4. члна 149. Закона о јавним набавкама, а
подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока.
Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране истог
подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за које је подносилац
захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева. Захтев за заштиту права
не задржава даље активности наручиоца у поступку јавне набавке у скаду са одредбама члана
150. Закона о јавним набавкама.
Подносилац захтева је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу од 60.000,00
динара односно 120.000,00 динара ако се захтев за заштиту права подноси пре отварања
понуда на број жиро рачуна: 840-30678845-06, шифра плаћања:153, позив на број 97 50016, сврха уплате: Републичка административна такса са назнаком јавне набавке на коју се
односи ( број или друга ознака конкретне јавне набавке), корисник: Буџет Републике Србије.
Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138. - 167. Закона.
4.27. РОК ЗА ЗАКЉУЧЕЊЕ УГОВОРА
1. Наручилац ће закључити уговор са понуђачем којем је додељен уговор у року од осам дана од
протека рока за подношење захтева за заштиту права.
2.
Ако понуђач којем је додељен уговор одбије да закључи уговор о јавној набавци,
наручилац може да закључи уговор са првим следећим најповољнијим понуђачем.
4.28. ОБУСТАВЉАЊЕ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ
1. Наручилац ће обуставити поступак јавне набавке на основу извештаја о стручној оцени
понуда у складу са чланом 109. ЗЈН.
2. Наручилац може да обустави поступак јавне набавке из објективних и доказивих разлога, који
се нису могли предвидети у време покретања поступка и који онемогућавају да се започети
поступак оконча, односно услед којих је престала потреба наручиоца за предметном набавком
због чега се неће понављати у току исте буџетске године, односно у наредних шест месеци.
3. Наручилац ће своју одлуку о обустави поступка јавне набавке писмено образложити и
доставити понуђачима у року од три дана од дана доношења одлуке.
4. Наручилац је дужан у року од пет дана од дана коначности одлуке о обустави поступка јавне
набавке, објавити обавештење о обустави поступка јавне набавке, на Порталу јавних набавки и
на својој интернет страници.
5. Наручилац је дужан да у одлуци о обустави поступка јавне набавке одлучи о трошковима
припремања понуде из члана 88. ст. 3. ЗЈН.
4.29. УВИД У ДОКУМЕНТАЦИЈУ
1.
Понуђач има право да изврши увид у документацију о спроведеном поступку јавне
набавке после доношења одлуке о додели уговора, односно одлуке о обустави поступка о чему
може поднети писмени захтев наручиоцу.
2.
Наручилац је дужан да лицу из става 1. овог члана, омогући увид у документацију и
копирање документације из поступка о трошку подносиоца захтева, у року од два дана од дана
пријема писаног захтева, уз обавезу да заштити податке у складу са чланом 14. ЗЈН
Редни број јавне набавке: 1.1.6
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5.

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

ЈАВНА НАБАВКА ДОБАРА- НОВО САНИТЕТСКО ВОЗИЛО, ПРЕМА ТЕХНИЧКИМ
КАРАКТЕРИСТИКАМА ДАТИМ У КОНКУРСНОЈ ДОКУМЕНТАЦИЈИ НА
ФИНАНСИЈСКИ ЛИЗИНГ ЈН бр. 1.1.6
Понуда бр. ________________ од ______________ у поступку јавне набавке мале вредности –
НАБАВКА НОВОГ САНИТЕТСКОГ ВОЗИЛА, према техничким карактеристикама датим у
конкурсној документацији - на финансијски лизинг.
НАЗИВ ПОНУЂАЧА:____________________________
СЕДИШТЕ:_____________________________________
УЛИЦА И БРОЈ:________________________________
МАТИЧНИ БРОЈ:_______________________________
ПИБ:___________________________________________
ОСОБА ЗА КОНТАКТ:___________________________
Понуду дајемо (заокружити и попунити):
а) самостално
б) заједничка понуда (навести називе понуђача,учесника)
Назив понуђача_______________________________
Назив понуђача___________________________________
Назив понуђача___________________________________
ц) понуда са подизвођачем
Назив подизвођача:_________________
Проценат укупне вредност набавке поверен подизвођачу____________________
Део предметне набавке који ће извршити подизвођач___________________________
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5.1.

ОБРАЗАЦ - ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ
______________________________________
Назив понуђача:
______________________________________
Адреса понуђача:
______________________________________
Лице за контакт:
______________________________________
е-маил:
______________________________________
Телефон:
______________________________________
Порески број понуђача (ПИБ):
Матични број понуђача:

______________________________________
_

Шифра делатности:
_______________________________________
Број рачуна:

_______________________________________

Лице одговорно за потписивање уговора:_________________________________

Датум:

М.П.

Понуђач
потпис одговорног лица
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5.2.

ОБРАЗАЦ - ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ
Назив подизвођача:

_______________________________________

Адреса подизвођача:

_______________________________________

Лице за контакт:

_______________________________________

е-маил:

_______________________________________

Телефон:

_______________________________________

Порески број подизвођача (ПИБ):
Матични број подизвођача:

_____________________________________

_______________________________________

Шифра делатности:

_______________________________________

Број рачуна:

_______________________________________

Лице одговорно за потписивање уговора: _______________________________________

Датум

М.П.

Понуђач
(потпис одговорног лица)
__________________

М.П.

П
( потпис одговорног лица)
_________________

Напомена:Образац „Подац о подизвођачу “ попуњавају само они понуђачи који понуду подносе
са подизвођачем. У колико понуђач наступа са већим бројем подизвођача овај образац копирати,
попунити за сваког подизвођача и доставити уз понуду.
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5.3. ОБРАЗАЦ - ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ КОЈИ ЈЕ УЧЕСНИК
У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ

ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ КОЈИ ЈЕ УЧЕСНИК У ЗАЈЕДНИЧКОЈ
ПОНУДИ
_____________________________________
Назив понуђача:
Адреса понуђача:
Лице за контакт:
е-маил:
Телефон:
Порески број понуђача
(ПИБ):
Матични број понуђача:
Шифра делатности:
Број рачуна:

_____________________________________
__
_____________________________________
__
_____________________________________
__
_____________________________________
__
_____________________________________
__
_____________________________________
__
_____________________________________
__
_____________________________________
__

Лице одговорно за потписивање уговора: _______________________________________

Датум

М.П.

Понуђач
( потпис одговорног лица)
__________________________

Напомена:Образац „Подаци о понуђачу који је учеснику заједничкој понуди“ попуњавају
само они понуђачи који подносе заједничку понуду, у ком случају је потребно 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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ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

5.4

- НАБАВКА НОВОГ САНИТЕТСКОГ ВОЗИЛА, ПРЕМА ТЕХНИЧКИМ
КАРАКТЕРИСТИКАМА ДАТИМ У КОНКУРСНОЈ ДОКУМЕНТАЦИЈИ - НА
ФИНАНСИЈСКИ ЛИЗИНГ ЈН бр. 1.1.6
I
Новo САНИТЕТСКО ВОЗИЛО

Јед.мере

Количина

Вредност ( без ПДВ-а)

Марка: ___________________
Тип: _____________________
1. Укупно (без ПДВ-а):
2. ПДВ
3. Укупно (са ПДВ-ом)

Рок испоруке: _____ дана од дана закључења Уговора о јавној набавци.
Гаратни рок: _____________________________________________________
Рок важења понуде: __________ дана од дана отварања понуде.

Датум
_________________________

Понуђач
___________________
М.П.

Напомене:
Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су
тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду,
група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви
понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће
попунити, потписати и печатом оверити образац понуде.
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ДАВАЛАЦ

Л И З И Н Г А:

___________________________________________

5.5.OБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ БР. 1.1.6
Укупна вредност НОВИХ ВОЗИЛА (______), без ПДВ-а износи __________________ (означити
да ли је вредност у динарима или ЕУР).
ПДВ износи _______________( означити да ли је вредност у динарима или ЕУР).Укупна
вредност са ПДВ-ом износи ___________________(означити да ли је вредност у динарима или
ЕУР).
Структура цене Даваоца лизинга.
Динара
Номинална каматна стопа %
Трошкови обраде уговора са ПДВ-ом
Трошкови уписа уговора у лизинг регистар са ПДВ-ом
Трошкови упита у кредитни биро са ПДВ-ом
ПДВ на камату садржану у лизинг накнади
Остали трошкови који настају закључењем Уговора о
финансијском лизингу са ПДВ-ом
7.
Рок отплате и број рата: 36 једнаких месечних рата
8. Износ месечне рате:
9. Набавна вредност возила путем финансијског лизинга
без ПДВ-а (8х36)+2+3+4+6
(унети нето вредност у образац понуде)
10. Бруто набавна вредност возила путем финансијског
лизига (8х36)+2+3+4+6
(унети у образац понуде)

ЕУР

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Доспеће прве лизинг рате на наплату: ______________ дана од дана закључења Уговора о
финансијском лизингу.
Доспеће на наплату других трошкова који настају закључењем Уговора о финансијском лизингу:
_______________ дана од дана закључења тог Уговора.
План отплате рата лизинг накнаде за цео период Уговора о финансијском лизингу, који давалац
лизинга доставља на сопственом обрасцу, на свом меморандуму, потписан и оверен од стране
овлашћеног лица.
Датум

Потпис овлашћеног лица
- даваоца лизинга ________________________

_________________________
М.П.
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6.

МОДЕЛ УГОВОРА

Модел уговора понуђач мора да попуни у свим ставкама, овери печатом и потпише, чиме
потврђује да је сагласан са садржином модела уговора.
Уколико понуђач наступа са групом понуђача модел уговора попуњава, потписује и оверава
печатом овлашћени представник групе понуђача.
У случају подношења заједничке понуде, односно понуде са учешћем подизвођача, у моделу
уговора морају бити наведени сви понуђачи из групе понуђача, односно сви подизвођачи.
МОДЕЛ УГОВОРА
Набавка НОВОГ САНИТЕТСКОГ ВОЗИЛА на финансијски лизинг
Закључен између:
Наручиоца ДОМ ЗДРАВЉА БЛАЦЕ
са седиштем у Блацу, улица Браће Вуксановић бр.55 , ПИБ:100370000, Матични број: 17253379
Број рачуна: 840- 329661-60 , Управа за трезор
Телефон:027/371-464, Телефакс: 027/371-253
кога заступа Директор: Др Радољуб Дуњић, спец. интерне медицине
(у даљем тексту: КУПАЦ- ПРИМАЛАЦ ЛИЗИНГА)
И
Испоручилац
................................................................................................
са седиштем у ............................................, улица .........................................., ПИБ:..........................
Матични број: ........................................
Број рачуна: ............................................ Назив банке:......................................,
Телефон:............................Телефакс:
кога заступа...................................................................
(у даљем тексту: ИСПОРУЧИЛАЦ ЛИЗИНГА),
И
Давалац
са седиштем у ............................................, улица .........................................., ПИБ:..........................
Матични број: ........................................
Број рачуна: ............................................ Назив банке:......................................,
Телефон:............................Телефакс:
кога заступа...................................................................
(у даљем тексту: ДАВАЛАЦ ЛИЗИНГА.),
Основ уговора:
ЈН Број: 1.1.6
Број и датум одлуке о додели уговора:
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Понуда изабраног понуђача бр. ______ од...............................
Уговорне стане констатују:
- Да је Купац (прималац лизинга) на основу Закона о јавним набавкама
(„Сл.гл.РС“бр.124/12, 14/15 и 68/15) спровео јавну набавку мале вредности добранабавка новог санитетског возила на финансијски лизинг 1.1.6, на основу Позива
објављеног на Порталу јавних набавки Управе за јавне набавке дана _____.2016.године.
- Да је Продавац (испоручилац предмета лизинга) доставио понуду број
_______________(попунити) од ________________.године, која одговара свим условима
из Закона о јавним набавкама („Сл.гл.РС“, бр.124/12, 14/15 и 68/15) и захтевима
конкурсне документације.
- Да је Купац (прималац лизинга) понуду Продавца (испоручиоца предмета лизинга)
бр.______________(попунити) изабрао као најповољнију и донео Одлуку о додели
уговора бр. ________________ од _____________.године, која је саставни део овог
Уговора.
1. ПРЕДМЕТ УГОВОРА
Предмет овог Уговора је набавка НОВОГ САНИТЕТСКОГ ВОЗИЛА на финансијски лизинг,
према карактеристикама наведеним у конкурсној документацији бр. 1.1.6, која чини саставни
део овог Уговора.
Ново санитетско возило је марке: ____________________, модел__________________, година
производње ___________________.

2. КВАЛИТЕТ
Квалитет добара из члана 1.овог Уговора мора у свему да одговара техничким и другим
захтевима у складу са важећим прописима Републике Србије, Правилником о подели
моторних возила и прикључних возила и техничким условима за возила у саобраћају на
путевима и Законом о безбедности саобраћаја на путевима.
3. ЦЕНА И ЊЕНА ПРОМЕНА
Купац (прималац лизинга) и Продавац (испоручилац предмета лизинга) су се споразумели да
цена добра из члана 1. Уговора буде следећа:
Вредност добра износи: ____________( као у понуди) динара/еур, без ПДВ-а.
Износ ПДВ-а _______________(као у понуди) %.
Укупна вредност добра износи:____________(као у понуди)динара/еур, са ПДВ-ом
Бруто вредност набавке предмета уговора путем финансијског лизинга износи
_________________.
Цена је фиксна и не може се накнадно мењати током периода важења овог Уговора
4. СУБЈЕКТИ УГОВОРА
Субјекти овог Уговора су : Купац (прималац лизинга), Продавац (испоручилац предмета
лизинга) и Давалац лизинга.
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Давалац лизинга ______________________________, као власник возила из члана 1. овог
Уговора који је према спецификацији Купца(примаоца лизинга) прибавио од Продавца
(испоручиоца предмета лизинга), уз задржавање права својине, преноси на Купца (примаоца
лизинга) овлашћење држања и коришћења санитетског возила на рок од ________ година.
Продавац (испоручилац предмета лизинга) се обавезује да Купцу (примаоцу лизинга)
достави добра из члана 1. овог Уговора ( у даљем тексту:возило) на начин и под условима из
овог Уговора.
Продавац (испоручилац предмета лизинга) предмета лизинга ____________________
преноси на Даваоца лизинга право својине над предметним возилом, ради њихове предаје
Купцу (примаоцу лизинга) на држање и коришћење.
5. НАЧИН ПЛАЋАЊА
Наручилац ће цену возила утврђену у члану 3. овог Уговора платити путем финансијског
лизинга на 60 једнаких месечних рата, са 0% учешћа од бруто вредности возила. Уговоре о
финансијском лизингу, Наручилац ће као прималац лизинга, закључити најкасније на дан
испоруке предмета лизинга.
Уплату осталих трошкова који настају закључењем уговора о финансијском лизингу,
Наручилац ће извршити на дан потписивања Уговора о финансијском лизингу.
Уговор о финансијском лизингу за возило које је предмет овог Уговра , Купац (прималац
лизинга) и Давалац лизинга закључиће под условима и елементима које је Давалац лизинга
доставио у понуди бр. __________ од ___________.2016.године.
Купац (прималац лизинга) може захтевати од Даваоца лизинга да измени одређене чланове
Уговора о финансијском лизингу који нису у складу са Законом који је Купац (прималац
лизинга) обавезан да примењује или су ти елементи Уговора у супротности са пословном
политиком Купца (примаоца лизинга).
Купац (прималац лизинга) не може захтевати од Даваоца лизинга да мења комерцијалне и
финансијске елементе Уговора о финансијском лизингу које је Давалац лизинга дао у понуди.
Плаћањем последње рате лизинга предмет лизинга прелази у трајно власништво Купца
(примаоца лизинга).
Давалац лизинга се обавезује да након плаћања последње рате пренесе предмет лизинга у
власништво Купца (примаоца лизинга).
Купац (прималац лизинга) ће извршавати сва плаћања по средњем курсу НБС за ЕУР на дан
доспећа, уколико је понуда дата у ЕУР-има.
6.

РОК И НАЧИН ИСПОРУКЕ
Рок испоруке добра је ________ дана од дана закључења Уговора о јавној набавци.
Испорука возила из члана 1. овог Уговора извршиће се у седишту/продајном салону
Продавца (испоручиоца предмета лизинга) уз присуство овлашћених представника све три
уговорне стране , који потписују записник о примопредаји.

7. КОНТРОЛА КВАЛИТЕТА
У случају неодговарајућег квалитета или у случају да се утврди да возило није у складу са
понудом и зхтеваним техничким карактеристикама, Купац (прималац лизинга) је овлашћен
да не преузме возило/возила, а Продавац (испоручилац лизинга) је у обавези да недостатке
отклони у року од 7 (седам) дана од дана пријема рекламације, односно да испоручи
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возило/возила исте марке и карактеристика.
8. ГАРАНТНИ РОК
Гарантни услови и дужина општих и појединачних гаранција прецизиране су у гарантном
листу који Продавац (испоручилац предмета лизинга) предаје Купцу (примаоцу лизинга) у
моменту испоруке санитетског возила, заједно са сервисном књижицом и осталом
документацијом.
Гарантни период за возило је минимум 24 (двадесет четири) месеца, почев од дана
преузимања возила.
Гаранција на постојаност боје и лака минимум је две године.
Гаранција на каросерију је 6 година.
Гаранција на комплетну опрему 1 године.
Гарнација на уграђена носила 5 године.
Редовно одржавање у гарантном року вршиће се у времену и интервалима како је предвиђено
сервисном књижицом.
Ванредно одржавање вршиће се по потреби у случају кварова који не подлежу гаранцији.
Одржавање у гарантном року: извршење услуге, уградња делова , потрошног материјала и
додатне опреме наплаћиваће се по ценама из званичног ценовника Продавца (испоручиоца
предмета лизинга).
У току трајања гарантног рока Продавац (испоручилац предемта лизинга) се обавезује да све
евентуалне кварове који се појаве, поправи без накнаде у законском року и под условима
предвиђеним у гарантном листу.
У случају да обавезе из претходног става овог члана не уради у предвиђеном року, Продавац
(испоручилац предмета лизинга) је дужан да возило замени новим.
9. РАСКИД УГОВОРА
Купац (прималац лизинга) здржава право да једнострано раскине овај Уговор уколико
Продавац (испоручилац предмета лизинга) касни са испоруком више од 8 (осам) дана,
односно ако испоручено санитетско возило не одговара понуди бр. __________ од
______________.године.
10. РЕШАВАЊЕ СПОРОВА
Уговорне стране су се споразумеле да ће евентуалне спорове, поводом овог Уговора,
решавати споразумно.
У случају да се не могу сагласити о спорним питањима уговорне стране су сагласне да је за
решење спора надлежан Привредни суд у Нишу.
Овај Уговор може бити измењен или допуњен само сагласношћу воља уговорних страна.
11. ОСТАЛЕ ОДРЕДБЕ
Уговорне стране су сагласне да се на све што није изричито регулисано одредбама овог
Уговора примењују одредбе Закона о облигационим односима („Сл.лист СФРЈ“, бр.29/78,
39/85,45/89 и 57/89, и „Сл.лист СРЈ“, бр.31/93,22/99 и 44/99).
Саставни део овог Уговора је Конкурсна документација ЈН бр. 1.1.6 и Понуда овде
Продавца (испоручиоца предмета лизинга) назначена у преамбули Уговора.
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Продавац (испоручилац предмета лизинга) је обавезан да у року од 5 (пет) дана од дана
настанка пословне промене о истој писаним путем обавести Купца (примаоца лизинга).
Купац је дужан да достави потребну докиментацију коју Давалац лизинга од њега захтева у
року од 7 дана од потписивања овог Уговора.
Уговор ступа на снагу даном потписивања Уговора од стране свих уговорних страна и важи
до коначног испуњења свих уговорених обавеза.
Уговор је урађен у 6 (шест) истоветних примерака од којих су :3 (три) за Купца (примаоца
лизинга) , 2 (два) за Продавац (испоручиоца предмета лизинга) и 1 (један) за Даваоца
лизинга.

Дана ____________.2016.год.

ДАВАЛАЦ ЛИЗИНГА

ПРИМАЛАЦ ЛИЗИНГА
ДОМ ЗДРАВЉА БЛАЦЕ

___________________

__________________________
Др Радољуб Дуњић, спец. интерне медицине

ИСПОРУЧИЛАЦ ЛИЗИНГА

______________________
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7. ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ
У складу са чланом 88. став 1. Закона, понуђач ____________________ [навести назив
понуђача], доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде, како следи у
табели:
ВРСТА ТРОШКА

ИЗНОС ТРОШКА У РСД

УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА
ПОНУДЕ
Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од
наручиоца накнаду трошкова.
Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, наручилац је
дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у складу са
техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења, под
условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.
Напомена: достављање овог обрасца није обавезно.

М.П.

Потпис понуђача

Датум:
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8. ИЗЈАВА О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

ИЗЈАВА

ПОНУЂАЧА О НАЗАВИСНОЈ ПОНУДИ
Изјављујем, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, да сам понуду поднео
назависно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

Датум

М.П.

Понуђач
( потпис одговорног лица)
__________________________
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9.

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ У СКЛАДУ СА чланом. 75. став 3. ЗЈН

ИЗЈАВА

Изјављујем, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, да сам при састављању своје
понуде поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и
условима рада, заштити животне средине.

Датум

М.П.

Понуђач
( потпис одговорног лица)
__________________________
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10. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОСЕДОВАЊУ НЕОПХОДНОГ ТЕХНИЧКОГ
КАПАЦИТЕТА

ИЗЈАВА
ПОНУЂАЧА О ПОСЕДОВАЊУ НЕОПХОДНОГ ТЕХНИЧКОГ КАПАЦИТЕТА

Да располаже одговарајућим техничким капацитетима, или користи одговарајући пословни
простор и да је понуђач истовремено овалашћени сервисер за марку и тип возила које нуди.
Каталог, просптект или неки други документ који мора да садржи доказ за све захтеване тачке из
техничке спецификације предмета јавне набавке

Датум

М.П.

Понуђач
( потпис одговорног лица)
_________________________
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11.

СРЕДСТВО ОБЕЗБЕЂЕЊА

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОНУЂАЧА ДА ЋЕ ПРИЛЖИТИ ИНСТРУМЕНТ ОБЕЗБЕЂЕЊА
ЗА ДОБРО ИЗВРШЕЊЕ ПОСЛА
ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА ДА ЋЕ ПРИЛЖИТИ ИНСТРУМЕНТ ОБЕЗБЕЂЕЊА ЗА ДОБРО
ИЗВРШЕЊЕ ПОСЛА
Средство финанасисјског обезбеђења за озбиљност понуде, и то бланко сопствену меницу, која мора
бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије. Меница мора бити оверена
печатом и потписана од стране лица овлашћеног за заступање, а уз исту мора бити достављено
попуњено и оверено менично овлашћење – писмо са назначеним износом од 10% од укупне вредности
понуде без ПДВ-а. Уз меницу мора бити достављена копија картона депонованих потписа који је издат
од стране пословне банке коју понуђач наводи у меничном овлашћењу –писмо. Рок важења менице је
најамње 30 дана од дана отварања понуда (средство обезбеђења за озбиљност понуда треба да траје
најмање колико и важење понуде)
Уколико понуђач у понуди не достави наведено понуда ће бити одбијена као неприхватљива.
Понуђач коме је додељен уговор у обавези је да поднесе:
Средство финанасисјског обезбеђења за добро извршење посла, и то бланко сопствену меницу, која
мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије. Меница мора бити
оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног за заступање, а уз исту мора бити достављено
попуњено и оверено менично овлашћење – писмо са назначеним износом од 10% од укупне вредности
понуде без ПДВ-а. Уз меницу мора бити достављена копија картона депонованих потписа који је издат
од стране пословне банке коју понуђач наводи у меничном овлашћењу –писмо. Рок важења менице
мора бити 30 дана дужи од дана завршетка трајања уговора. Ова меница ће бити попуњена у случају
неиспуњења односно неуреног испуњења обавеза из уговора, а ради надокнаде настале штете.
Меница за добро извршење посла активира се :

уколико се технички детаљи на испорученом возилиу разликују у односу на Технички
опис понуђених возила, који представља обавезни део понуде,

уколико Давалац лизинга или Испоручилац предмета лизинга не испуни све остале
обавезе које проистичу из његове понуде за наведену јавну набавку и овог уговора,

ако Испоручилац предмета лизинга прекорачи понуђени рок испоруке возила које је
дао у својој понуди за 15 дана,

уколико Давалац лизинга или Испручилац предмета лизинга повери извршење јавне
набавке у целини или делимично подизвршиоцу, а да претходно у својој понуди није навео да ће
извршење набавке поверити подизвршиоцу
Датум

М.П.
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Понуђач
( потпис одговорног лица)

12.ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈЕ), КВАЛИТЕТ,
КОЛИЧИНА, ОПИС ДОБРA
Мотор:
бр.цилиндара:................................................................. 4
кубикажа: …................................................................ ( 1500-1600|) ццм
снага мотора: …......................................................... (100-120) кс
обртни момент: …...................................................... MIN 300 Нм
емисија мотора: …..................................................... MIN ЕУРО 5
гориво: ….................................................................... Еуро дизел
Трансмисија:
погон на предњи точковима
мењач 6 брзина+ход уназад
Димензије:
размак између точкова: …....................................... (3450-3550) мм
дужина: …................................................................... (5350-5450) мм
висина: …................................................................... (1950-2000) мм
ширина са склопљеним ретровизорима: …... ........ (1950-2000)мм
Перформансе:
максимална брзина: …...............................................168 км/h
потрошња горива, град: …........................................ 7.8 л
комбиновани циклус: …............. 6.5 л
отворено: …................................ 5.7 л
Стандардна опрема возила:
АБС
ваздушни јастук за возача
централно даљинско закључавање
електрични подизачи предњих стакала
електроподесиви спољни ретровизори
радио цд плејер
команде радија на волану
серво управљач
десна бочна клизна врата
дељива задња врата
клима уређај
имобилајзер
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 1200мм са 2 светлосне групе.
Електронска хорна са завијајућим тоном, мин. 12В 100W, 300мА/7,8А.
Једна ЛЕД конзола позади. 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 преко
челичних ојачања која служе за сигурну фиксацију свих додатних уређаја који се фиксирају на њему.
Плафон возила израђен од полиестера. Треба да поседује канале за равномерно расхлађивање

40

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
антистатик 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 слуцају потребе да се могу се лако демонтирати. Дизајн ентеријера
беле боје и све оплате са термо звучном изолацијом без хладних мостова.
Инсталација водова 12В
посебно изведена са акумулатора независно од стандардне инсталације
возила, сва инсталација проведена кроз фиксирана панцир црева. Сваки прикључак и потрошач поред
главног осигурача обезбедјен посебним осигурачем лако доступним на командној табли. На орману
уградјене 3 утичнице за напајање 12В, (напајање за ЕКГ, мониторинг или дефибрилатор.)
3
Кровни двосмерни вентилатор снаге мин 40W са протоком мин. 450м /х
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 Ц.
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. Два помоћна седишта бочно.
Додатна опрема. ПП апарат, канта за отпатке. Бочни рукохват на бочним вратима.
Фиксни бокс за носило политрауме.
КАРАКТЕРИСТИКЕ МЕДИЦИНСКЕ ОПРЕМЕ
1. Кисеоничка инсталација
Две носеће конструкције са фиксатором кисеоничке боце 10 л, кисеоничка боца 10л-1 ком.
Развод кисеоника са умањивачем притиска, протокомером и овлаживачем .
2. Аутоматско санитетско склопиво носило
· Расклопиво носило са точковима са одговарајућим појасевима, са могућношћу блокирања носила у
лежишту, које је фиксирано на колица са склопивим ногама,носило треба да поседује ручице за ношење
на извлачење, дужина носила мин. 1900 мм,ширина носила мин. 500 мм, висина носила (са извученим
точковима) мин. 900 мм, могућност подешавања наслона до 65 степени, носивост мин.180 кг, душек
пресвучен материјалом који се лако пере и дезинфикује.
Друго санитетско носило израђено од алуминијума са точковима и ручицама за ношење које може да се
постави на фиксаторе поред главног носила када је у употреби. Носило треба да има могућност
подизања узглавља и тределенбург положај.
Носило политрауме израдјено од алиминијума
Сва медицинска средства морају да буду регистрована у Агенцији ѕа лекове и медицинска средства.

НАПОМЕНА: Понуђач мора да понуди потпуно ново санитетско возило, у свему у складу са
захтевима
ове конкурсне документације. Под термином „ново возило“
подразумева се некоришћено путничко возило са целокупном новом
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конструкцијом и уграђеним потпуно новим деловима и које се након испоруке
први пут региструје.
Понуђено возило мора бити у складу са важећим прописима Републике Србије,
Правилником о подели моторних возила и прикључних возила и техничким
условима за возила у саобраћају на путевима („Сл.гл. РС“ бр.40/12,102/12,19/13 и
41/13) и Законом о безбедности
саобраћаја на путевима („Сл.гл. РС“
бр.41/09,53/10,101/11и 55/14).
Понуђач ће техничке карактеристике доказивати каталогом, проспектом или неким
другим документом на српском језику који мора да садржи доказ за све захтеване
тачке из техничке спецификације предмета јавне набавке. Понуђена возила могу
имати и више опреме од захтеване, с тим што је понуђач у обавези да у понуди
достави и спецификацију те опреме са називом пакета опреме. Понуђено добро не
може имати мање опреме од најнижег пакета опреме у стандардној понуди
произвођача, а мора имати сву захтевану опрему.
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