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САДРЖАЈ: 

 

 

 

На основу чл.39. и 61. Закона о јавним набавкама (Сл.гласник РС бр.124/2012, 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 18/20 и Решења о образовању комисије за јавну набавку 18/20 припремљена је:  

 

Конкурсна документација за јавну набавку услуга ангажовања екстерног превоза 

пацијената број 18/20. 

 

Конкурсна документација садржи:  

Поглавље Назив поглавља Страна 

 Позив за подношење понуда 3 

I Општи подаци о јавној набавци 5 

II Подаци о предмету јавне набавке 6 

III Врста, техничке карактеристике, квалитет, количина и опис 

добара, радова или услуга, начин спровођења контроле и 
обезбеђења гаранције квалитета, рок извршења, место извршења 

или испоруке добара, евентуалне додатне услове и сл. 

7 

IV Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл.75. и 76. 

Закона и упутство како се доказује испуњеност тих услова.  

8 

V Упутство понуђачима како да сачине понуду  13 

VI Модел уговора 20 

VII Менични споразум 23 

VIII Образац изјаве о независној понуди 25 

IX Образац трошкова припреме понуде 26 

X Образац понуде 27 

 Прилог: Партија/е 30 
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                                 ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА  
 

 

Назив наручиоца: Општа болница Шабац ''др Лаза К.Лазаревић''  

 
Адреса наручиоца: Попа Карана 4,  15000 Шабац 
 
Интернет страница наручиоца: www.bolnica015.org.rs 

 

Врста наручиоца: Здравство 

 

Врста поступка јавне набавке: Поступак јавне набавке мале вредности 
 

Врста предмета: Услуге 

Ангажовање екстерног превоза пацијената...........................1.666.666,67  
 

За добра/услуге: опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника 
набавке: 60130000 – Услуге друмског путничког превоза за посебне намене  
 

Број партија: једна 
 

Посебна напомена ако се ради о резервисаној јн: / 
 

У случају преговарачког поступка разлог за примену и основ из Закона: / 

 
Ако се закључује оквирни споразум, време трајања и број понуђача:/ 

 
У случају подношења ел.понуде, ел.лицитације и система динамичне набавке 

– основни подаци о информационом систему наручиоца и тех.условима за 

учешће:  
Није могуће 

 

У случају примене система динамичне набавке рок трајања система: / 

 
У случају обавезе подношења понуда са подизвођачем, проценат вредности 

набавке који се извршава преко подизвођача: / 

 
Критеријум, елементи критеријума за доделу уговора: најнижа понуђена цена 

 
Начин преузимања конкурсне документације: На Порталу Управе за јавне 
набавке и сајту наручиоца www.bolnica015.org.rs 

 

Адреса и интернет адреса државних органа, службе где се могу 

благовремено добити исправни подаци о пореским обавезама, заштити 
животне средине, заштити при запошљавању, условима рада и сл:  

- Пореска управа министарства финансија и привреде; 

- Локална самоуправа 
- Агенција за приватизацију; 

- Надлежни судови; 
- АПР; 
- МУП. 

 
Начин подношења понуде и рок за подношење понуде: Понуде се предају лично 

у канцеларији број 11 Управне зграде Опште болнице Шабац или поштом на адресу 

наручиоца Општа болница Шабац, Управна зграда канцеларија број 11 (Архива), 
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Попа Карана 4, 15000 Шабац, до 21.05.2020.  године, до 10:30 часова. 
Место, време и начин отварања понуда: Општа болница Шабац, канцеларија број 

19 Управна зграда, 21.05.2020. године у 11:00 часова. Отварање понуда је јавно.  

 

Услови под којим представници понуђача могу учествовати у поступку 
отварања понуда: Представници понуђача који присуствују јавном отварању морају 
приложити оверено и потписано пуномоћје - овлашћење за учествовање у поступку 

сходно чл.103 ЗЈН. 
 

Рок за доношење одлуке: 10 дана од дана јавног отварања понуда  

 
Лице за контакт: Сандра Ристић,015/363-391,363-395 

javnenabavke@bolnica015.org.rs 

 

Остале информације: / 
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I ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 
 

 

 

1. Подаци о наручиоцу 
Наручилац: Општа болница Шабац 
Адреса: Попа Карана 4, Шабац 

Интернет страница: www.bolnica015.org.rs 
 

2. Врста поступка јавне набавке 

Предметна јавна набавка се спроводи у поступку јавне набавке мале вредности у 
складу са Законом и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке.  

 

3. Предмет јавне набавке 

Предмет јавне набавке број 18/20 је услуга ангажовања екстерног превоза 
пацијената. 

 

4. Напомена уколико је у питању резервисана јавна набавка 
/ 

 
5. Контакт лице или служба 

Ристић Сандра, дипл.менаџер 
шеф одсека за јавне набавке 

javnenabavke@bolnica015.org.rs, fax 015/363-395 
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II ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 
 

1. Предмет јавне набавке 

 

Предмет јавне набавке број 18/20 је услуга ангажовања екстерног превоза 
пацијената.  
 

2. Набавка није обликована по партијама. 
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III ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС 
ДОБАРА, РАДОВА ИЛИ УСЛУГА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И 

ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА ИЛИ ИСПОРУКЕ 

ДОБАРА, ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ УСЛУГЕ И СЛ. 

 
 

 
Детаљне карактеристике дате су у партији (образац понуде). 

 

Цена се даје по километру, рачунајући као стартну позицију ОБ Шабац (ОБ Шабац-

референтна установа-ОБ Шабац) а највише до процењене вредности. 
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IV УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ.75 И 76. ЗАКОНА 
И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА 

 

1. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ.75. И 76. ЗАКОНА 

 
1.1. Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који 

испуњава обавезне услове за учешће у поступку јавне набавке дефинисане чл.75. 

Закона и то:  
1) Да је регистрован код надлежног органа, односно да је уписан у 

одговарајући регистар и то са одговарајућом шифром делатности 8690 или по старом 

шифрарнику 85142(чл.75.ст.1.тач.1 Закона);  
2) 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 (чл.75.ст.1.тач.2.)Закона);  
3) Да је измирио доспеле порезе, доприносе, и друге јавне дажбине у складу са 

прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној 

територији (чл.75.ст.1.тач.4) Закона); 
4) Да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је 

предмет јавне набавке (чл.75.ст.1.тач.5) Закона) уколико је таква дозвола 
предвиђена посебним прописом.  

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, као и да гарантује да је 

ималац права интелектуалне својине (чл.75.ст.2.Закона).  
 

 1.2. Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке, мора 
испунити додатне услове за учешће у поступку јавне набавке, дефинисане чл.76. 
Закона и то:  

- Рок одговора на позив од стране санитетског превоза и унутрашњег транспорта 
може бити максимално 15 минута у било које време, и припрема возила за 

превоз максимално 30 минута (уговором се регулише случај да уколико се не 

испоштује тражени рок, наручилац ангажује другог превозника и услугу ће 
префактурисати изабраном превознику).  

- Санитети и возачи морају бити на располагању 24/7 часова. 
- Возач који пружа услугу превоза има обавезу да се по обављеном превозу јави 

главном возачу санитетског превоза и да му саопшти време поласка и повратка, 
мора проверавати стање медицинског гаса у боцама. 

- Возач који пружа услугу превоза мора поседовати дозволу одређене категорије 
и мора имати важеће лекарско уверење. 

- Санитет којим се пружа услуга превоза мора имати фукционално кисеонично 

место, две боце за кисеоник, носила за лежеће пацијенте, извод електричне 
енергије напона 12v и 220v са уземљењем, део за пацијенте мора бити 

климатизован, грејање и хлађење, мора имати систем вентилације, хигијенско 
одржавање возила мора бити у складу са Законом о заштити становништва од 

заразних болести. 
- Санитет којим се пружа услуга превоза за потребе О.Б. мора имати уредно 

оверен путни налог којим се утврђује техничка исправност, мора имати 

пнеуматике у складу са Законом о саобраћају. 
 

 1.3. Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чл.80. Закона, 

подизвођач мора да испуњава обавезне услове из чл. 75. став 1.тач.1)до 4) Закона и 
услов из члана 75.став1.тачка 5) Закона, за део набавке који ће понуђач извршити 

преко подизвођача.   

1.4.  Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе 
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понуђача, мора да испуни обавезне услове из чл.75.став 1.тач.1) до 4)Закона,а 
додатне услове испуњавају заједно. Услов из чл.75.став 1.тач.5) Закона, дужан је да 

испуни понуђач из групе понуђача којем је поверено извршење дела набавке за који 

је неопходна испуњеност тог услова.  

 
2. УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА 

 

Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, у 
складу са чл.77. став 4. Закона, понуђач доказује достављањем Изјаве (Образац 

изјаве понуђача, дат је у поглављу IV одељак 3.), којом под пуном материјалном и 

кривичном одговорношћу потврђује да испуњава услове за учешће у поступку јавне 
набавке из чл.75. и 76. Закона, дефинисане овом конкурсном документацијом, осим 

услова из члана 75. став 1. тачка 5) Закона коју доставља у виду неоверене копије.  

 

Изјава мора да буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача и оверена 
печатом. Уколико Изјаву потписује лице које није уписано у регистар као лице 

овлашћено за заступање, потребно је уз понуду доставити овлашћење за 

потписивање.  
 

Испуњеност додатних услова понуђач доказује достављањем  одговарајућих доказа 
и то:  

- Возач који пружа услугу превоза мора поседовати дозволу одређене категорије 
и мора имати важеће лекарско уверење, доставити у прилогу фотокопије 

којима се овај услов доказује (возачка дозвола, лекарско уверење и сл.) 

- Санитет којим се пружа услуга превоза мора имати фукционално кисеонично 
место, две боце за кисеоник, носила за лежеће пацијенте, извод електричне 
енергије напона 12v и 220v са уземљењем, део за пацијенте мора бити 

климатизован, грејање и хлађење, мора имати систем вентилације, хигијенско 

одржавање возила мора бити у складу са Законом о заштити становништва од 

заразних болести. Наручилац овде оставља могућност да сходно ЗЈН, Комисија 
изврши увид у возило како би се уверили да санитет понуђача поседује сву 

тражену опрему а као доказ је довољна изјава понуђача да поседује ове 

карактеристике возила.  

 
Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране 

овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.  

 
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем,понуђач је дужан да достави 

Изјаву подизвођача (Образац изјаве подизвођача, дат је у поглављу IV одељак 3), 
потписану од стране овлашћеног лица подизвођача и оверену печатом. 
 

Наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од понуђача, чија 

је понуда оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену 

копију свих или појединих доказа о испуњености услова.  
 

Ако понуђач у остављеном примереном року, који не може бити краћи од 5 дана, не 

достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову 
понуду одбити као неприхватљиву.  

 
Понуђач није дужан да доставља на увид доказе који су јавно доступни на интернет 
страницама надлежних органа. 

 
Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени 

у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења 

одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци 
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и да је документује на прописани начин.  
 

Напомена:  

Уколико се наручилац определи да се испуњеност свих или појединих услова не 

доказује изјавом, понуђач испуњеност обавезних услова доказује на следећи начин:  
1) Услов из чл.75. ст.1. тач.1) Закона – Доказ: Извод из регистра Агенције за 

привредне регистре, односно извод из регистра надлежног Привредног суда.  

2) Услов из чл.75. ст.1. тач.2) Закона – Доказ: Правна лица: 1) Извод из казнене 
евиденције, односно уверење основног суда на чијем подручју се налази 

седиште домаћег правног лица, којим се потврђује да правно лице није 

соуђивано за кривична дела против привреде, кривична дела против животне 
средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре; 2) 

Извод из казнене евиденције Посебног одељења за организовани криминал 

Вишег суда у Београду, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за 

неко од кривичних дела организованог криминала; 3) Извод из казнене 
евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се 

потврђује да законски заступник понуђача није осуђиван за кривична дела 

против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело 
примања или давања мита, кривично дело преваре и неко од кривичних дела 

организованог криминала (захтев се може поднети према месту рођења или 
према месту пребивалишта законског заступника). Уколико, понуђач има више 

законских заступника дужан је да достави доказ за сваког од њих. 
Предузетници и физичка лица: Извод из казнене евиденције, односно уверење 

надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да није осуђиван за 

неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није 
осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне 

средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре 
(захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта). 
Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда; 

3) Услов из чл.75. ст.1 тач.4) Закона – Доказ: Уверење Пореске управе 
министарства финансија и привреде да је измирио доспеле порезе и доприносе 

и уверење надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по 

основу изворних локалних јавних прихода или потврду Агенције за 
приватизацију да се понуђач налази у поступку приватизације.                       

Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда; 

4)  Услов из чл.75. ст.1. тач.5) Закона – Доказ: дозвола за обављање делатности 

која је предмет јавне набавке. Дозвола мора бити важећа. 
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3.ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ.75. И 76. ЗАКОНА 
 

 
 

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА 

О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ.75. И 76. ЗАКОНА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ 

НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ 
 
У складу са чланом 77. став 4. Закона, под пуном материјалном и кривичном 

одговорношћу, као заступник понуђача, дајем следећу:  
 

 

И З Ј А В У 
 

 
 

Понуђач _________________________________________________________(навести 

назив понуђача) у поступку јавне набавке услуге ангажовања екстерног превоза 

пацијената број 18/20, испуњава све услове из чл.75. и 76. Закона, односно услове 
дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку и то:  

 

 
1) Понуђач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући 

регистар; 
2) Понуђач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних 

дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична 

дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело 
примања или давања мита, кривично дело преваре; 

3) Понуђачу није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у 
време објаве позива за подношење понуде; 

4) Понуђач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу 

са прописима Републике Србије (или стране државе када има седиште на њеној 
територији); 

5) Понуђач је поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити 
на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и гарантује 
да је ималац права интелектуалне својине; 

 
 

Место: ________________ 

 
Датум: ________________  М.П.          Понуђач: 

 

          _________________ 

 
 

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити 

потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена 
печатом.  
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ИЗЈАВА ПОДИЗВОЂАЧА О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ.75. ЗАКОНА О 

ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ 
 
 

 
У складу са чланом 77. став 4. Закона, под пуном материјалном и кривичном 

одговорношћу, као заступник понуђача, дајем следећу:  

 
 

 

 

 

И З Ј А В У 

 

 
 

Подизвођач ______________________________________________________(навести 

назив подизвођача) у поступку јавне набавке услуге ангажовања екстерног превоза 
пацијената број 18/20, испуњава све услове из чл.75.Закона, односно услове 

дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку и то:  

 
 

1) Подизвођач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у 

одговарајући регистар са одговарајућом траженом шифром делатности; 
2) Подизвођач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних 

дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична 

дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело 

примања или давања мита, кривично дело преваре; 
3) Подизвођачу није изречена мера забране обављања делатности, која је на 

снази у време објаве позива за подношење понуде; 

4) Подизвођач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у 
складу са прописима Републике Србије (или стране државе када има седиште 

на њеној територији); 
 
 

 
 

Место: ________________ 

 
 

Датум: ________________  М.П.          Понуђач: 
 

          _________________ 
 
 

 
 

 

 
Напомена: Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, Изјава мора 

бити потписана од стране овлашћеног лица подизвођача и оверена печатом.  
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V УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ 

 
 
1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА 

 
Понуђач подноси понуду на српском језику. 

 

2. НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА 
 

Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или 

кутији, затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу 

утврдити да се први пут отвара.  
На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача.  

У случају да понуде подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се 

ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој 
понуди.  

Понуду доставити на адресу: ОПШТА БОЛНИЦА ШАБАЦ 'др Лаза К.Лазаревић'' 

           служба архиве, канц.11 

           ул. Попа Карана 4, 15000 Шабац 
 

са назнаком ''Понуда за јавну набавку мале вредности број 18/20'' – НЕ ОТВАРАТИ.  

 
Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 

21.05.2020. године, до 10:30 часова.   
 
Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се 

понуда налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према 
редоследу приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно наручилац ће 

понуђачу на захтев предати потврду пријема понуде.У потврди о пријему наручилац 
ће навести датум и сат пријема понуде.  

Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно 

која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће 
се неблаговременом.  

Представници понуђача који присуствују јавном отварању морају приложити оверено 
и потписано пуномоћје- овлашћење за учествовање у поступку сходно чл.103 ЗЈН. 
 

3. ПАРТИЈЕ  
 

- Понуђач може да поднесе понуду за једну или више партија. Понуда мора да 

обухвати најмање једну целокупну партију. 
- Понуђа је дужан да у понуди наведе да ли се понуда односи на целокупну набавку 

или само на одређене партије.  

- У случају да понуђач поднесе понуду за две или више партија, она мора бити 

поднета тако да се може оцењивати за сваку партију посебно. Потребно је посебно 
ковертирати доказе из чл.75. и 76. Закона у једну коверту а затим у сваку наредну 

посебно само понуде за партије.  

- Докази из чл.75. и 76. Закона, у случају да понуђач поднесе понуду за две или 
више партија, не морају бити достављени за сваку партију посебно, односно 

достављају се у једном примерку за све партије.  

 

 
4. ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА 

 

Подношење понуда са варијантама није дозвољено. 
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5. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ 
 

У року за подношење понуда понуђач може да измени, допуни или опозове своју 

понуду на начин који је одређен за подношење понуде.  

Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа 
накнадно доставља.  
Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу:  

ОПШТА БОЛНИЦА ШАБАЦ 'др Лаза К.Лазаревић'' 
служба архиве, канц.11 

ул. Попа Карана 4, 15000 Шабац 

 
са назнаком:  

''Измена понуде за јавну набавку мале вредности број 18/20 – Не отварати''  или 

''Допуна понуде за јавну набавку мале вредности број 18/20 – Не отварати'' или 

''Опозив понуде за јавну набавку мале вредности број 18/20 – Не отварати'' или  
''Измена и допуна понуде за јавну набавку мале вредности број 18/20 – Не отварати''. 

 

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. У случају да 
понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи 

понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.  
 

По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју 
понуду.  

 

1. УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ 
Понуђач може да поднесе само једну понуду.  

Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у 
заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више 
заједничких понуда.  

У Обрасцу понуде (поглавље VI), понуђач наводи на који начин подноси понуду, 
односно да ли подноси понуду самостално, или као заједничку понуду, или подноси 

понуду са подизвођачем.  

 
7. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 

 

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде 

(поглавље VI) наведе да понуду поноси са подизвођачем, проценат укупне вредности 
набавке који ће поверити подизвођачу, а који не може бити већи од 50%, као и део 

предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.  

Понуђач у Обрасцу понуде наводи назив и седиште подизвођача, уколико ће 
делимично извршење набавке поверити подизвођачу.  

Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који 

подноси понуду са подизвођачем, тај подизвођач, ће бити наведен и у уговору о 
јавној набавци.  

Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су 

наведени у поглављу IV конкурсне документације, у складу са упутством како се 

доказује испуњеност услова (Образац изјаве из поглавља IV одељак 3.) 
Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне 

набавке, односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.  

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

Понуду може поднети група понуђача.  

Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде мора бити 

споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на 
извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке из члана 81.ст.4. тач.1) до 
6) Закона и то податке о:  

- члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који 
ће заступати групу понуђача пред наручиоцем, 

- понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор,  

- понуђачу који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења, 
- понуђачу који ће издати рачун, 

- рачуну на који ће бити извршено плаћање, 

- обавезама сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора. 

 
Група понуђача је дужна да достави доказе о испуњености услова који су наведени у 

поглављу IV конкурсне документације, у складу са упутством како се доказује 

испуњеност услова (Образац изјаве из поглавља IV одељак 3).  
Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.  

Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или 
заједничку понуду у име задругара.  

Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и 
уговора о јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са законом.  

Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка јавне 

набавке и уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари.  
 

9. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ ОД 
КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ ПОНУДЕ 
 

9.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања.  
 

Рок плаћања је најмање ___/_____дана (рок је дефинисан у складу са Законом о 

роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама (''Сл.Гласник 
РС'' бр. 119/2012), на основу документа који испоставља понуђач а којим је 

потврђена испорука добара односно извршење услуга.  

 

Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача.  
 

Понуђачу није дозвољено да захтева аванс.  

 
9.2. Захтеви у погледу гарантног рока 

 

Гарантни рок није одређен ( у зависности од понуђача). 
 

9.3. Захев у погледу рока (испоруке добара, извршења услуге, извођења радова) 

 

Рок за извршење услуге, одазив не може бити дужи од  15 минута (од позива) и 30 
минута припреме возила за превоз. 

на адреси наручиоца: 

Општа болница Шабац „Др Лаза К. Лазаревић“ 
Попа Карана 4, 15000 Шабац  

 
9.4. Захтев у погледу рока важења понуде 
 

Рок важења понуде не може бити краћи од 30 дана од дана отварања понуда сходно 
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року који је дефинисан чл.90 Закона о јавним набавкама. У случају истека рока 
важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику затражи од понуђача 

продужење рока важења понуде.  

Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде не може мењати 

понуду.  
 
10. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У 

ПОНУДИ 
 

Цена мора бити исказана у динарима, са и без пореза на додату вредност, са 

урачунатим свим трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне 
набавке, с тим што ће се за оцену понуде узимати у обзир цена без пореза на додатну 

вредност, али цена са порезом на додатну вредност не сме прелазити вредност са 

ПДВ-ом одобрену од стране Министарства здравља.  

Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу 
са чл.92. Закона.  

Ако понуђена цена укључује увозну царину и друге дажбине, понуђач је дужан да тај 

део одвојено искаже у динарима. 
 

11. ПОДАЦИ О ДРЖАВНОМ ОРГАНУ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИЈИ, ОДНОСНО ОРГАНУ 
ИЛИ СЛУЖБИ ТЕРИТОРИЈАЛНЕ АУТОНОМИЈЕ ИЛИ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ ГДЕ 

СЕ МОГУ БЛАГОВРЕМЕНО ДОБИТИ ИСПРАВНИ ПОДАЦИ О ПОРЕСКИМ 
ОБАВЕЗАМА, ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, ЗАШТИТИ ПРИ ЗАПОШЉАВАЊУ, 

УСЛОВИМА РАДА И СЛ., А КОЈИ СУ ВЕЗАНИ ЗА ИЗВРШЕЊЕ УГОВОРА О ЈАВНОЈ 

НАБАВЦИ  
 

Подаци о пореским обавезама се могу добити у Пореској управи, Министарства 
финансија и привреде.  
Подаци о заштити животне средине се могу добити у Агенцији за заштиту животне 

средине и у Министарству енергетике, развоја и заштите животне средине.  
Подаци о заштити при запошљавању и условима рада се могу добити у Министарству 

рада, запошљавања и социјалне политике.  

 
 

12. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И 

РОКОВИМА ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА  

 
Менични дужник доставља, заједно са потписаним уговором на име гаранције за 

добро извршење посла бланко меницу без протеста, регистровану код НБС (за све 

набавке чија је вредност мања од 5.000.000,00 дин). Уз понуду, понуђач доставља 
само потписан приложени образац меничног споразума (поглавље VII). 

Меницом се гарантује исплата штете због неизвршења или делимичног и непотпуног 

извршења уговорених обавеза до висине од 10% од вредности Уговора са ПДВ-ом, са 
роком доспећа који не може бити краћи од 370 дана од дана закључења уговора. 

 

Менични поверилац-Купац наведено средство обезбеђења може искористити у 

следећима ситуацијама: 
 

- Делимично, у висини настале штете,  у случају да менични дужник-добављач и 

поред писаног позива није испунио своју обавезу предвиђену Угоором, односно 
уколико није надокнадио меничном повериоцу-наручиоцу евентуалну разлику у 

цени коју је овај имао приликом набавке робе или услуге од другог добављача 
јер изабрани добављач није испунио уговорну обавезу.  У наведеном случају 
наручилац има право да путем активирања менице намири износ трошка који је 

имао са припадајућом каматом за период од момента настанка трошка до 
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момента намирења путем менице. 
 

- Делимично, у висини настале штете, у случају да менични дужник-добављач не 

жели  да  прихвати примедбу меничног повериоца-Купца у вези погрешно 

фактурисане цене а у складу са чланом 7. Уговора. У наведеном  случају 
наручилац има право на надокнаду евентуалне разлике у цени коју је имао на 
основу испостављене фактуре и уговором предвиђене цене.  

 
- Делимично, у висини настале штете, у случају да менични дужник-добављач 

поступи супротно Уговору, односно уколико повећа цену робе и услуга без 

претходног испуњења уговором предвиђених услова, менични поверилац-
наручилан задржава право на надокнаду трошкова насталих непоштовањем 

уговорених услова од стране добављача. 

 

- У потпуности, уколико менични дужник-Продавац у току спровођења Уговора 
одустане од истог, или уколико неспровођењем Уговора омете меничног 

повериоца-купца у редовном раду и нанесе му штету или угрози способност 

меничног повериоца да обавља своју основну делатност пружања здравствене 
заштите пацијентима на било који начин. 

 
13. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА 

ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ 
 

Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на 

располагање.  
 

14. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ 
ПОНУДЕ 

 

Заинтересовано лице може, у писаном облику (путем поште на адресу наручиоца, 
електронске поште или факсом) тражити од наручиоца додатне информације или 

појашњења у вези са припремањем понуде, најкасније 5 дана пре истека рока за 

подношење понуде.  
Наручилац ће заинтересовано лицу у року од 3 (три) дана од дана пријема захтеа за 

додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, одговор 

доставити у писаном облику и истовремено ће ту информацију објавити на Порталу 

јавних набавки и на својој интернет страници. 
Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом ''Захтев за додатним 

информацијама или појашњењима конкурсне документације, јн број 18/20“. 

Ако наручилац измени или допуни документацију 8 или мање дана пре истека рока за 
подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и објави 

обавештење о продужењу рока за подношење понуда.  

По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити 
да допуњује конкурсну документацију.  

Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде 

телефоном није дозвољено.  

Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен чланом 
20.Закона.  

 

15. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И 
КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА 

 
После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у 
писаном облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при 

прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид) код 
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понуђача, односно његовог подизвођача (чл.93.Закона). 
Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно 

извршити контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац ће 

понуђачу оставити примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да 

омогући наручиоцу контролу (увид) код понуђача, као и код његовог подизвођача.  
Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака 
уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања.  

У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.  
Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову 

понуду одбити као неприхватљиву.  

 
16. ДОДАТНО ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ИСПУЊЕЊА УГОВОРНИХ ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА 

КОЈИ СЕ НАЛАЗЕ НА СПИСКУ НЕГАТИВНИХ РЕФЕРЕНЦИ 

 

Понуђач који се налази на списку негативних референци који води Управа за јавне 
набавке, у складу са чланом 83. Закона, а који има негативну референцу за предмет  

јавне набавке који није истоврстан предмету ове јавне набавке, а уколико таквом 

понуђачу буде додељен уговор, дужан је да у тренутку закључења уговора преда 
наручиоцу банкарску гаранцију за добро извршење посла која ће бити са клаузулама: 

безусловна и платива на први позив. Банкарска гаранција за добро извршење посла 
издаје се у висини од 15% (уместо 10% из тачке 12.Упутства понуђачима како да 

сачине понуду) од укупне вредности уговора без ПДВ-а, са роком важности који је 30 
(тридесет) дана дужи од истека рока за коначно извршење посла. Ако се за време 

трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, важност банкарске 

гаранције за добро извршење посла мора да се продужи.  
 

 
17. ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА, ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА 
ОСНОВУ КОЈИХ СЕ ДОДЕЉУЈЕ УГОВОР И МЕТОДОЛОГИЈА ЗА ДОДЕЛУ 

ПОНУДЕРА ЗА СВАКИ ЕЛЕМЕНТ КРИТЕРИЈУМА 
 

Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума ''најнижа 

понуђена цена''.  
 

 

18. ЕЛЕМЕТНИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ ИЗВРШИТИ 

ДОДЕЛУ УГОВОРА У СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ ИЛИ ВИШЕ ПОНУДА СА 
ЈЕДНАКИМ БРОЈЕМ ПОНДЕРА ИЛИ ИСТОМ ПОНУЂЕНОМ ЦЕНОМ 

 

Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, као најповољнија 
биће изабрана понуда оног понуђача који нуди додатне погодности (попуст или 

слично) или техничка подршка и гарантни период. 

 
 

19. ПОШТОВАЊЕ ОБАВЕЗА КОЈЕ ПОИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА 

 

Понуђач је дужан да у оквиру своје понуде достави изјаву дату под под кривичном и 
материјалном одговорношћу да је поштовао све обавезе које произилазе из важећих 

прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне 

средине, као и да гарантује да је ималац права интелектуалне својине.  
(Образац изјаве поглавља IV одељак 3.). 
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20. КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ 
ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА  

 

Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права 

интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач.  
 
21. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПОНУЂАЧА 

 
Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно свако заинтересовано 

лице, или пословно удружење у њихово име.  

Захтев за заштиту права подноси се Републичкој комисији, а предаје наручиоцу. 
Примерак захтева за заштиту права подносилац истовремено доставља Републичкој 

комисији. Захтев за заштиту права се доставља непосредно, електронском поштом, 

факсом или препорученом пошиљком са повратницом на адресу наручиоца. Захтев за 

заштиту права се може поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке 
радње наручиоца, осим уколико Законом није другачије одређено. О поднетом 

захтеву за заштиту права наручилац обавештава све учеснике у поступку јавне 

набавке, односно објављује обавештење о поднетом захтеву на Порталу јавних 
набавки, најкасније у року од 2 дана од дана пријема захтева.  

Уколико се захтевом за заштиту права оспорава врста поступка, садржина позива за 
подношење понуда или конкурсне документације, захтев ће се сматрати 

благовременим уколико је примљен од стране наручиоца најкасније 3 дана пре 
истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања. У том случају 

подношења захтева за заштиту права долази до застоја рока за подношење понуда.  

После доношења одлуке о додели уговора из чл.108. Закона или одлуке о обустави 
поступка јавне набавке из чл.109. Закона, рок за подношење захтева за заштиту праа 

је 5 дана од дана пријема одлуке.  
Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоа предузете у 
поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати 

разлози за његово подношење пре истека рока за подношење понуда, а подносилац 
захтева га није поднео пре истека тог рока.  

 

 
22. РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН  

 

Уговор о јавној набавци ће бити закључен са понуђачем којем је додељен уговор у 

року од 8 дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права из 
чл.149. Закона.  

У случају да је поднета само једна понуда наручилац може закључити уговор пре 

истека рока за подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 112. став.2. 
тачка 5) Закона.  
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VII МОДЕЛ УГОВОРА 
ОПШТА БОЛНИЦА ШАБАЦ  

УГОВАРАЧИ : Општа болница Шабац,  

                             са седиштем у Шапцу, Попа Карана 4, коју заступа В.Д. директора 

                             др Слободан Поповић, (у даљем тексту: Болница) и 
 
                             

___________________________________________________ 
                             

________________________________________којег заступа     

 
_______________________(у даљем тексту: Пружалац услуга) 

 

Закључују дана ___________2020. године 

 
 

У  Г  О  В  О  Р 

о пружању услуга превоза 
 

I   ПРЕДМЕТ УГОВОРА 
 

 
Члан  1. 

Болница, као установа за пружање услуга здравствене заштите секундарног нивоа, 

чији је оснивач Република Србија, и ____________________за пружање услуга које 
спадају у примарни ниво здравствене заштите, чије оснивање је одобрено Решењем 

___________________број _______________ од ______________ године, закључују 
овај уговор са основним циљем подизања квалитета, ефикаснијег и бржег пружања 
здравствених услуга и здравствене заштите уопште на подручју административне 

територијалне јединице за коју је основана Болница (град Шабац). 
 

Члан  2. 

Уговарачи су се споразумели да пословну сарадњу успоставе у циљу међусобног 
допуњавања у пружању здравствених услуга које нису обухваћене у другим 

здравственим установама које функционишу на подручју града Шапца или друге 

здравствене установе нису са организационим или персоналним потенцијалом у 

објективној могућности да уговарачима пруже потпуну неопходну подршку у 
редовном и благовременом извршавању својих основних обавеза и задатака. 

 

Члан  3. 
Пружалац услуга прихвата обавезу да за потребе Болнице, по налогу тог уговарача, 

својим санитетским возилом врши транспорт болесника из Болнице у друге 

здравствене установе ради наставка пружања потребних здравствених услуга у циљу 
пружања потпуне здравствене заштите пацијентима Болнице односно, да из других 

здравствених установа довози пацијенте у Болницу. 

 

                                        II   ПРАВА И ОБАВЕЗЕ УГОВАРАЧА 
 

IIа)  Права уговарача 

 
Члан  4. 

Општа болница Шабац има право: 
- да ангажује санитетско возило друге уговорне стране према својим потребама, 
- да ангажовано возило, по путном налогу Пружаоца услуга, упути у другу  

  здравствену установу на територији Републике Србије, 
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- да редовно врши контролу и проверу евиденција Пружаоца услуга о извршеним  
  услугама транспорта за потребе Болнице, 

- да изнесе све евентуалне примедбе, запажања и предлоге везане за транспорт и  

  организацију транспорта пацијената Болнице, 

- да, заједно са другом уговорном страном, договара начин организације рада  
  везане за транспорт пацијената Болнице у циљу побољшања ефикасности и  
  квалитета услуга, 

- као и друга права која произилазе из природе уговорног односа. 
 

Члан  5. 

Пружалац услуга има право: 
- да, заједно са другом уговорном страном, договара начин организације рада  

  везане за транспорт пацијената у складу са својим објективним могућностима, 

- да фактурише извршене услуге, 

- да, у складу са овим уговором, врши корекцију цена за вршење услуга, 
- да обавести другу уговорну страну о уоченим неправилностима, проблемима  

  или нејасним питањима везаним за реализацију Уговора, 

- као и друга права која произилазе из природе овог уговорног односа. 
 

IIб)  Обавезе уговарача 
 

Члан  6. 
Обавезе Болнице су: 

- да благовремено, преко шефа возног парка Болнице, на јасан и поуздан начин  

  обавести лица задужена код Пружаоца услуга за организацију санитетског 
транспорта, о потреби вршења конкретне услуге транспорта пацијента 

- Уколико пружаоц услуге не буде у могућности да у року од 15 мин од позива и 30 
минута за припрему возила за транспорт да изврши уговорену услугу, Болница ће 
ангажовати другог превозника а плаћени износ и евентуалну разлику у цени 

префактурисаће Пружаоцу услуге. 
- да у случају постојања потребе медицинске пратње за пацијента који се    

  транспортује исту адекватно обезбеди, 

- да фактурисане услуге извршеног транспорта плати другој уговорној страни у  
  року од ______ дана од дана пријема фактуре, 

- да о сваком евентуалном кашњењу у плаћању рачуна обавести другу уговорну  

  страну, 

- да извршава и друге обавезе које произилазе из природе уговорног односа. 
 

Члан  7. 

Обавезе Пружаоца услуга су: 
- да, по налогу шефа возног парка Болнице, благовремено санитетско возило  

  стави Болници на располагање и то у року од 15 мин од позива и 30 минута за 

припрему возила за транспорт. Уколико Пружаоц услуге не буде био у могућности да 
испоштује уговорено време, Болница ће ангажовати другог превозника а плаћени 

износ и евентуалну разлику у цени префактурисаће Пружаоцу услуге.  

- санитетско возило којим врши превоз по овом уговору буде потпуно, у складу  

  са позитивним прописима, технички исправно и спремно за транспорт, 
- да обезбеди квалификованог возача за управљање санитетским возилом, 

- да издаје путни налог за договорени транспорт и исти испуњава у складу са  

  прописима, 
- да сноси сву одговорност за учешће санитетског возила у саобраћају у складу  

  са Законом о безбедности саобраћаја на путевима, Законом о облигационим   
  односима и другим прописима, 
- да извршава и друге обавезе које произилазе из природе уговорног односа. 
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III   НАДОКНАДА ЗА УСЛУГЕ И ПЛАЋАЊЕ 

 

Члан  8. 

Уговорне стране су се споразумеле да ће за услуге превоза пацијената, према 
уговореној сарадњи, Болница за сваку извршену услугу транспорта пацијената, без 
обзира на дестинацију и удаљеност, плаћати Пружаоцу услуга износ од 

___________________ динара најкасније у року од ______ дана од дана пријема 
рачуна за извршену услугу све у складу са позитивним прописима. 

 

 
IV  ТРАЈАЊЕ, ПРОДУЖЕЊЕ И ОТКАЗ УГОВОРА 

 

Члан  9. 

Уговорачи су се споразумели да се овај уговор закључује на одређено време (највише 
12 (дванаест) месеци) до укупно фактурисаних услуга у вредности процењене 

вредности 1.666.666,67 дин., са почетком трајања од дана завођења у евиденције 

Болнице. 
 

Члан  10. 
Уговорачи су се споразумели да уговор може отказати било која од уговорних страна, 

отказом у писаном облику, најмање 30 (тридесет) дана пре  дана наступања отказа 
(отказни рок) без навођења разлога за отказ.  

 

Члан  11. 
 

Уговарачи су се споразумели да пре наступања раскида уговора уговарачи морају у 
целости извршити све своје доспеле уговорне обавезе. 
 

 
V   ОПШТЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан  12. 
Уговарачи су сагласни да се сви евентуално настали спорови и нејасноће око примене 

одредби овог уговора решавају споразумно. 

У случају немогућности решавања спора мирним путем уговара се надлежност 

Привредног суда у Ваљеву. 
За све што није децидно регулисано овим уговором примењиваће се одредбе Закона о 

облигационим односима као и других позитивних прописа који регулишу област ове 

пословне сарадње. 
    

Члан  13. 

Уговор ступа на правну снагу даном потписивања од стране одговорних лица 
уговорних страна и овере потписа печатом оба уговарача.  

 

Члан  14. 

Овај уговор сачињен је у 4 (четири) истоветна примерка од којих свака страна 
задржава по два потписана и оверена примерка.  

 

У    Г    О    В    А    Р    А    Ч    И: 
 

 
 ОПШТА БОЛНИЦА ШАБАЦ                                          ПРУЖАЛАЦ УСЛУГА 
 

 ________________________      ______________________  
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ОДЕЉАК VII 

МЕНИЧНИ СПОРАЗУМ 
 

 

 
На основу члана 16. став 2. Закона о меници: 

МЕНИЧНИ ПОВЕРИЛАЦ: OПШТА БОЛНИЦА ШАБАЦ ''Др Лаза К.Лазаревић'' , 

Шабац, Попа Карана 4, и 

 
МЕНИЧНИ ДУЖНИК:         _____________________ из ______________________,  

 

адреса _______________________________________  
                                                    

Закључују дана ______________ године: 

 
С  П  О  Р  А  З  У  М 

О ИСПУЊАВАЊУ БЛАНКО ПОТПИСАНЕ МЕНИЦЕ 

 

1.  Менични дужник, у складу са чланом 107. Закона о меници, издаје 1 (једну) 
бланко потписану сопствену меницу серије................. , као средство обезбеђења по 

основу Уговора о снабдевању-купопродаји број закљученог дана......... на износ од 
........... . 
 

2. Менични дужник доставља, заједно са потписаним уговором, бланко меницу у 
складу са Уговором а на име гаранције за добро извршење посла.  

 

Меницом се гарантује исплата штете због неизвршења или делимичног и непотпуног 
извршења уговорених обавеза до висине од 10% од вредности Уговора са ПДВ-ом, са 

роком доспећа који не може бити краћи од 370 дана од дана закључења уговора. 

 

 Менични поверилац-Купац наведено средство обезбеђења може искористити у 
следећима ситуацијама: 
 

- Делимично, у висини настале штете,  у случају да менични дужник-добављач и 
поред писаног позива није испунио своју обавезу предвиђену чланом 8. 

Уговора, односно уколико није надокнадио меничном повериоцу-наручиоцу 

евентуалну разлику у цени коју је овај имао приликом набавке робе од другог 
добављача јер изабрани добављач није испоручио захтевану робу.  У 

наведеном случају наручилац има право да путем активирања менице намири 

износ трошка који је имао са припадајућом каматом за период од момента 

настанка трошка до момента намирења путем менице. 
 

- Делимично, у висини настале штете, у случају да менични дужник-добављач не 

жели  да  прихвати примедбу меничног повериоца-Купца у вези погрешно 
фактурисане цене а у складу са чланом 7. Уговора. У наведеном  случају 

наручилац има право на надокнаду евентуалне разлике у цени коју је имао на 
основу испостављене фактуре и уговором предвиђене цене.  
 

- Делимично, у висини настале штете, у случају да менични дужник-добављач 
поступи супротно члану 6. Уговора, односно уколико повећа цену робе и услуга 

без претходног испуњења уговором предвиђених услова, менични поверилац-
наручилан задржава право на надокнаду трошкова насталих непоштовањем 

уговорених услова од стране добављача. 
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- У потпуности, уколико менични дужник-Продавац у току спровођења Уговора 

одустане од истог, или уколико неспровођењем Уговора омете меничног 

повериоца-купца у редовном раду и нанесе му штету или угрози способност 
меничног повериоца да обавља своју основну делатност пружања здравствене 
заштите пацијентима на било који начин. 

       
3.   Потписници овог споразума су сагласни да је Менични поверилац, неопозиво и   

безусловно овлашћен да испуни менице из тачке 1. овог споразума, са уписивањем 

места и датума издавања менице, датума доспећа, укупног износа меничне своте, 
који не може бити већи од износа  по Уговору (укључујући камате, накнаде као и све 

припадајуће трошкове), а по основу неиспуњења Уговором дефинисаних обавеза, 

овде Меничног повериоца од овде Меничног дужника , као и места плаћања меничне 

своте а по потреби и других небитних меничних елемената. 
 

4.   Менични дужник се овим споразумом обавезује да, на захтев Меничног 

повериоца, уколико се за тим укаже потреба, достави Меничном повериоцу нове 
бланко потписане менице. 

 
5.   Овај споразум је пратећи документ меница на које се односи. 

 
6. Споразум је сачињен и потписан у два истоветна примерка од којих, након  

потписивања, сваки потписник задржава по један примерак. 

 
 

 
МЕНИЧНИ ДУЖНИК:                                                         МЕНИЧНИ ПОВЕРИЛАЦ: 
                                                                                                    

_____________________                                         _______________________ 
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ОДЕЉАК VIII 

ИЗЈАВА О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

 

 

У складу са чланом 26. Закона, _____________________________________________ 
                 (Назив понуђача) 

даје: 

 
  
 
 

 

И З Ј А В У  
 

О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 
 

 

 

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам у 
поступку јавне набавке број 18/20 – услуге ангажовања екстерног превоза 

пацијената, понуду поднео независно, без договора са другим понуђачима или 

заинтересованим лицима.  
 
 

 
 
 

 

Потпис овлашћеног лица понуђача:    ________________________________ 

                                                                                      М.П. 
 

 

Датум:  ______________2020.год. 
 

 
 

 

 
 

Напомена: У случају постојања основане сумње у истинитост изјае о независној 

понуди, наручилац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту 

конкуренције. Организација надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу, 
односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке 

ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице повредило конкуренцију у 

поступку јавне набавке у смислу закона којим се уређује заштита конкуренције. Мера 
забране учешћа у поступку јавне набавке може трајати до две године. Повреда 

конкуренције представља негативну референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2) 

Закона.  
Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране 

овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.  
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IX  ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ 
 

 
 

У складу са чланом 88. став 1. Закона, понуђач ________________________________ 

доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде, како следи у 

табели:  
 
 

 

ВРСТА ТРОШКА 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 средстава обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих 

трошкова у својој понуди.  
 

 
 

 
 
Напомена: достављање овог обрасца није обавезно  

 
 

 

 
 

 

 

 
     ДАТУМ:                          М.П.                 Потпис понуђача 

 

 
_______________        ___________________ 
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X ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 
ЗА ЈНМВ 18/20 

 
 

1) ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 

 

Назив понуђача: 
 

 

 

Адреса понуђача: 

 
 

 

Матични број понуђача: 

 

 

 

ПИБ: 
 

 

 

Врста предузећа (заокружити):  1. микро 

2. мало  
3. средње 
4. велико 

Име особе за контакт: 

 

 

 

Електронска пошта: 

 

 

 

Телефон: 
 

 

 

Факс: 

 
 

 

Број рачуна понуђача и назив банке: 
 

 

 

Лице овлашћено за потписивање уговора: 
 

 

 

 

 
 

 

2) ПОНУДУ ПОДНОСИ  
 

А) САМОСТАЛНО 

Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 

В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ 
 

Напомена: Заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, 

уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима 
заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача 
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3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ 

 

1 Назив подизвођача: 

 
 

 

 Адреса: 
 

 

 

 Матични број: 

 

 

 ПИБ: 

 

 

 Име за контакт: 

 

 

 % укупне вредности набавке 
који ће извршити подизвођач: 

 

 

 Део предмета набавке који ће 

извршити подизвођач: 
 

 

2 Назив подизвођача: 

 

 

 

 Адреса: 

 

 

 

 Матични број: 
 

 

 ПИБ: 
 

 

 Име за контакт: 

 

 

 % укупне вредности набавке 
који ће извршити подизвођач: 
 

 

 Део предмета набавке који ће 

извршити подизвођач: 

 

 

 

 

 

Напомена:  
 

Табелу ''подаци о подизвођачу'' попуњавају само они понуђачи који подносе понуду 

са подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у 
табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примрака, да се 

понуни и достави за сваког подизвођача.  
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4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ  
 

 

1 Назив учесника у заједничкој понуди: 
 

 

 

 Адреса: 

 
 

 

 Матични број: 
 

 

 ПИБ: 
 

 

 Име особе за контакт: 

 

 

2 Назив учесника у заједничкој понуди: 
 
 

 

 Адреса: 

 

 

 

 Матични број: 

 

 

 ПИБ: 

 

 

 Име особе за контакт: 

 

 

3 Назив учесника у заједничкој понуди: 

 
 

 

 Адреса: 
 

 

 

 Матични број: 

 

 

 ПИБ: 
 

 

 Име особе за контакт: 

 

 

 
 

Напомена:  

Табелу ''Подаци о учеснику у заједничкој понуди'' попуњавју само они понуђачи који 

подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди 
од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у 

довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је 

учесник у заједничкој понуди. 
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П Р И Л О Г:  

 

 
Ред.

бр. 

Предмет набавке јединица  

мере 

количина цена по 

јед.мере 

Укупно 

1 
Услуга ангажовања 
екстерног превоза 

пацијената 

километар  1   

 
 

Опис предмета јавне набавке: 

 

- Чекање по предатом позиву о потреби превоза 
пацијената не сме бити дуже од 15 минута у било 

које време и припрема возила за превоз максимално 

30 минута. 
- Санитети и возачи морају бити на располагању 24/7 

часова. 
- Возач који пружа услугу превоза има обавезу да се 

по обављеном превозу јави главном возачу 

санитетског превоза и да му саопшти време поласка 
и повратка, мора проверавати стање медицинског 

гаса у боцама. 

- Возач који пружа услугу превоза мора поседовати 

дозволу одређене категорије и мора имати важеће 
лекарско уверење. 

- Санитет којим се пружа услуга превоза мора имати 

фукционално кисеонично место, две боце за 
кисеоник, носила за лежеће пацијенте, извод 
електричне енергије напона 12v и 220v са 
уземљењем, део за пацијенте мора бити 

климатизован, грејање и хлађење, мора имати систем 
вентилације, хигијенско одржавање возила мора 

бити у складу са Законом о заштити становништва од 
заразних болести. 

- Санитет којим се пружа услуга превоза за потребе 

О.Б. мора имати уредно оверен путни налог којим се 
утврђује техничка исправност, мора имати 

пнеуматике у складу са Законом о саобраћају. 

 
 

1. Рок  најкасније (минута по позиву)______________ 

2. Начин плаћања ______________________ 

3. Место поласка из Опште болнице Шабац (одакле је 

стартна километража до референтне установе и назад). 

4. Рок важења понуде: ___________________ 

5. Остало: _____________________________ 

 

Укупно: 
 

 

 

ПДВ: 

 
 

 

Укупно са 

ПДВ-ом: 

 

 

 

  

 

 


