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Број јавне набавке ЈН 19-2014
Предмет: Измена и допуна конкурсне документације у поступку јавне набавке број
19-2014 за набавку добара -Лабораторијског материјала
обликованог у седам партија

На основу члана 63. став 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ број
124/2012), Наручилац врши измену и допуну конкурсне документације за ЈН 19-2014:
1. Измена конкурсне документације у делу Додатни услови за учешће у поступку јавне
набавке на страни 8 од 38 .Под тачком 8 став 3 се мења и гласи:
-Понуђачи уз понуду достављају следеће доказе о квалитету издатим од стране сертификованих
тела и то: Систем менаџмента квалитетом: ИСО 9001:2008 понуђача са роком важности у време
подношења понуде. ( Тражени доказ се доставља на српском језику у виду неоверене фотокопије).

2. Измена конкурсне документације у делу Обр. 10. Уговор о купопродаји
( Модел) на страни 36 од 38.Члан 5 став 2 Модела уговора о купопродаји се мења и гласи:
Наручилац може , у случају неочекиваног настанка потребе за променом
количине робе , да изврши измену структуре количине робе по ставкама, уз
претходно обавештење Понуђача, уз обавезу да се вредност уговора не мења.

3. Допуна конкурсне документације у делу Обр. 10. Уговор о купопродаји
( Модел) на страни 36 од 38.Члану 9 Модела уговора о купопродаји додаје се став 2 и
гласи:
Обавезе Наручиоца које доспевају у наредној буџетској години ( 2015 ) , биће
реализоване највише до износа средстава која ће Наручиоцу за ту намену бити
одобрена у тој буџетској години.
Измењене и допуњене стране конкурсне документације 8 о д 3 8 и 3 6 о д 3 8 налазе се у
саставу овог документа.
Овај документ се обавезно доставља уз понуду.
Комисија за јавну набавку

--

’ ЈН 19-2014

- Уверење надлежне локалне самоуправе да је измирно обавезе по основу изворних локалних јавних
прихода;
5. Понуђач има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет
набавке, ако је таква дозвола предвиђена посебним прописом
- Потврда надлежног органа који води евиденцију издатих дозвола за обављање одговарајуће
делатности - Решење Министарства здравља
- Понуђач је обавезан да за понуђена добра достави решења Агенције за лекове и медицинска
средства Србије са роком важности у време подношења понуде и периоду трајања уговора, ако за
иста АЈ1ИМС издаје решења, за свако од понуђених медицинских средстава које је предмет ове јавне
набавке (набавке санитетског потрошног материјала ), осим за поједине артикле који се не воде као
медицинско средство у партијама.
6. Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао обавезе које
произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рад а, заштити животне
средине, као и да понуђач гарантује да је ималац права интелектуалне својине.
Образац бр. 6- Образац Изјаве понуђача о поштовању обавеза из члана 75 став 2 Закона о јавним
набавкама ( „Сл Гласник РС" бр. 124/2012)
ДОДАТНИ УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
7. Понуђач располаже неопходним финансијским и пословним капацитетом
- извештај о бонитету за јавне набавке (Образац БОН-ЈН) за 2012 и 2013. обрачунску годину којим се
доказује позитиван финансијски биланс, односно да понуђач није пословао са губитком, односно
биланс стања са мишљењем овлашћеног ревизора или извод из тог стања односно исказ о
понуђачевим укупним приходима од продаје и приходима од производа, радова или услуга на које се
уговор о јавној набавци односи у претходној обрачунској години.( Уколико понуђач није добио
мишљење овлашћеног ревизора за 2013 обрачунску годину, може да достави Потврду о предаји
документације овлашћеном ревизору за добијање мишљења.)
8. Понуђач располаже довољним техничким и кадровским капацитетом
- Понуђач располаже најмање једним доставним возилом за испоруку предмета јавне набавке доказ: копија саобраћајне дозволе
- Изјава понуђача о кључном техничом особљу који раде за понуђача који ће бити одговорни за
извршење уговора и контролу квалитета - списак одговорних лица за извршење јавне набавке.
-Понуђачи уз понуду достављају следеће доказе о квалитету издатим од стране сертификованих
тела и то: Систем менаџмента квалитетом: ИСО 9001:2008 понуђача са роком важности у време
подношења понуде. ( Тражени доказ се доставља на српском језику у виду неоверене фотокопије)
НАПОМЕНА:
Лице уписано у регистар понуђача није дужно да приликом подношења понуде, доказује
испуњеност обавезних услова који су јавно доступни на интернет страницама надлежних органа и у
својој понуди је обавезан да наведе назив интернет странице.
јНаручилац неће одбити понуду као неприхватљиву, уколико не садржи доказ одређен
конкурсном документацијом , ако понуђач наведе у понуди интернет страницу на којој су подаци
који су тражени у оквиру услова јавно доступни.
Доказ из тач. 2) до 4) не може бити старији од два месеца пре отварања понуда.
Доказ тач. 3) мора бити издат након дана објављивања јавног позива, односно слања позива
за подношење понуда.
Докази о испуњености услова из члана 75. и 76.3акона о јавним набавкама („Службени
гласник РС“ 124/2012) могу се доставити у неовереним копијама.
Понуђач чија је понуда на основу извештаја комисије за јавну набавку оцењена као
најповољнија, је дужан да у року од 5 дана од дана пријема писменог позива наручиоца достави на
увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа, а пре доношења одлуке о додели
уговора.
Уколико се установи да поједине фотокопије нису индентичне са траженим оригиналним
документима, или понуђач одбије да достави тражена документа на увид, таква понуда се неће
разматрати и одбиће се као неприхватљива, а наручилац ће позвати првог следећег понуђача на ранг
листи да достави оригинал или оверену копију доказа о испуњености услова.
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временски период од 12 месеци од дана потписивања овог уговора.
Члан 3.
ПОНУЂАЧ продаје робу из предмета овог уговора НАРУЧИОЦУ по појединачним
ценама које су дате у усвојеној понуди Понуђача која је саставни део овог Уговора , а
према спецификацији наручиоца, за временски период од 12 месеци од дана
потписивања овог уговора.
ПОНУЂАЧ ће робу испоручивати сукцесивно, према потребама НАРУЧИОЦА
Члан 4
Ако законским прописима (Закон о изменама и допунама Закона о здравственој
заштити),или одлуком оснивача Министарства здравља .Републичког фонда за
здравствено осигурање, Наручилац буде онемогућен да даљу набавку робе из предмета
врши по овом Уговору ,због увођења централизованих Јавних набавки роба и услуга ,о
томе ће обавестити Понуђача и раскинути Уговор.
Уколико дође до ситуације из ст. 1 овог члана , Понуђач нема право да од Наручиоца
тражи извршење уговорне обавезе у погледу уговорених количина или накнаду штете
по том основу.
Члан 5.
НАРУЧИЛАЦ задржава право да по потреби мења количине робе према својим
потребама, уз непромењену цену и остале услове из понуде.
Наручилац може, у случају неочекиваног настанка потребе за променом количине робе
, да изврши измену структуре количине робе по ставкама, уз претходно обавештење
Понуђача, уз обавезу да се вредност уговора не мења.
НАРУЧИЈ1АЦ задржава право да по потреби поручи и робу која није наведена у
спецификацији, у случају да се укаже потреба за таквом врстом робе.
Члан 6.
ПОНУЂАЧ сноси транспортне, царинске и све остале трошкове везане за испоруку
робе.
ПОНУЂАЧ се обавезује да испоруку робе из предмета овог уговора врши сукцесивно,
у временским интервалима и у количинама које у требовању означи НАРУЧИЛАЦ.
ПОНУЂАЧ ће испоруку вршити по достављеном требовању, у року који је дат у
усвојеној понуди Понуђача ( Образац понуде) у магацин Наручиоца у Бојанској 16 са
истоваром, радним даном у времену од 8,30 -14,00 часова
Понуђач се обавезује да у периоду примене овог уговора тј. у периоду од 12 месеци од
момента потписивања истог , наручиоцу испоручује сву робу из спецификације из
усвојене понуде.
Члан 7.
Ризик за пропаст или оштећење робе до испоруке и примопредаје сноси ПОНУЂАЧ.
ЦЕНА И НАЧИН ПЈ1АЋАЊА
Члан 8.
Цена робе из предмета овог уговора, на коју је НАРУЧИЛАЦ дао сагласност не може
се мењати након потписивања уговора.Вредност понуде ј е ____________________ дин
без ПДВ-а, а ______________ дин са ПДВ-ом.
Цена робе из предмета уговора може се мењати само ако се званични курс НБС
еуро/дин промени за више од 3 %, на предлог понуђача , уз адекватне доказе,
НАРУЧИЈ1АЦ и ПОНУЂАЧ ће сачинити Анекс на уговор.
Члан 9.

Новчана средства која су потребна за набавку робе из предмета овог
уговора обезбеђена су из средстава буџета.
Обавезе Наручиоца које доспевају у наредној буџетској години (2015 ) , биће реализоване
највише до износа средстава која ће Наручиоцу за ту намену бити одобрена у тој буџетској
години.
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