ИЗМЕНА
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
(ЈН ОП - 01/2014)
– ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК–
у партијама
МЕДИЦИНСКИ ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ/б

Сомбор, август 2014
Конкурсна документација ЈН ОП 01/2014
-Медицински потрошни материјал/б

На основу чл. 61 Закона о јавним набавкама („Сл. Гласник РС” бр. 124/2012, у даљем тексту:
Закон), чл. 2 Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима
јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. Гласник РС” бр. 29/2013 И
104/2013), Одлуке о покретању поступка јавне набавке број ЈН ОП 01/2014, под бројем 1445
ОД од 29.07.2014. и Решења о образовању Комисије за јавну набавку отворени поступак под
бројем 1445 РК од 29.07.2014., припремљена је:
САДРЖАЈ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
ОПИС

Бр. Обрасца

Страна

Општи подаци о јавној набавци и предмету набавке

Образац 1

3/б

Опис предмета набавке

Образац 2

4/б

Техничка спецификација

Образац 3

5/б

Образац за оцену испуњености ОБАВЕЗНИХ услова
из члана 75 ЗЈН и ДОДАТНИХ услова из члана 76 ЗЈН
Образац 4
и упутство како се доказује испуњеност услова из
чланова 75 и 76 ЗЈН

21/б

Упутство понуђачима како да сачине понуду

Образац 5

24/б

Образац понуде и структуре цене

Образац 6

31/б

Образац подаци о подизвођачима

Образац 7

72/б

Образац подаци о понуђачима у заједничкој понуди

Образац 8

73/б

Образац изјаве о испуњености услова из чл. 75. ЗЈН

Образац 9

74/б

Образац изјаве о поштовању прописа

Образац 10

75/б

Образац трошкова припреме понуде

Образац 11

76/б

Образац изјаве о независној понуди

Образац 12

77/б

Облик финансијског обезбеђења за испуњење
уговорних обавеза

Образац 13

78/б

Модел уговора Образац

Образац 14

79/б

Образац изјаве о усаглашености са техничком
спецификацијом

Образац 15

160/б

Потврда о преузимању конкурсне документације

Образац 16

161/б
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Образац 1
ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ
1. Назив, адреса и интернет страница наручиоца ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ
СОМБОР, Војвођанска 47, Сомбор, office@zzjzsombor.org
2. Врста поступка: отворени поступак
3. Предмет јавне набавке: Набавка медицинског потрошног материјала
4. Поступак се спроводи ради закључења уговора о предметној јавној набавци.
5. Контакт : office@zzjzsombor.org
ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
1. Опис предметне набавке: Набавка медицинског потрошног материјала за редовне потребе
ЗЗЈЗ Сомбор.
2. Назив и ознака из општег речника набавке: ОРН 33140000 – МЕДИЦИНСКИ
ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ
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Образац 2
ОПИС ПРЕДМЕТА ЈАВНЕ НАБАВКЕ
- Врста и количина добара
- Дијагностички материјал за рад у области лабoраторијске дијагностике
- Количина испоручене робе одређиваће се на основу остварене потрошње и потребе
наручиоца (купца) током периода снабдевања;
- Оквирни обим динамике испоруке: сукцесивно по потреби купца.
- Снабдевач (понуђач) је одговоран наручиоцу (купцу) за брзу испоруку квалитетних
тражених добара у складу са уговором, техничком понудом и обрасцом понуде.
2. Врста продаје:
- Стална, сукцесивна и гарантована.
3. Техничке карактеристике:
- У складу са захтевима из конкурсне документације.
4. Квалитет добара:
- Врста и ниво квалитета је у складу са захтевима из уговора и конкурсне
документације.
5. Капацитет испоруке:
- Према табели (у обрасцу понуде и техничкој спецификацији).
6. Период испоруке:
- До завршетка закљученог уговора.
7. Место испоруке добара:
- ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ СОМБОР, Војвођанска 47, Сомбор
9. Начин спровођења контроле и обезбеђивања гаранције квалитета:
- У складу са наведеним одредбама из конкурсне документације и уговора.
10. Уговор о набавци са изабраним понуђачем, закључује се до износа процењене
вредности јавне набавке.
- Понуђач је у обавези да спецификацију предмета набавке потпише и овери печатом.

Место и датум:

___________________2014. године

МП

_______________________
(потпис овлашћеног лица)
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Образац 3
ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА
Партија 1 – АГЛУТИНИШУЋИ СЕРУМИ
Бр.

Назив

Колич
ина

Јединица
мере

1.

Grupni serum SALMONELLA
polivalen (gr.A,B,C,D,E)

10

2ml

2.

Grupni serum SALMONELLA
O:2 (gr.A)

1

2ml

3.

Grupni serum SALMONELLA
O:4 (gr.B)

1

2ml

4.

Grupni serum SALMONELLA
O:5 (gr.B)

1

2ml

5.

Grupni serum SALMONELLA
O:7 (gr.C1,54)

1

2ml

6.

Grupni serum SALMONELLA
O:8(gr.C2, C3, 54)

1

2ml

7.

Grupni serum SALMONELLA
O:9 (gr.D)

3

2ml

8.

Grupni serum SALMONELLA
O:3,10,15,19 (gr. E1,E4)

1

2ml

9.

Fazni serum SALMONELLA H:g,m

4

1ml

10.

SALMONELLA Vi

1

1ml

11.

YERSINIA ENTEROCOLITICA O:3

1

1ml

12.

SHIGELLA FLEXNERI poli I i II

1

2ml

13.

SHIGELLA SONNEI

1

2ml

14.

ESCHERICHIA COLI O:157

1

1ml

polivalentan D (faza I i II)

Партија 2 – ХЕМИКАЛИЈЕ И БОЈЕ
Бр.

1.

Назив
Antisepsol 5%

Колич
ина

Јединица
мере

50

l
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2.

Aceton

10

l

3.

Alkohol 70%

60

l

4.

Alkohol 96%

36

l

5.

Glicerol

3

l

6.

Deziderm

60

l

7.

Imerzno ulje

300

ml

8.

Kovacsev reagens

500

ml

9.

Metanol

2

l

10

Metil red

500

ml

11

Parafinsko ulje

2

l

12

Feri Hlorid 7%

500

ml

13

Hrom sumporna kiselina

80

l

14

Natrijum citrat

1

kg

15

Zormas (sredstvo za pranje
laboratorijskog posuđa)

10

l

16

Kristal violet

8

l

17

Lugol

8

l

18

Obezbojivač

8

l

19

Safranin

8

l

20

Natrijum-dezoksiholat

100

gr

21

Natrijum tiosulfat 5 hidrat

500

gr

22

Natrijum bor hidrid

500

gr

23

Amonijum hidroksid

1

l

24

Amonijum persulfat

1000

gr

25

Askorbinska kiselina

500

gr

26

Azotna kiselina

20

l

27

Bakar sulfat

500

gr

28

Dietil eter

10

l
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29

Fosforna kiselina

2

l

30

Hloroform

3

l

31

Hlorovodonična kiselina konc.

30

l

32

Hlorovodonična kiselina 0,1 M

5

l

33

Kalijum jodid

1000

gr

34

Kalijum natrijum tartarat

5000

gr

35

Kalijum sulfat

3000

gr

36

Kalijum tiocijanat

5000

gr

37

Natrijum hidroksid

15

kg

38

Natrijum hidroksid 0,1 N

2

l

39

Natrijum tiosulfat 0,1 N

2

l

40

Ortotolidin

25

gr

41

Pufer pH-4

1

l

42

Pufer pH-7

1

l

43

Pufer pH-10

1

l

44

Sirćetna kiselina konc.

5

l

45

Skrob

100

gr

46

Srebro nitrat

50

gr

47

Srebro sulfat

100

gr

48

Sulfanilna kiselina

50

gr

49

Sumporna kiselina konc.

20

l

50

Vodonik peroksid

1

l

51

Živa sulfat

100

gr

52

Heksan, HPLC čistoće

5

l

Партија 3 – ХРАНЉИВЕ ПОДЛОГЕ (ПО ЗАХТЕВИМА ISO СТАНДАРДА)
Бр.

Назив подлоге

Количи
на

Јединица
мере

0.5

кг

1.

Acetamid bujon

2.

ALOA agar sa dodacima

1

кг

3.

Bizmut sulfitni agar sa ugrađenim

1

кг

Конкурсна документација ЈН ОП 01/2014
- Медицински потрошни материјал/б
Страна 7б од 161б

indikatorom

4.

Bujon po Frejzeru sa dodacima

1

кг

5.

DRBC

0,5

кг

6.

Laktoza TTC agar sa
heptadecilsulfatom sa dodacima

1

кг

7.

Listerija oxford sa dodacima

1

кг

8.

Muller-Kauffman tetrationatnovobiocin bujon ( MKTTn bujon )

1

кг

9.

MYP

0,5

кг

10.

Pseudomonas agar baza/ CN-agar sa
dodacima

0,5

11.

Pseudomonas agar baza/ King A

0,5

кг

12.

Pseudomonas agar baza/King B

0.5

кг

13.

Rapaport-Vassiliadis
sojom ( RVS bujon )

1

кг

14.

Slanetz-Bartley agar

1

кг

15.

Tripton soja agar

1,5

кг

16.

Triptofan bujon

0.5

кг

17.

Tripton žučni agar

0.5

кг

18.

Tripton soja agar
kvasca (TSYEA)

ekstraktom

0.5

19.

Tripton soja bujon sa ekstraktom
kvasca (TSYEB)

0.5

podloga

sa

sa

кг

кг
кг

Партија 4 - ДИСКОВИ ЗА АНТИБИОГРАМЕ
Бр.

Назив

Конц. (µg)

Количина

30

30 фиола x 50 дискова

20+10

35 фиола x 50 дискова

1.

AMIKACIN

2.

AMOKSICILIN+KLAV.KISELINA

3.

AMPICILIN

10

170фиола x 50 дискова

4.

AZITROMICIN

15

5 фиола x 50 дискова

5.

AZTREONAM

30

10 фиола x 50 дискова
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6.

CEFALOTIN

30

110 фиола x 50

7.

CEFOKSITIN

30

50 фиола x 50 дискова

8.

CEFOTAKSIM/KLAVULANSKA
KIS.

30/10

30 фиола x 50 дискова

9.

CEFPODOKSIM

10

60 фиола x 50 дискова

10.

CEFTAZIDIM

30

50 фиола x 50 дискова

11.

CEFTRIAKSON

30

25 фиола x 50 дискова

12.

CEFUROKSIM

30

145 фиола x 50

13.

CIPROFLOXACIN

5

14.

ERITROMICIN

15

60 фиола x 50 дискова

15.

FUCIDINSKA KISELINA

10

50 фиола x 50 дискова

16.

GENTAMICIN

120

10 фиола x 50 дискова

17.

GENTAMICIN

10

190 фиола x 50

18.

HLORAMFENIKOL

30

70 фиола x 50 дискова

19.

IMIPENEM

10

35 фиола x 50 дискова

20.

KLINDAMICIN

2

60 фиола x 50 дискова

21.

LINKOMICIN

2

10 фиола x 50 дискова

22.

MEROPENEM

10

25 фиола x 50 дискова

23.

METRONIDAZOL

5

10 фиола x 50 дискова

24.

NALIDIKSNA KISELINA

30

100 фиола x 50

25.

NEOMICIN

30

10 фиола x 50 дискова

26.

NETILMICIN

30

10 фиола x 50 дискова

27.

NITROFURANTOIN

300

120 фиола x 50

28.

NITROKSOLIN

30

29.

NORFLOXACIN

10

дискова

дискова

165 фиола x 50
дискова

дискова

дискова

дискова

120 фиола x 50
дискова

120 фиола x 50
дискова
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30.

PENICILIN

10U

75 фиола x 50 дискова

31.

PIPERACILIN

100

75 фиола x 50 дискова

32.

PIPERACILIN/TAZOBAKTAM

33.

TETRACIKLIN

34.

TRIMETOPRIM+SULFAMETOKSA
ZOL

35.

OXACILLIN

1

15 фиола x 50 дискова

36.

CEFAZOLIN

30

25 фиола x 50 дискова

37.

OFLOXACIN

5

10 фиола x 50 дискова

38.

CEFOTAXIME

30

40 фиола x 50 дискова

39.

CEFEPIME

30

15 фиола x 50 дискова

40.

AMPICILLIN/SULBACTAM

10/10

10 фиола x 50 дискова

41.

VANCOMYCIN

30

20 фиола x 50 дискова

42.

CEFACLOR

30

5 фиола x 50 дискова

43.

CLARITROMYCIN

15

10 фиола x 50 дискова

44.

RIFAMPICIN

5

5 фиола x 50 дискова

45.

CEFTAZIDIME/CLAVULANIC
ACID

30/10

50 фиола x 50 дискова

46.

BACITRACIN

10

15 фиола x 50 дискова

Партија 5 Бр.

100/10

35 фиола x 50 дискова
30

50 фиола x 50 дискова

1,25+23,75

265 фиола x 50
дискова

ЛАБОРАТОРИЈСКА ПЛАСТИКА
Назив

Количина

1.

Brisevi za hlamidije (sterilni)

2.

Јединиц
а мере

600

ком.

Inokulacioni štapić 1 µl (sterilan)

50000

ком

3.

Inokulacioni štapić 10 µl (sterilan)

50000

ком

4.

Komplet za bris (sterilan)

35000

ком

5.

Nastavci za automatske pipete – od 2 do
200 µl (nesterilne)

30000

ком.

6.

Nastavci za automatske pipete – od 50
do 1000 µl (nesterilne)

10000

ком

Конкурсна документација ЈН ОП 01/2014
- Медицински потрошни материјал/б
Страна 10б од 161б

7.

Mikrotuba 0.5 ml (nesterilne)

5000

ком

8.

Mikrotuba 1.5 ml (nesterilne)

10000

ком

9.

Mikroploča sa poklopcem

100

ком.

10.

Plastični brisevi za uretru (sterilni)

700

ком

11.

Plastične Pasterove pipete od 3.0 ml
(sterilne)

15000

ком

12.

Plastične Petri posude –Ø 90 mm
(STERILNE)

150000

ком

13.

Plastične Petri posude –Ø 55 mm
(STERILNE)

5000

ком.

14.

Plastične čaše za urin - sterilne

1000

ком

15.

Sterilna epruveta sa zapušačem 16/100 ,
10 ml

10000

ком

16.

stalak za mikrotube

10

ком

17.

stalak plastični (96 mesta)

10

ком.

18.

Plastične posude za feces sterilne

10000

ком

19.

Štapić za bris sa namotajem vate
(sterilan)

30000

ком

Партија 6 - ЛАБАРАТОРИЈСКО СТАКЛО

Бр.

Назив

Количина

Једин
ица
мере

1.

Staklene Petri šolje Ø 100 mm

300

ком.

2.

Staklene Petri šolje Ø 80 mm

200

ком.

3.

Staklene graduisane pipete od 10 ml

70

ком.

4.

Staklene epruvete 30x250 mm

300

ком.

5.

Staklene epruvete 18x180 mm

500

ком.

6.

Staklene epruvete 16x160 mm

500

ком.

7.

Staklene epruvete 13x130 mm

2000

ком.

8.

Staklene durham epruvete 6x40 mm

4000

ком.

9.

Staklene Erlenmajerove tikvice širokog
grla od 250 ml

70

ком.
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10.

Staklene Erlenmajerove tikvice uskog
grla od 250 ml

20

11.

Staklene Erlenmajerove tikvice uskog
grla od 500 ml

30

12.

Staklene Erlenmajerove tikvice širokog
grla od 500 ml

70

13.

Staklene Erlenmajerove tikvice uskog
grla od 1000 ml

30

14.

Staklene Erlenmajerove tikvice širokog
grla od 1000 ml

35

ком.

15.

Staklene Erlenmajerove tikvice širokog
grla od 2000 ml

15

ком.

16.

Predmetna stakla 76x26 mm (brušena)

5000

ком.

17.

Predmetna stakla 76x26 mm
(nebrušena)

5000

18.

Pokrovne ljuspice 20 x20 mm

10000

ком.

19.

Stakleni štapići 6x 250 mm

2000

ком.

20.

Pločice za hlamidije

600

ком.

21.

Staklene perlice

2

кг

22.

Staklene Erlenmajerove tikvice širokog
grla od 100 ml

30

ком.

23.

Staklena laboratorijska čaša100 ml

30

ком.

24.

Staklena laboratorijska čaša500 ml

10

ком.

25.

Staklena laboratorijska čaša 1000 ml

10

ком.

26.

Sahatno staklo Ø 70 mm

10

ком.

27.

Stakleni levak Ø 70 mm, uska cev

20

ком.

28.

Pipeta trbušasta 5 ml

10

ком.

29.

Pipeta trbušasta 10 ml

10

ком.

30.

Pipeta trbušasta 15 ml

10

ком.

31.

Pipeta trbušasta 20 ml

10

ком.

32.

Pipeta trbušasta 25 ml

10

ком.

33.

Pipeta trbušasta 50 ml

10

ком.

ком.
ком.
ком.
ком.

ком.
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34.

Pipeta trbušasta 100 ml

10

ком.

35.

Pipeta graduisana 1 ml

10

ком.

36.

Pipeta graduisana 5 ml

10

ком.

37.

Pipeta graduisana 10 ml

10

ком.

38.

Pipeta graduisana 20 ml

10

ком.

39.

Pipeta graduisana 25 ml

10

ком.

40.

Zdelice za isparni ostatak 95x55 x150

30

ком.

41.

Tube za Kjeltic

10

ком.

42.

Bireta automatska 50 ml , tamno staklo

2

ком.

43.

Bireta automatska 50 ml , bezbojno
staklo

2

ком.

44.

Normalni sud 100 ml

20

ком.

45.

Normalni sud 200 ml

10

ком.

46.

Normalni sud 250 ml

10

ком.

47.

Normalni sud 500 ml

10

ком.

48.

Normalni sud 1000 ml

10

ком.

49.

Menzura 50 ml

5

ком.

50.

Menzura 100 ml

5

ком.

51.

Menzura 500 ml

5

ком.

52.

Menzura 1000 ml

5

ком.

Партија 7 - TESTOVI ZA VIDAS
Бр.

Назив

Количина

Јединица
мере

1.

VIDAS ANTI HCV

25 x 60

Test strip

2.

VIDAS TOXO IgM

8 x 60

Test strip

3.

VIDAS TOXO IgG

8 x60

Test strip

4.

VIDAS QCV

5 x 60

Test strip

5.

VIDAS HIV ULTRA

5 x 60

Test strip

6.

VIDAS HbsAg ULTRA

5 x 60

Test strip

7.

VIDAS CMV IgG

4 x 60

Test strip
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8.

VIDAS RUB IgG II

3 x 60

Test strip

9.

VIDAS CMV IgM

9 x 30

Test strip

10.

VIDAS RUB IgM

7 x 30

Test strip

11.

VIDAS EBV VCA IgM

8 x 30

Test strip

12.

VIDAS EBV VCA/EA IgG

8 x 30

Test strip

Партија 8- TESTOVI ZA ELISA – u
Бр.

Назив

Јединица
мере

Количина

1.

ELISA Borrellia burgdorferi IgM

5 x 96 Test kadica

2.

ELISA Borrelia burgdorferi IgG

5 x 96 Test kadica

3.

ELISA HBsAg

20 x 96 Test kadica

4.

ELISA HIV Ag-Ab

12 x 96 Test kadica

Партија 8/a - TESTOVI ZA ELISA – u
Бр.

1.

Назив

Јединица
мере

Количина

ELISA stripovi za kontrolu
performansi ELISA čitača, ridera

1 x 96

Test kadica

Партија 9 – ХРАНЉИВЕ ПОДЛОГЕ
Бр.

Назив

1.

Agar,puder

2.

Количина

Јединица
мере

0.5

кг

Azid dekstrozni bujon

1

кг

3.

Andrade 0.5% laktoza peptonska
voda

8

4.

Baird-Parker agar sa dodacima

0.5

кг

5.

Baza za krvni agar

16

кг

6.

BZLŽB

0,100

кг

7.

VRBG

4,5

кг

8.

CT SMAC ( Cefiksim telurit sorbitol
MaConnkey agar

0,5

кг

кг
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9.

Chriestensen-ova urea sa dodacima

0,5

кг

10.

Čokoladna agar baza sa suplementom

7

кг

11.

Columbia agar baza

0,5

кг

12.

Eskulin

0,5

кг

13.

Glukozni agar

0.5

кг

14.

Hromogena podloga UTI AGAR

18

кг

15.

Hranljivi agar

0.5

кг

16.

Žučni-eskulin agar ( ŽEA )

0.5

кг

17.

Kampilobakter bezkrvna agar baza sa
selektivnim dodatkom

2,5

18.

Kligler-ov trostruki šećer

1,5

19.

Ksiloza lizin
( XLD agar )

20.

MaConnkey agar

5,5

кг

21.

MaConnkey bujon

1

кг

22.

MR-VP

0,5

кг

23.

Moždano-srčani infuzioni bujon

1,5

кг

24.

Mueller –Hinton agar

23,5

кг

25.

Pariski manit

0,5

кг

26.

Podloga za ukupan broj bakterija

5,5

кг

27.

Puferovana peptonska voda

2,5

кг

28.

Sabouraud dekstrozni agar

9,5

кг

29.

Selenit bujon

3

кг

30.

SIM

0,5

кг

31.

Simmons citratni agar

0,5

кг

32.

Schaedler agar

0.5

кг

33.

Sulfitni agar

13

кг

dezoksiholat

agar

16,5

кг
кг
кг

Партија 10 – ГОТОВЕ ПОДЛОГЕ
Бр.

Назив

Количина

Јединица
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мере

1.

Hromogena podloga za detekciju
St. aureus

200

2.

Gotova podloga HTM (Hemofilus
test medijum)

160

плоча
плоча

Партија 11 – СЕРОЛОШКИ ТЕСТОВИ
Бр.

Назив

Количина

Јединица
мере

1.

Latex ASO test

3000

тестова

2.

Latex RF

3000

тестова

3.

Waaler-Rose agl.test

350

тестова

4.

CRP-latex

4000

тестова

5.

TPHA hemaglutinacioni test

650

тестова

6.

IM-latex test

300

тестова

Количин
а ( број
тестова)

Јединица
мере

Партија 12 – Е ТЕСТОВИ

Бр.

Назив (конц. у µg/mL)

1.

RIFAMPICIN (0,002-32)

30

тест

2.

SXT (0,002-32)

30

тест

3.

CIPROFLOXACIN (0,002-32)

30

тест

4.

CEFOTAKSIM (0,002-32)

30

тест

5.

PENICILLIN G (0,002-32)

30

тест

6.

CEFTAZIDIM (0,016-256)

30

тест

7.

CEFTRIAKSON (0,016-256)

30

тест

8.

CEFEPIM (0,016-256)

30

тест

9.

VANKOMICIN (0,016-256)

30

тест

10.

CEFOKSITIN (0,016-256)

30

тест

Партија 13 – ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ
Бр.

Назив

Количина

Јединица
мере
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1.

Bowie dick

100

ком.

2.

Celulozni membran filter 0,45µm

500

ком.

3.

Držači za eze

20

ком.

4.

Filter papir plava traka 125 mm

3000

ком.

5.

Filter papir u arcima 70 g 580x580

500

ком.

6.

Flashback igle,sterilne

5000

ком.

7.

Indikatori za anaerobe

300

ком.

8.

Korpa za sterilizaciju – četvrtasta
15x15cm

10

9.

Korpa za sterilizaciju – okrugla
12x12cm

10

10.

Kutije za zamrzavanje mikrotuba
1,5ml (10 x 10)

20

11.

Latex rukavice L

2000

ком.

12.

Latex rukavice M

19000

ком.

13.

Latex rukavice S

11000

ком.

14.

Lonac za anaerobe

3

ком.

15.

Lonac za veš - poncikovan

10

ком.

16.

Mirišljave perle za autoklav

400

ком.

17.

Omnifix flaster 10x10

1000

ком.

18.

Papirna vata

10

ком.

19.

Игле 0.6x 30mm-стерилне

200

ком.

20.

Игле 0.8x 40mm-стерилне

4000

ком.

21.

PVC špricevi 5ccm - sterilni

7000

ком.

22.

Sanitetska vata

100

ком.

23.

Štapići za bris drveni

7000

ком.

24.

Test sistem za kontrolu sterilizacije u
autoklavu biološkom metodom

400

25.

Test sistem za kontrolu suve
sterilizacije biološkom metodom

600

26.

Trake za hemijsku kontrolu

2 x 100 m

ком.
ком.
ком.

ком.
ком.
ком.
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sterilizacije autoklava

27.

Trake za hemijsku kontrolu
sterilizacije u suvom sterilizatoru

28.

Trake za procesnu kontrolu
sterilizacije autoklava

50

29.

Transportni brisevi

200

ком.

30.

Vakutaneri – sa gelom, zlatni čepsterilni

5000

ком.

31.

Rukavice, netalkirane, lateks, (vel.
M); pakovanje 100 komada

2

ком.

32.

Rukavice, netalkirane, nitrilne,
(vel. M); pakovanje 100 komada

2

ком.

2 x 100m

ком.
ком.

Партија 14 – КОМЕРЦИЈАЛНИ ДИСКОВИ/ ТАБЛЕТЕ
Бр.

Назив

Количина

Јединица
мере

1.

Bacitracin 0.04

500

тестова

2.

Faktor V

300

таблета

3.

Faktor X

300

таблета

4.

Faktor XV

300

таблета

5.

ONPG

100

таблета

Количина

Јединица
мере

200

тестова

Партија 14/a – ТРИБУТИРИН
Бр.
1.

Назив
Tрибутирин

Партија 15 – DIF тест
Бр.

1.

Назив

Количина

DIF test Chl.trachomatis

Pozitivne i negativne kontrole
za DIF test Chl.trachomatis
Партија 16 - КЕСИЦЕ Gas - pac

2.

Бр.

Назив

Јединица
мере

500

тестова

60

тестова

Количина

Јединица
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мере

1.

kesice Gas-pac anaerobi

300

кесица

2.

kesice Gas-Pac mikroaerofili

300

кесица

Партија 17 – ЛАТЕКС АГЛУТИНАЦИОНИ тест
Бр.

Назив

Количина

Јединица
мере

1.

latex aglutinacioni test za
Str.pneumoniae

50

тестова

2.

latex aglutinacioni test za identifikaciju
grupe streptokoka

150

тестова

Партија 18 – комерцијални тестови за индетификацију у испитивање осетљивости
Бр.

1.

Назив

Количина

Testovi za identifikaciju gljivica i
izradu antimikograma
( kolorimetrijski)

Јединица
мере
тестова

30

Партија 18/а – комерцијални тестови за индетификацију у испитивање осетљивости
Бр.

1.

Назив

Количина

Testovi i transportni medijumi za
identifikaciju Mycoplasmi i
Ureaplazmi (kolorimetrijski)

600

Јединица
мере
тестова

Партија 19 - комерцијални тестови за индетификацију бактерија
Бр.

Назив

Количина

Јединица
мере

1.

Testovi za identifikaciju
enterobakterija i nefermentujućih
bakterija

20

тестова

2.

Testovi za identifikaciju Neisseria i
Haemophilus

20

тестова

Партија 20 –СЕРУМИ ЗА АГЛУТИНАЦИЈУ
Бр.

1.

Назив

Количина

Lateks AGLUTINACIONI TEST za
detekciju bakterijskih antigena iz
likvora ( Str. Pneumoniae,
N.meningitidis A,B/E.coli K1, C,

1

Јединица
мере

кутија
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Y/W135, Hib, Streptococcus gr. B)
2.

Serumi za aglutinaciju
N.meningitidis serogrupa Y

1

3.

Serumi za aglutinaciju
N.meningitidis serogrupa W135

1

бочица
бочица

Партија 21 – Реагенси за PCR
Бр.

Назив

Количина

Јединица
мере

1.

TBE pufer 10x (mol.biol.grade);
1000 ml pakovanje

1

комада

2.

Etidijum Bromid Solucija 10ml

1

комада

3.

Nucleic Acid Sample Loading pufer

1

комада

4.

Bromenfenol plavo; 5g

1

комада

Партија 22 - ОКСИДАЗА тест
Бр.

1.

Назив

Количина

OKSIDAZA TEST – tečna, ampule

300

Јединица
мере
тестова

Партија 23- VDRL тестови
Бр.

Назив

Количина

Јединица
мере

1.
VDRL
200
тестова
Напомена: VDRL тестови морају бити валидни и за серум и за ликвор.
Партија 24 - VITEK картице
Бр.

Назив

Количина

Јединица
мере

1.

Kartice za VITEK GP

150

картица

2.

Kartice za VITEK AST GP67

250

картица

3.

Kartice za VITEK GN

150

картица

4.

Kartice za VITEK AST GN76

250

картица

5.

Polistirenske epruvete za VITEK
12x75mm

2000

комада

Напомена за све партије:
1. Све испоруке морају бити у складу са понуђеним квалитетом који треба да одговара захтевима
наведеним у техничкој спецификацији
2. Понуђачи уз понуду обавезно треба да доставе детаљне спецификације артикала које нуде ради стручне
оцене и упоређивања са захтевима из техничке спецификације и упутство за употребу произвођача.
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Образац 4
ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ, ЧЛАН 75. ЗАКОНА
редни број
услова
Услови и начин доказивања обавезних услова

1

Да је понуђач регистрован код надлежног органа;
– Доказује се изводом из регистра Агенције за привредне
регистре, односно изводом из регистра надлежног
Привредног суда.

2

Да понуђач и његов законски заступник није осуђиван за
неко од кривичних дела као члан организоване криминалне
групе, да није осуђиван за неко од кривичних дела против
привреде, кривична дела против заштите животне средине,
кривично дело примања или давања мита, кривично дело
преваре;
– Доказује се: Правна лица: 1) Извод из казнене евиденције,
односно уверењe основног суда на чијем подручју се налази
седиште домаћег правног лица, односно седиште
представништва или огранка страног правног лица, којим се
потврђује да правно лице није осуђивано 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

Да понуђачу није изречена мера забране обављања
делатности;
– Доказује се: Правна лица: Потврде привредног и
прекршајног суда да му није изречена мера забране
обављања делатности, или потврда Агенције за привредне
регистре да код тог органа није регистровано, да му је као
привредном друштву изречена мера забране обављања
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Доказ достављен
(заокружити један
одговор)
ДА

НЕ

ДА

НЕ

ДА
НЕ

делатности, која је на снази у време објаве позива за
подношење понуда; Предузетници: Потврда прекршајног
суда да му није изречена мера забране обављања делатности,
или потврда Агенције за привредне регистре да код тог
органа није регистровано, да му је као привредном субјекту
изречена мера забране обављања делатности, која је на снази
у време објаве позива за подношење понуда; Физичка лица:
Потврда прекршајног суда да му није изречена мера забране
обављања одређених послова.
Доказ мора бити издат након објављивања позива за
подношење понуда

4

Да је понуђач измирио доспеле порезе и доприносе;
– Доказује се уверењем 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

ДА

НЕ

5

Понуђач је дужан да при састављању своје 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;
– Доказује се Изјавом (Образац 10).

ДА

НЕ

ДОДАТНИ УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ, ЧЛАН 76. ЗАКОНА
редни
број
услова

1

Услови и начин доказивања обавезних услова
Да располаже неопходним финансијским капацитетом, односно
да није био у блокади дуже од 3 дана за последњих 12 месеци;
– Доказује се потврдом НБС о броју дана неликвидности, чији
датум издавања не може бити старији од 10 дана од дана
објављивања позива за подношење понуда или приложити
страницу са сајта НБС-а где се јасно види тражени податак .

Доказ достављен?
(заокружити један
одговор)

ДА

НЕ

НАПОМЕНЕ:


Докази о испуњености додатних услова из члана 76., тачка 2, ЗЈН – оверено после објаве
позива на Порталу управе за јавне набавке и на сајту ЗАВОДА ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ
СОМБОР .



Понуђач/ Подизвођач који је уписан у Регистар понуђача, сагласно члану 78. став 5.
ЗЈН није у обавези да доставља доказе за испуњености обавезних услова прописане чланом
77. став 1. тачка 1) - 4) ЗЈН, односно доказе набројане у списку услова потребних учешће из
чл.75. и 76. ЗЈН и Упутство како се доказује испуњеност тих услова из конкурсне
документације (Поглавље 5), од редног броја 1. до 4.Понуђач који је регистрован при регистру
понуђача, који води Агенција за привредне регистре, има обавезу да у својој понуди јасно
наведе да се налази у регистру понуђача, уколико на тај начин хтели да докажете испуњеност
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услова из члана 75. ст.1 тч.1-4 ЗЈН.
Уколико понуђач у остављеном року не достави на увид оригинал или оверену копију
тражених доказа, његова понуда ће бити одбијена као неприхватљива;
Доказ, потврда надлежног органа којом понуђач доказује да му није изречена мера забране
обављања делатности, мора бити издата после дана објављивања позива на Порталу јавних
набавки за подношење понуда 03.09.2014.;
Докази наведени у Oбразцу 4 од редног броја 2 до 5, не могу бити старији од два месеца пре
отварања понуда 09.10.2014.
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, у складу са чланом 79. став 7, ЗЈН.
Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају докази из члана 77. ЗЈН, понуђач 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.
Понуђач је дужан да без одлагања, писмено обавести ЗЗЈЗ Сомбор 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 и да је документује на прописани начин.
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Образац 5
УПУСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ
5.1

Подаци о језику на ком понуда мора да буде сачињена
Понуда мора бити сачињена на српском језику.

5.2

Захтеви у вези са сачињавањем
1) понуда мора да садржи све доказе тражене конкурсне документације,
2) понуђач подноси понуду у затвореној коверти, тако да се при отварању може

проверити да ли је коверта затворена онако како је била предата.
3) понуда треба да буде повезана, потписана и оверена, запакована у затвореној и
печатираној коверти на којој ће писати „Понуда за јавну набавку – ЈН ОП 01/2014
– Партија __ ; не отварати ,
4) понуда мора да садржи све доказе наведене у Обрасцу 4 „Упутства како се доказује
испуњеност обавезних и додатних услова“ и потребне обрасце из конкурсне
документације,
Све изјаве, обрасци и прилози који су саставни део понуде морају бити попуњени,
потписани и оверени печатом од стране понуђача.
5) начин преузимања конкурсне документације, односно интернет адресa где је
конкурсна документација доступна:
- портал јавних набавки: portal.ujn.gov.rs ,
- интернет страница наручиоца : www.zzjzsombor.org,
- непосредно преузимањем на адреси Војвођанска 47, Сомбор (сваког радног
дана у периоду од 07.30 до 14.00 часова).
6) начин подношења понуде и рок за подношење понуде:
 понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у непровидној
затвореној коверти, затворену на начин да се приликом отварања понуда може
са сигурношћу утврдити да се први пут отвара.
 сви папири из понуде морају бити повезани тако да се евентуалним накнадним
прегледом документације може утврдити да нема накнадно додатих
листова/докумената, изузев докумената на која се односи образац 4. од тачке 1.
до 5;
 на полеђини коверте 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.
Понуду доставити на адресу:
ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ СОМБОР, ВОЈВОЂАНСКА 47, 25000 СОМБОР
Понуда треба да буде у затвореној и печатираној коверти на којој ће писати:
Понуда за јавну набавку ЈН ОП 01/2014, Партија __
НЕ ОТВАРАТИ.
РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА ЈЕ:
09.10.2014. до 13.00 часова
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Понуда се сматра благовременом ако је у писарницу наручиоца на адреси:
ВОЈВОЂАНСКА 47, СОМБОР пристигла закључно са 09.10.2014.године до 13.00 часова.
Неблаговременом ће се сматрати понуда понуђача која није стигла у писарницу
наручиоца на адреси ВОЈВОЂАНСКА 47, СОМБОР закључно са 09.10.2014. године до
13.00 часова.
7) Место, време и начин отварања понуда:
Отварање понуда је јавно и одржаће се одмах након истека рока за подношење
понуда,09.10.2014. године са почетком у 13,15 часова на адреси Војвођанска 47,
Сомбор у присуству чланова Комисије за предметну јавну набавку.
8) Услови под којима представници понуђача могу учествовати у поступку
отварања понуда:
- У поступку отварања понуда могу учествовати опуномоћени представници
понуђача.
- Пре почетка поступка јавног отварања понуда, представници понуђача који ће
присуствовати поступку отварања понуда дужни су да наручиоцу предају
писмена пуномоћја, на основу којих ће доказати овлашћење за учешће у
поступку јавног отварања понуде.
9) Контакт: office@zzjzsombor.org
5.3
Понуде са варијантама
Понуде са варијантама нису дозвољене.
5.4
Начин измене, допуне и опозива понуде
У складу са чланом 87. став 6. ЗЈН понуђач може у року за подношење понуде да измени,
допуни или опозове своју понуду. Измена, допуна или повлачење понуде је пуноважно ако је
Наручилац примио измену, допуну или опозив понуде пре истека рока за подношење понуда.
Измена, допуна или повлачење понуде се врши на начин одређен за подношење
понуде.
Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: ЗАВОД ЗА ЈАВНО
ЗДРАВЉЕ СОМБОР, ВОЈВОЂАНСКА 47, 25000 Сомбор, са назнаком:
„Измена понуде за јавну набавку – ЈН ОП бр. 01/2014, Партија __ – НЕ ОТВАРАТИ“
„Допуна понуде за јавну набавку – ЈН ОП бр. 01/2014, Партија __ - НЕ ОТВАРАТИ”
„Опозив понуде за јавну набавку – ЈН ОП бр. 01/2014, Партија __ - НЕ ОТВАРАТИ”
„Измена и допуна понуде за јавну набавку – ЈН ОП бр. 01/2014, Партија __ - НЕ
ОТВАРАТИ”.
На полеђини коверте 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.
5.5

Учествовање у заједничкој понуди или као подизвођач

Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у
заједничкој понуди или као подизвођач, нити да учествује у више заједничких понуда.
5.6

Испуњеност услова од стране подизвођача

Понуђач је дужан да, уколико намерава да извођење набавке повери подизвођачу, у
понуди наведе да ли ће извршење набавке делимично поверити подизвођачу, назив
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подизвођача, проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу, а који не
може бити већи од 40%, као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.
Уколико уговор између наручиоца и понуђача буде закључен, тај подизвођач ће бити
наведен у уговору.
Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење уговорене набавке, без обзира
на број подизвођача.
Понуђач 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.
Понуђач који наступа са подизвођачем мора да самостално испуни обавезне услове из
члана 75,став 1,тачка од 1) до 5) ЗЈН и додатне услове одређене конкурсном документацијом,
(Образац 4), а подизвођач мора самостално да испуни обавезне услове из члана 75,став 1,
тачка од 1) до 5) ЗЈН.
5.7

Испуњеност услова у заједничкој понуди

према
1.
1.





Понуду може поднети ГРУПА ПОНУЂАЧА.
Саставни део заједничке понуде је споразум којим се понуђачи из групе међусобно и
наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке.
Овај споразум обавезно садржи податке наведене у члану 81, став 4 ЗЈН, и то податке:
О члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће
заступати групу понуђача пред наручиоцем;
О 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.

Понуђачу из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.
Сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни обавезне услове из члана 75, став 1,
тачка од 1) до 5) ЗЈН.
5.8

Захтеви од значаја за прихватљивост понуде

Понуђена добра морају у свим аспектима одговарати свим захтевима наручиоца и
задатим техничким карактеристикама.
Испорука добара наведених у техничкој спецификацији је сукцесивна по потреби
наручиоца.
Приликом фактурисања продатих добара, на рачуну се мора навести број јавне
набавке на коју се испорука односи.
Рок плаћања се прецизира од дана пријема исправног рачуна. Рок за плаћање рачуна је
до 45 календарских дана од дана пријема исправног рачуна.
Понуђачу није дозвољено да захтева аванс.
5.9

Цена

Цене се у обрасцу понуде морају бити исказане у динарима са свим трошковима,
франко истоварено у ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ СОМБОР, Војвођанска 47 , Сомбор.
Цена је фиксна и не може се мењати.
Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, Наручилац ће поступити ускладу
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са чланом 92 ЗЈН.
5.10

Средства финансијског обезбеђења

Једна бланко соло меница без протеста, са меничним овлашћењем које гласи на
наручиоца, као средство обезбеђења за добро извршење посла и евентуално плаћање
уговорне казне, као средство обезбеђења на име гаранције за добро изврешење преузетих
уговорних обавеза, а Наручилац исту може попунити и наплатити у износу од 10 (десет)%
вредности овог Уговора (без ПДВ-а) на име гаранције за добро извршење преузетих
уговорних обавеза, са роком важности најмање 30 (тридесет) дана дужим од периода на који
је закључен Уговор.
Бланко соло меницу понуђач предаје ЗЗЈЗ СОМБОР истовремено са потписивањем
уговора.
Менице морају бити регистроване у Регистру меница Народне банке Србије, а као
доказ изабрани понуђач уз меницу доставља копију захтева за регистрацију меница, овереног
од пословне банке изабраног понуђача.
5.10

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 заизвршење
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.
5.12 Одређивање поверљивости
Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на
располагање.
5.13 Додатне информације и појашњења у вези са припремањем понуде
Понуђач може у писаном облику на адресу ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ СОМБОР,
Војвођанска 47, Сомбор или на e-mail: office@zzjzsombor.org тражити додатне информације
или појашњења у вези са припремањем понуде најкасније пет дана пре истека рока за
подношење понуда, а ЗЗЈЗ Сомбор ће на захтеве понуђача одговорити у писаном облику у
року од три дана од дана пријема захтева понуђача и истовремено ту информацију ће
доставити свим другим заинтересованим лицима за која има сазнања да су примила
конкурсну документацију и објавити је на Порталу јавних набавки и на својој интернет
страници линк - јавне набавке. На истом месту ће објавити и измене и допуне конкурсне
документације.
Комуникација између понуђача и наручиоца се врши на начин описан у члану 20. ЗЈН,
и то:
 путем електронске поште, факса или поште;
 ако је документ из поступка јавне набавке достављен од стране наручиоца или
понуђача путем електронске поште или факсом, страна која је извршила
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достављање дужна је да од друге стране захтева да на исти начин потврди
пријем тог документа, што је друга страна дужна да то и учини када је то
неопходно као доказ да је извршено достављање.
Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев за додатним
информацијама или појашњењима конкурсне документације, ЈН ОП бр. 01/2014.“.
Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 5 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.
Тражење додатних информација и појашњења телефоном није дозвољено.
5.14 Додатна објашњења, контрола и допуштене исправке
ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ СОМБОР може, после отварања понуде, да у писменом
облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће помоћи при прегледу и вредновању
понуде, а може и да врши контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача (члан
93 ЗЈН).
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 такву
понуду одбити као неприхватљиву.
5.15

Захтев у погледу рока важења понуде

Рок важења понуде не може бити краћи од 90 дана од дана отварања понуда.
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.
5.16

Додатно обезбеђење – негативне референце

Ако је понуђач добио негативну референцу за предмет јавне набавке који није
истоврстан предмету ове јавне набавке, наручилац ће захтевати од тог понуђача у случају да
буде изабран додатно обезбеђење испуњења уговорних обавеза и то:
1. Банкарску гаранцију за добро извршење посла и евентуално плаћање уговорне казне
у висини од 15% од вредности уговора.
Банкарска гаранција за добро извршење посла и евентуално плаћање уговорне казне
мора бити безусловна и платива на први позив. Иста не може да садржи додатне услове за
исплату, краће рокове од оних које одреди наручилац, мањи износ од оног који одреди
наручилац или промењену месну надлежност за решавање спорова.
Изабрани понуђач подноси банкарску гаранцију истовремено са потписивањем
уговора, при чему се узима у обзир рок трајања извршења посла, а што ће бити прецизирано
уговором.
Ако се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе или
Конкурсна документација ЈН ОП 01/2014
- Медицински потрошни материјал/б
Страна 28б од 161б

друге околности које онемогућавају извршење уговорних обавеза, важност банкарске
гаранције мора се продужити.
Банкарску гаранцију изабрани понуђач предаје ЗЗЈЗ Сомбор истовремено са
потписивањем уговора.
5.17 Елементи уговора о којима ће се преговарати и начин преговарања
Не постоје елементи о којима ће се преговарати.
5.18 Врста критеријума
Избор између достављених одговарајућих и прихватљивих понуда вршиће се
применом критеријума „економски најповољнија понуда“.
Начин оцењивања
Приспеле понуде понуђача које су прихватљиве, рангираће се на основу елемената
критеријума и пондера одређених за те елементе и најповољнија је она понуда која има
највећи збир пондера.
Укупна вредност пондерских поена (У) израчунава се по формули:
У = Ц + РИ +К = максимално 100 пондера
Критеријуми за избор најповољније понуде су за сваку партију наведени у обрасцу
понуде.
Приликом вредновања критеријуми ће се примењивати на следећи начин:
1. Понуђена цена (Ц) се рачуна применом формуле:
најнижа понуђена цена х максимални број бодова
цена понуђача чија се понуда вреднује
2. Рок испоруке (РИ) се рачуна применом формуле:
најкраћи понуђени рок испоруке_x максимални број бодова
понуђени рок испоруке
4. КВАЛИТЕТ – у обрасцу понуде за сваку партију посебно су дати критеријуми за квалитет.
Израчунавање пондера за сваки критеријум и укупан број освојених пондера вршиће
се са тачношћу 2 (две) децимале – стоти део пондера.
Укупан број пондера се израчунава сабирањем освојених пондера по критеријумима.
5.19

Две или више понуда са истим бројем пондера

Уколико две или више понуда имају исти број пондера, као најповољнија биће
изабрана понуда оног понуђача који је понудио бољи квалитет.
У случају исте понуђене најниже цене и исказаном нивоу квалитета тражених добара
(ко је понудио бољи квалитет) уговор ће бити додељен по најдуже роком употребе.
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5.20

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, заштити
животне средине, као и да понуђач гарантује да је ималац права интелектуалне својине.
5.21

Коришћење патената и права интелектуалне својине

Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права
интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач.
5.22

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 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 права је 5
дана од дана пријема одлуке.
Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца 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.
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.
Подносилац захтева је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу од
80.000,00 динара (број жиро рачуна: 840-742221843-57, позив на број 50-016, сврха:
Републичка административна такса са назнаком набавке на коју се односи, корисник: Буџет
Републике Србије).
Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138. - 167. Закона.
5.23

Рок у ком 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 члана 149.
Законa.
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Образац 6
ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ ЗА ЈН ОП 01/2014, Партија ___
ПОНУДА СЕ ПОДНОСИ:
a) САМОСТАЛНО

б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

ц) КАО ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА

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.
1) ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ:
1
2

Назив члана понуђача:

4

Адреса:
Одговорна особа (потписник
уговора)
Особа за контакт

5

Телефон

6

Телефакс

7

Електронска адреса

8

Текући рачун понуђача
Матични број понуђача
Порески број понуђача

3

9
10

Напомена: Образац се доставља посебно за сваку партију.
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ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ
Партија 1 – АГЛУТИНИШУЋИ СЕРУМИ

Бр
.

Назив

Количи
на

Једини
ца мере

1.

Grupni serum SALMONELLA
polivalen (gr.A,B,C,D,E)

10

2ml

2.

Grupni serum SALMONELLA
O:2 (gr.A)

1

2ml

3.

Grupni serum SALMONELLA
O:4 (gr.B)

1

2ml

4.

Grupni serum SALMONELLA
O:5 (gr.B)

1

2ml

5.

Grupni serum SALMONELLA
O:7 (gr.C1,54)

1

2ml

6.

Grupni serum SALMONELLA
O:8(gr.C2, C3, 54)

1

2ml

7.

Grupni serum SALMONELLA
O:9 (gr.D)

3

2ml

8.

Grupni serum SALMONELLA
O:3,10,15,19 (gr. E1,E4)

1

2ml

9.

Fazni serum SALMONELLA
H:g,m

4

1ml

10. SALMONELLA Vi

1

1ml

11. YERSINIA ENTEROCOLITICA

1

1ml

12. SHIGELLA FLEXNERI poli I i II

1

2ml

13. SHIGELLA SONNEI

1

2ml

14. ESCHERICHIA COLI O:157

1

1ml

O:3

polivalentan D (faza I i II)

Цена по
јединици
мере без
ПДВ-а

Цена по
јединици
мере са
ПДВ-ом

Укупно са
ПДВ-ом.

УКУПНО без ПДВ - а
Рок испоруке

_______________ календарских дана од дана поруџбине наручиоца.

Укупна вредност без ПДВ (бројевима и словима):
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_______________________________________________________________________________
Укупан ПДВ (бројевима и словима):
_______________________________________________________________________________
Укупна вредност са ПДВ (бројевима и словима):
_______________________________________________________________________________
Датум:

М.П.

_______________

Потпис понуђача
____________________

Критеријум за избор најповољније понуде:
1. Цена од 0 до 80 бодова
2. Рок испоруке од 0 до 20 бодова
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Партија 2 - ХЕМИКАЛИЈЕ И БОЈЕ

Бр.

Назив

Колич
ина

Једини
ца
мере

1.

Antisepsol 5%

50

l

2.

Aceton

10

l

3.

Alkohol 70%

60

l

4.

Alkohol 96%

36

l

5.

Glicerol

3

l

6.

Deziderm

60

l

7.

Imerzno ulje

300

ml

8.

Kovacsev reagens

500

ml

9.

Metanol

2

l

10

Metil red

500

ml

11

Parafinsko ulje

2

l

12

Feri Hlorid 7%

500

ml

13

Hrom sumporna kiselina

80

l

14

Natrijum citrat

1

kg

15

Zormas (sredstvo za pranje
laboratorijskog posuđa)

10

l

16

Kristal violet

8

l

17

Lugol

8

l

18

Obezbojivač

8

l

19

Safranin

8

l

20

Natrijum-dezoksiholat

100

gr

21

Natrijum tiosulfat 5 hidrat

500

gr

22

Natrijum bor hidrid

500

gr

23

Amonijum hidroksid

1

l

24

Amonijum persulfat

1000

gr

Цена по
јединици
мере без
ПДВ-а
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Цена по
јединици
мере са
ПДВ-ом

Укупно са
ПДВ-ом.

25

Askorbinska kiselina

500

gr

26

Azotna kiselina

20

l

27

Bakar sulfat

500

gr

28

Dietil eter

10

l

29

Fosforna kiselina

2

l

30

Hloroform

3

l

31

Hlorovodonična kiselina konc.

30

l

32

Hlorovodonična kiselina 0,1 M

5

l

33

Kalijum jodid

1000

gr

34

Kalijum natrijum tartarat

5000

gr

35

Kalijum sulfat

3000

gr

36

Kalijum tiocijanat

5000

gr

37

Natrijum hidroksid

15

kg

38

Natrijum hidroksid 0,1 N

2

l

39

Natrijum tiosulfat 0,1 N

2

l

40

Ortotolidin

25

gr

41

Pufer pH-4

1

l

42

Pufer pH-7

1

l

43

Pufer pH-10

1

l

44

Sirćetna kiselina konc.

5

l

45

Skrob

100

gr

46

Srebro nitrat

50

gr

47

Srebro sulfat

100

gr

48

Sulfanilna kiselina

50

gr

49

Sumporna kiselina konc.

20

l

50

Vodonik peroksid

1

l

51

Živa sulfat

100

gr

52

Heksan, HPLC čistoće

5

l
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УКУПНО без ПДВ -а

Рок испоруке (РИ) _______________ календарских дана од дана поруџбине наручиоца.
Укупна вредност без ПДВ (бројевима и словима):
_______________________________________________________________________________
Укупан ПДВ (бројевима и словима):
_______________________________________________________________________________
Укупна вредност са ПДВ (бројевима и словима):
_______________________________________________________________________________
Датум:

М.П.

_______________

Потпис понуђача
____________________

Критеријум за избор најповољније понуде:
1. Цена од 0 до 50 бодова
2. Рок испоруке од 0 до 10 бодова
3. Kвалитет од 0 до 40 бодова: ISO 9001 (за добављача) - 10 бодова, Сертификат о квалитету
(извештај о анализи чистоће) - 15 бодова, MSDS (material safety data sheets) - 15 бодова.
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Партија 3 – ХРАНЉИВЕ ПОДЛОГЕ (ПО ЗАХТЕВИМА ISO СТАНДАРДА)

Бр.

Назив подлоге

1. Acetamid bujon
2. ALOA agar sa dodacima
3. Bizmut sulfitni agar sa
ugrađenim indikatorom
4. Bujon po Frejzeru sa dodacima
5. DRBC
6. Laktoza TTC agar sa
heptadecilsulfatom sa dodacima
7. Listerija oxford sa dodacima
8. Muller-Kauffman tetrationatnovobiocin bujon ( MKTTn
bujon )
9. MYP
10. Pseudomonas agar baza/ CNagar sa dodacima
11. Pseudomonas agar baza/ King
A
12. Pseudomonas agar baza/King
B
13. Rapaport-Vassiliadis podloga
sa sojom ( RVS bujon )
14. Slanetz-Bartley agar
15. Tripton soja agar
16. Triptofan bujon
17. Tripton žučni agar
18. Tripton soja agar sa
ekstraktom kvasca (TSYEA)
19. Tripton soja bujon sa
ekstraktom kvasca (TSYEB)

Цена по
Цена по
Количи Јединица
јединици
јединици мере
на
мере
мере са
без ПДВ-а*
ПДВ-ом
0.5
кг
1
кг
1
кг
1
0,5
1

кг
кг

1
1

кг

Укупно са
ПДВ-ом.

кг

кг
0,5
0,5
0,5
0.5
1
1
1,5
0.5
0.5
0.5
0.5

кг
кг
кг
кг
кг
кг
кг
кг
кг
кг
кг

УКУПНО без ПДВ - а

Рок испоруке (РИ) _______________ календарских дана од дана поруџбине наручиоца.
Укупна вредност без ПДВ (бројевима и словима):
_______________________________________________________________________________
Укупан ПДВ (бројевима и словима):
_______________________________________________________________________________
Укупна вредност са ПДВ (бројевима и словима):
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_______________________________________________________________________________
Датум:

М.П.

_______________

Потпис понуђача
____________________

Критеријум за избор најповољније понуде:
1. Цена од 0 до 40 бодова
2. Рок испоруке од 0 до 10 бодова
3. Kвалитет од 0 до 50 бодова: ISO 9001 (за добављача) - 10 бодова , CE ознака -20 бодова,
QC сертификат уз производ - 20 бодова.

* Цена комплетне подлоге са индикатором и/или суплементом
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Партија 4 - ДИСКОВИ ЗА АНТИБИОГРАМЕ

Бр.

Конц.
(µg)

Назив

1.

AMIKACIN

2.

AMOKSICILIN+KLAV.KISE
LINA

3.

AMPICILIN

Цена по
јединици
Колич
мере(фиола
ина
) без ПДВа
30

30

фиола x
50
дискова

20+10

фиола x
50
дискова

35

10

170фи
ола x 50
дискова
5

4.

AZITROMICIN

15

фиола x
50
дискова

30

фиола x
50
дискова

30

фиола x
50
дискова

30

фиола x
50
дискова

30/10

фиола x
50
дискова

10

фиола x
50
дискова

10
5.

AZTREONAM

110
6.

CEFALOTIN

50
7.

CEFOKSITIN

8.

CEFOTAKSIM/KLAVULAN
SKA KIS.

30

60
9.

CEFPODOKSIM

50
10.

CEFTAZIDIM

30

фиола x
50
дискова

11.

CEFTRIAKSON

30

фиола x
50
дискова

30

фиола x
50
дискова
фиола x
50
дискова

25

145
12.

CEFUROKSIM

165
13.

CIPROFLOXACIN

5

14.

ERITROMICIN

15

60
фиола x
50
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Цена по
јединици
мере(фиола)
са ПДВ-ом

Укупно са
ПДВ-ом.

дискова

50
15.

FUCIDINSKA KISELINA

10

фиола x
50
дискова

120

фиола x
50
дискова

10

фиола x
50
дискова

10
16.

GENTAMICIN

190
17.

GENTAMICIN

70
18.

HLORAMFENIKOL

30

фиола x
50
дискова

19.

IMIPENEM

10

фиола x
50
дискова

2

фиола x
50
дискова

35

60
20.

KLINDAMICIN

10
21.

LINKOMICIN

2

фиола x
50
дискова

22.

MEROPENEM

10

фиола x
50
дискова

5

фиола x
50
дискова

25

10
23.

METRONIDAZOL

100
24.

NALIDIKSNA KISELINA

30

фиола x
50
дискова

25.

NEOMICIN

30

фиола x
50
дискова

30

фиола x
50
дискова

10

10
26.

NETILMICIN

120
27.

NITROFURANTOIN

300

фиола x
50
дискова

28.

NITROKSOLIN

30

фиола x
50
дискова

10

фиола x
50
дискова

10U

75

120

120
29.

NORFLOXACIN

30.

PENICILIN
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фиола x
50
дискова

75
31.

PIPERACILIN

32.

PIPERACILIN/TAZOBAKTA
M

100

фиола x
50
дискова

100/10

фиола x
50
дискова

35

50
33.

TETRACIKLIN

30

34.

TRIMETOPRIM+SULFAME
TOKSAZOL

1,25+2
3,75

фиола x
50
дискова

265
фиола x
50
дискова

15
35.

OXACILLIN

1

фиола x
50
дискова

30

фиола x
50
дискова

5

фиола x
50
дискова

30

фиола x
50
дискова

30

фиола x
50
дискова

10/10

фиола x
50
дискова

30

фиола x
50
дискова

30

фиола x
50
дискова

15

фиола x
50
дискова

5

фиола x
50
дискова

30/10

фиола x
50
дискова

25
36.

CEFAZOLIN

10
37.

OFLOXACIN

40
38.

CEFOTAXIME

15
39.

CEFEPIME

10
40.

AMPICILLIN/SULBACTAM

20
41.

VANCOMYCIN

5
42.

CEFACLOR

10
43.

CLARITROMYCIN

5
44.

RIFAMPICIN

45.

CEFTAZIDIME/CLAVULAN
IC ACID

50
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15
46.

BACITRACIN

10

фиола x
50
дискова

УКУПНО без ПДВ - а

Рок испоруке (РИ) _______________ календарских дана од дана поруџбине наручиоца.
Укупна вредност без ПДВ (бројевима и словима):
_______________________________________________________________________________
Укупан ПДВ (бројевима и словима):
_______________________________________________________________________________
Укупна вредност са ПДВ (бројевима и словима):
_______________________________________________________________________________
Датум:

М.П.

_______________

Потпис понуђача
____________________

Критеријум за избор најповољније понуде:
1. Цена од 0 до 60 бодова
2. Рок испоруке од 0 до 10 бодова
3. Kвалитет од 0 до 30 бодова: ISO 9001 (за добављача) - 10 бодова, QC Сертификат - 10
бодова, CE oznaka - 10 бодова.
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Партија 5 -

Бр.

Назив

1.

Brisevi za hlamidije (sterilni)
Inokulacioni štapić 1 µl
(sterilan)
Inokulacioni štapić 10 µl
(sterilan)
Komplet za bris (sterilan)
Nastavci za automatske
pipete – od 2 do 200 µl
(nesterilne)
Nastavci za automatske
pipete – od 50 do 1000 µl
(nesterilne)
Mikrotuba 0.5 ml (nesterilne)
Mikrotuba 1.5 ml (nesterilne)
Mikroploča sa poklopcem
Plastični brisevi za uretru
(sterilni)
Plastične Pasterove pipete od
3.0 ml (sterilne)
Plastične Petri posude –Ø 90
mm (STERILNE)
Plastične Petri posude –Ø 55
mm (STERILNE)
Plastične čaše za urin sterilne
sterilna epruveta sa
zapušačem 16/100 , 10 ml
stalak za mikrotube
stalak plastični (96 mesta)
Plastične posude za feces
sterilne
Štapić za bris sa namotajem
vate (sterilan)

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

ЛАБОРАТОРИЈСКА ПЛАСТИКА
Количи
на

Једин
ица
мере

600
50000

ком.
ком

50000

ком

35000

ком

30000

ком.

10000

ком

5000
10000
100

ком
ком
ком.

700

ком

15000

ком

150000

ком

5000

ком.

1000

ком

10000

ком

10
10

ком
ком.

10000

ком

30000

ком

Цена по
јединици
мере без
ПДВ-а

Цена по
јединици
мере са
ПДВ-ом

Укупно са
ПДВ-ом.

УКУПНО без ПДВ - а

Рок испоруке (РИ) _______________ календарских дана од дана поруџбине наручиоца.
Укупна вредност без ПДВ (бројевима и словима):
_______________________________________________________________________________
Укупан ПДВ (бројевима и словима):
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_______________________________________________________________________________
Укупна вредност са ПДВ (бројевима и словима):
_______________________________________________________________________________
Датум:

М.П.

_______________

Потпис понуђача
____________________

Критеријум за избор најповољније понуде:
1. Цена од 0 до 60 бодова
2. Рок испоруке од 0 до 10 бодова
3. Kвалитет од 0 до 30 бодова: ISO 9001 (за добављача) - 15 бодова, QC Сертификат - 15
бодова.

Конкурсна документација ЈН ОП 01/2014
- Медицински потрошни материјал/б
Страна 44б од 161б

Партија 6 - ЛАБОРАТОРИЈСКО СТАКЛО

Бр.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

16.
17.
18.
19.

Назив

Коли
чина

Једи
ница
мере

Цена по
јединици
мере без
ПДВ-а

Цена по
јединици
мере са
ПДВ-ом

Staklene Petri šolje Ø
300
ком.
100 mm
Staklene Petri šolje Ø 80
200
ком.
mm
Staklene graduisane
70
ком.
pipete od 10 ml
Staklene epruvete
300
ком.
30x250 mm
Staklene epruvete
500
ком.
18x180 mm
Staklene epruvete
500
ком.
16x160 mm
Staklene epruvete
2000 ком.
13x130 mm
Staklene durham
4000 ком.
epruvete 6x40 mm
Staklene Erlenmajerove
70
ком.
tikvice širokog grla od
250 ml
Staklene Erlenmajerove
20
ком.
tikvice uskog grla od 250
ml
Staklene Erlenmajerove
30
ком.
tikvice uskog grla od 500
ml
Staklene Erlenmajerove
70
ком.
tikvice širokog grla od
500 ml
Staklene Erlenmajerove
30
ком.
tikvice uskog grla od
1000 ml
Staklene Erlenmajerove
35
ком.
tikvice širokog grla od
1000 ml
Staklene Erlenmajerove
15
ком.
tikvice širokog grla od
2000 ml
Predmetna stakla 76x26
5000 ком.
mm(brušena)
Predmetna stakla 76x26
5000 ком.
mm(nebrušena)
Pokrovne ljuspice 20х20
10000 ком.
mm
Stakleni štapići 6х250
2000 ком.
mm
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Укупно са
ПДВ-ом.

20.

Pločice za hlamidije

21.

Staklene perlice

22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.

Staklene Erlenmajerove
tikvice širokog grla od
100 ml
Staklena laboratorijska
čaša100 ml
Staklena laboratorijska
čaša500 ml
Staklena laboratorijska
čaša 1000 ml
Sahatno staklo Ø 70 mm
Stakleni levak Ø 70 mm,
uska cev
Pipeta trbušasta 5 ml
Pipeta trbušasta 10 ml
Pipeta trbušasta 15 ml
Pipeta trbušasta 20 ml
Pipeta trbušasta 25 ml
Pipeta trbušasta 50 ml
Pipeta trbušasta 100 ml
Pipeta graduisana 1 ml
Pipeta graduisana 5 ml
Pipeta graduisana 10 ml
Pipeta graduisana 20 ml
Pipeta graduisana 25 ml
Zdelice za isparni ostatak
95x55 х150
Tube za Kjeltic
Bireta automatska 50 ml ,
tamno staklo
Bireta automatska 50 ml ,
bezbojno staklo
Normalni sud 100 ml
Normalni sud 200 ml
Normalni sud 250 ml
Normalni sud 500 ml
Normalni sud 1000 ml
Menzura 50 ml
Menzura 100 ml
Menzura 500 ml
Menzura 1000 ml

600

ком.

2

кг

30

ком.

30

ком.

10

ком.

10

ком.

10

ком.

20

ком.

10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10

ком.
ком.
ком.
ком.
ком.
ком.
ком.
ком.
ком.
ком.
ком.
ком.

30

ком.

10

ком.

2

ком.

2

ком.

20
10
10
10
10
5
5
5
5

ком.
ком.
ком.
ком.
ком.
ком.
ком.
ком.
ком.

УКУПНО без ПДВ - а

Рок испоруке (РИ) _______________ календарских дана од дана поруџбине наручиоца.
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Укупна вредност без ПДВ (бројевима и словима):
_______________________________________________________________________________
Укупан ПДВ (бројевима и словима):
_______________________________________________________________________________
Укупна вредност са ПДВ (бројевима и словима):
_______________________________________________________________________________
Датум:

М.П.

_______________

Потпис понуђача
____________________

Критеријум за избор најповољније понуде:
1. Цена од 0 до 70 бодова
2. Рок испоруке од 0 до 20 бодова
3. Kвалитет од 0 до 10 бодова: ISO 9001 (за добављача) - 10 бодова
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Партија 7 - TESTOVI ZA VIDAS

Бр.

Назив

Количина

Јединица
мере

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

VIDAS ANTI HCV
VIDAS TOXO IgM
VIDAS TOXO IgG
VIDAS QCV
VIDAS HIV ULTRA
VIDAS HbsAg ULTRA
VIDAS CMV IgG
VIDAS RUB IgG II
VIDAS CMV IgM
VIDAS RUB IgM
VIDAS EBV VCA IgM
VIDAS EBV VCA/EA IgG

25 x 60
8 x 60
8 x 60
5 x 60
5 x 60
5 x 60
4 x 60
3 x 60
9 x 30
7 x 30
8 x 30
8 x 30

Test strip
Test strip
Test strip
Test strip
Test strip
Test strip
Test strip
Test strip
Test strip
Test strip
Test strip
Test strip

Цена по
јединици
мере без
ПДВ-а

Цена по
јединици
мере са
ПДВ-ом

Укупно са
ПДВ-ом.

УКУПНО без ПДВ - а

Рок испоруке (РИ) _______________ календарских дана од дана поруџбине наручиоца.
Укупна вредност без ПДВ (бројевима и словима):
_______________________________________________________________________________
Укупан ПДВ (бројевима и словима):
_______________________________________________________________________________
Укупна вредност са ПДВ (бројевима и словима):
_______________________________________________________________________________
Датум:

М.П.

_______________

Потпис понуђача
____________________

Критеријум за избор најповољније понуде:
1. Цена од 0 до 35 бодова
2. Рок испоруке од 0 до 15 бодова
4. Kвалитет од 0 до 50 бодова: ISO 9001 (за добављача) - 10 бодова, QC Сертификат уз
производ који садржи детаљне карактеристике перформанси, прецизност и
репродуцибилност, специфичност, сензитивност, лимит детекције, CV - 25 бодова, CE
ознака 15 бодова .
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Партија 8- TESTOVI ZA ELISA - u

Бр.

Назив

Количи
на

1.

ELISA Borrellia burgdorferi IgM

5 x 96

2.

ELISA Borrelia burgdorferi IgG

5 x 96

3.

ELISA HBsAg

20 x 96

4.

ELISA HIV Ag-Ab

12 x 96

Једин
ица
мере

Цена по
јединици
мере без
ПДВ-а

Цена по
јединици
мере са
ПДВ-ом

Укупно са
ПДВ-ом.

Test
kadica
Test
kadica
Test
kadica
Test
kadica

УКУПНО без ПДВ - а

Рок испоруке (РИ) _______________ календарских дана од дана поруџбине наручиоца.
Укупна вредност без ПДВ (бројевима и словима):
_______________________________________________________________________________
Укупан ПДВ (бројевима и словима):
_______________________________________________________________________________
Укупна вредност са ПДВ (бројевима и словима):
_______________________________________________________________________________
Датум:

М.П.

_______________

Потпис понуђача
____________________

Критеријум за избор најповољније понуде:
1. Цена од 0 до 30 бодова
2. Рок испоруке од 0 до 20 бодова
4. Kвалитет од 0 до 50 бодова: ISO 9001 (за добављача) - 10 бодова, CE ознака 15 бодова,
QC Сертификат уз производ који садржи детаљне карактеристике перформанси: прецизност
и репродуцибилност, специфичност, сензитивност, лимит детекције, CV - 25 бодова.
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Партија 8/a- TESTOVI ZA ELISA - u

Бр.
1.

Назив
ELISA stripovi za kontrolu
performansi ELISA čitača, ridera

Количи
на

Једин
ица
мере

1 x 96

Test
kadica

Цена по
јединици
мере без
ПДВ-а

Цена по
јединици
мере са
ПДВ-ом

Укупно са
ПДВ-ом.

УКУПНО без ПДВ - а
Рок испоруке (РИ) _______________ календарских дана од дана поруџбине наручиоца.
Укупна вредност без ПДВ (бројевима и словима):
_______________________________________________________________________________
Укупан ПДВ (бројевима и словима):
_______________________________________________________________________________
Укупна вредност са ПДВ (бројевима и словима):
_______________________________________________________________________________
Датум:

М.П.

_______________

Потпис понуђача
____________________

Критеријум за избор најповољније понуде:
1. Цена од 0 до 60 бодова
2. Рок испоруке од 0 до 20 бодова
3. Kвалитет од 0 до 20 бодова: ISO 9001 (за добављача) - 20 бодова
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Партија 9 – ХРАНЉИВЕ ПОДЛОГЕ

Бр. Назив
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.

Agar,puder
Azid dekstrozni bujon
Andrade 0.5 % laktoza
peptonska voda
Baird-Parker agar sa dodacima
Baza za krvni agar
BZLŽB
VRBG
CT SMAC ( Cefiksim telurit
sorbitol MaConnkey agar
Chriestensen-ova urea sa
dodacima
Čokoladna agar baza sa
suplementom
Columbia agar baza
Eskulin
Glukozni agar
Hromogena podloga UTI
AGAR
Hranljivi agar
Žučni-eskulin agar ( ŽEA )
Kampilobakter bezkrvna agar
baza sa selektivnim dodatkom
Kligler-ov trostruki šećer
Ksiloza lizin dezoksiholat
agar ( XLD agar )
MaConnkey agar
MaConnkey bujon
MR-VP
Moždano-srčani infuzioni
bujon
Mueller –Hinton agar
Pariski manit
Podloga za ukupan broj
bakterija
Puferovana peptonska voda
Sabouraud dekstrozni agar
Selenit bujon
SIM
Simmons citratni agar
Schaedler agar
Sulfitni agar

Количи
на

Једини
ца
мере

0.5
1

кг
кг

8

кг

0.5
16
0,100
4,5
0,5

кг
кг
кг
кг

0,5

Цена по
јединици
мере без
ПДВ-а*

кг
кг

7

кг

0,5
0,5
0.5

кг
кг
кг

18

кг

0.5
0.5

кг
кг

2,5

кг

1,5

кг

16,5

кг

5,5
1
0,5

кг
кг
кг

1,5

кг

23,5
0,5

кг
кг

5,5

кг

2,5
9,5
3
0,5
0,5
0.5
13

кг
кг
кг
кг
кг
кг
кг

УКУПНО без ПДВ - а
Конкурсна документација ЈН ОП 01/2014
- Медицински потрошни материјал/б
Страна 51б од 161б

Цена по
јединици
мере са
ПДВ-ом

Укупно са
ПДВ-ом.

Рок испоруке (РИ) _______________ календарских дана од дана поруџбине наручиоца.
Укупна вредност без ПДВ (бројевима и словима):
_______________________________________________________________________________
Укупан ПДВ (бројевима и словима):
_______________________________________________________________________________
Укупна вредност са ПДВ (бројевима и словима):
_______________________________________________________________________________
Датум:

М.П.

_______________

Потпис понуђача
____________________

Критеријум за избор најповољније понуде:
1. Цена од 0 до 30 бодова
2. Рок испоруке од 0 до 20 бодова
3. Kвалитет од 0 до 50 бодова: ISO 9001 (за добављача) - 10 бодова CE ознака -20 бодова, QS
сертификат уз производ - 20 бодова.
* Цена комплетне подлоге са индикатором и/или суплементом
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Партија 10 – ГОТОВЕ ПОДЛОГЕ

Бр. Назив
1.
2.

Једини
ца
мере

Количи
на

Цена по
јединици
мере без
ПДВ-а*

Цена по
јединици
мере са
ПДВ-ом

Укупно са
ПДВ-ом.

Hromogena podloga za
200
плоча
detekciju St. aureus
Gotova podloga HTM
160
плоча
(Hemofilus test medijum)
УКУПНО без ПДВ - а

Рок испоруке (РИ) _______________ календарских дана од дана поруџбине наручиоца.
Укупна вредност без ПДВ (бројевима и словима):
_______________________________________________________________________________
Укупан ПДВ (бројевима и словима):
_______________________________________________________________________________
Укупна вредност са ПДВ (бројевима и словима):
_______________________________________________________________________________
Датум:

М.П.

_______________

Потпис понуђача
____________________

Критеријум за избор најповољније понуде:
1. Цена од 0 до 30 бодова
2. Рок испоруке од 0 до 20 бодова
3. Kвалитет од 0 до 50 бодова: ISO 9001 (за добављача) - 10 бодова CE ознака -20 бодова, QS
сертификат уз производ - 20 бодова.
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Партија 11 – СЕРОЛОШКИ ТЕСТОВИ
Б
р.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Назив
Latex ASO test
Latex RF
Waaler-Rose agl.test

Цена по
Цена по
Јединица
јединици мере јединици мере
мере
без ПДВ-а
са ПДВ-ом

3000

тестова

3000

тестова

350

тестова

4000

CRP-latex
TPHA hemaglutinacioni test
IM-latex test

Колич
ина

Укупно са
ПДВ-ом.

тестова

650

тестова

300

тестова

УКУПНО без ПДВ - а

Рок испоруке (РИ) _______________ календарских дана од дана поруџбине наручиоца.
Укупна вредност без ПДВ (бројевима и словима):
_______________________________________________________________________________
Укупан ПДВ (бројевима и словима):
_______________________________________________________________________________
Укупна вредност са ПДВ (бројевима и словима):
_______________________________________________________________________________
Датум:

М.П.

_______________

Потпис понуђача
____________________

Критеријум за избор најповољније понуде:
1. Цена од 0 до 30 бодова
2. Рок испоруке од 0 до 20 бодова
3. Kвалитет од 0 до 50 бодова: ISO 9001 (за добављача) - 10 бодова, CE ознака 15 бодова , QC
Сертификат уз производ који садржи детаљне карактеристике перформанси (прецизност и
репродуцибилност, специфичност, сензитивност, лимит детекције, CV) - 25 бодова.
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Партија 12 – Е ТЕСТОВИ

Бр.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Назив (конц. у µg/mL)
RIFAMPICIN (0,002-32)
SXT (0,002-32)
CIPROFLOXACIN (0,002-32)
CEFOTAKSIM (0,002-32)
PENICILLIN G (0,002-32)
CEFTAZIDIM (0,016-256)
CEFTRIAKSON (0,016-256)
CEFEPIM (0,016-256)
VANKOMICIN (0,016-256)
CEFOKSITIN (0,016-256)

Количина
Јединица
( број
мере
тестова)

Цена по
јединици
мере без
ПДВ-а*

Цена по
јединици мере Укупно са
са ПДВ-ом
ПДВ-ом.

30
тест
30
тест
30
тест
30
тест
30
тест
30
тест
30
тест
30
тест
30
тест
30
тест
УКУПНО без ПДВ - а

Рок испоруке (РИ) _______________ календарских дана од дана поруџбине наручиоца.
Укупна вредност без ПДВ (бројевима и словима):
_______________________________________________________________________________
Укупан ПДВ (бројевима и словима):
_______________________________________________________________________________
Укупна вредност са ПДВ (бројевима и словима):
_______________________________________________________________________________
Датум:

М.П.

_______________

Потпис понуђача
____________________

Критеријум за избор најповољније понуде:
1. Цена од 0 до 50 бодова
2. Рок испоруке од 0 до 20 бодова
3. Kвалитет од 0 до 30 бодова: ISO 9001 (за добављача) - 10 бодова CE ознака -10 бодова, QC
сертификат уз производ - 10 бодова.
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Партија 13 – ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ

Бр.

Назив

1.
2.

Bowie dick
Celulozni membran filter
0,45µm
Držači za eze
Filter papir plava traka Ø 125
mm
Filter papir u arcima 70 g
580x580
Flashback igle,sterilne
Indikatori za anaerobe
Korpa za sterilizaciju –
četvrtasta 15x15cm
Korpa za sterilizaciju –
okrugla 12x12cm
Kutije za zamrzavanje
mikrotuba 1,5ml (10 x 10)
Latex rukavice L
Latex rukavice M
Latex rukavice S
Lonac za anaerobe
Lonac za veš - poncikovan
Mirišljave perle za autoklav
Omnifix flaster 10x10
Papirna vata
Игле 0.6x 30mm-стерилне
Игле 0.8x 40mm-стерилне
PVC špricevi 5ccm - sterilni
Sanitetska vata
Štapići za bris drveni
Test sistem za kontrolu
sterilizacije u autoklavu
biološkom metodom
Test sistem za kontrolu suve
sterilizacije biološkom
metodom
Trake za hemijsku kontrolu
sterilizacije autoklava
Trake za hemijsku kontrolu
sterilizacije u suvom
sterilizatoru
Trake za procesnu kontrolu
sterilizacije autoklava
Transportni brisevi
Vakutaneri – sa gelom,zlatni

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

Колич
ина

Јединица
мере

100
500

ком.
ком.

20

ком.

3000

ком.

500

ком.

5000
300

ком.
ком.

10

ком.

10

ком.

20

ком.

2000
19000
11000
3
10
400
1000
10
200
4000
7000
100
7000

ком.
ком.
ком.
ком.
ком.
ком.
ком.
ком.
ком.
ком.
ком.
ком.
ком.

400

ком.

600

ком.

2x
100 m

ком.

2x
100 m

ком.

50

ком.

200
5000

ком.
ком.

Цена по
јединици
мере без
ПДВ-а
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Цена по
јединици
мере са
ПДВ-ом

Укупно са
ПДВ-ом.

31.
32.

čep- sterilni
Rukavice, netalkirane, lateks,
(vel. M); pakovanje 100
komada
Rukavice, netalkirane,
nitrilne, (vel. M); pakovanje
100 komada

2

ком.

2

ком.

УКУПНО без ПДВ - а

Рок испоруке (РИ) _______________ календарских дана од дана поруџбине наручиоца.
Укупна вредност без ПДВ (бројевима и словима):
_______________________________________________________________________________
Укупан ПДВ (бројевима и словима):
_______________________________________________________________________________
Укупна вредност са ПДВ (бројевима и словима):
_______________________________________________________________________________
Датум:

М.П.

_______________

Потпис понуђача
____________________

Критеријум за избор најповољније понуде:
1. Цена од 0 до 70 бодова
2. Рок испоруке од 0 до 10 бодова
3. Kвалитет од 0 до 20 бодова: ISO 9001 (за добављача) - 20 бодова
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Партија 14 – КОМЕРЦИЈАЛНИ ДИСКОВИ / ТАБЛЕТЕ

Бр.
1.
2.
3.
4.
5.

Назив
Bacitracin 0.04
Faktor V
Faktor X
Faktor XV
ONPG

Количи Јединица
на
мере
500
300
300
300
100

Цена по
јединици
мере без
ПДВ-а*

Цена по
јединици
мере са
ПДВ-ом

Укупно са
ПДВ-ом.

тестова
таблета
таблета
таблета
таблета

УКУПНО без ПДВ - а

Рок испоруке (РИ) _______________ календарских дана од дана поруџбине наручиоца.
Критеријум за избор најповољније понуде:
1. Цена од 0 до 40 бодова
2. Рок испоруке од 0 до 10 бодова
3. Kвалитет од 0 до 50 бодова: ISO 9001 (за добављача) - 10 бодова CE ознака -20 бодова, QC
сертификат уз производ - 20 бодова.
Укупна вредност без ПДВ (бројевима и словима):
_______________________________________________________________________________
Укупан ПДВ (бројевима и словима):
_______________________________________________________________________________
Укупна вредност са ПДВ (бројевима и словима):
_______________________________________________________________________________
Датум:
_______________

М.П.

Потпис понуђача
____________________
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Партија 14/а – ТРИБУТИРИН

Бр.
1.

Назив
Tрибутирин

Количина

Јединица
мере

200

Цена по
јединици
мере без
ПДВ-а*

Цена по
јединици
мере са
ПДВ-ом

Укупно са
ПДВ-ом.

тестова

УКУПНО без ПДВ - а

Рок испоруке (РИ) _______________ календарских дана од дана поруџбине наручиоца.
Критеријум за избор најповољније понуде:
1. Цена од 0 до 40 бодова
2. Рок испоруке од 0 до 10 бодова
3. Kвалитет од 0 до 50 бодова: ISO 9001 (за добављача) - 10 бодова CE ознака -20 бодова, QC
сертификат уз производ - 20 бодова.
Укупна вредност без ПДВ (бројевима и словима):
_______________________________________________________________________________
Укупан ПДВ (бројевима и словима):
_______________________________________________________________________________
Укупна вредност са ПДВ (бројевима и словима):
_______________________________________________________________________________
Датум:
_______________

М.П.

Потпис понуђача
____________________
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Партија 15 – DIF тестови

Бр.
1.
2.

Количи Јединица
на
мере

Назив
DIF test Chl.trachomatis
Pozitivne i negativne kontrole
za DIF test Chl.trachomatis

500

тестова

60

тестова

Цена по
јединици
мере без
ПДВ-а*

Цена по
јединици
мере са
ПДВ-ом

Укупно са
ПДВ-ом.

УКУПНО без ПДВ - а

Рок испоруке (РИ) _______________ календарских дана од дана поруџбине наручиоца.
Критеријум за избор најповољније понуде:
1. Цена од 0 до 40 бодова
2. Рок испоруке од 0 до 10 бодова
3. Kвалитет од 0 до 50 бодова: ISO 9001 (за добављача) - 10 бодова CE ознака -20 бодова, QC
сертификат уз производ - 20 бодова.
Укупна вредност без ПДВ (бројевима и словима):
_______________________________________________________________________________
Укупан ПДВ (бројевима и словима):
_______________________________________________________________________________
Укупна вредност са ПДВ (бројевима и словима):
_______________________________________________________________________________
Датум:
_______________

М.П.

Потпис понуђача
____________________
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Партија 16 – КЕСИЦЕ Gas- pac

Бр.
1.
2.

Количи Јединица
на
мере

Назив
kesice Gas-pac anaerobi
kesice Gas-Pac mikroaerofili

300
300

Цена по
јединици
мере без
ПДВ-а*

Цена по
јединици
мере са
ПДВ-ом

Укупно са
ПДВ-ом.

кесица
кесица

УКУПНО без ПДВ - а

Рок испоруке (РИ) _______________ календарских дана од дана поруџбине наручиоца.
Критеријум за избор најповољније понуде:
1. Цена од 0 до 40 бодова
2. Рок испоруке од 0 до 10 бодова
3. Kвалитет од 0 до 50 бодова: ISO 9001 (за добављача) - 10 бодова CE ознака -20 бодова, QC
сертификат уз производ - 20 бодова.
Укупна вредност без ПДВ (бројевима и словима):
_______________________________________________________________________________
Укупан ПДВ (бројевима и словима):
_______________________________________________________________________________
Укупна вредност са ПДВ (бројевима и словима):
_______________________________________________________________________________
Датум:
_______________

М.П.

Потпис понуђача
____________________
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Партија 17 – ЛАТЕКС АГЛУТАЦИОНИ тестови

Бр.
1.
2.

Количи Јединица
на
мере

Назив
latex aglutinacioni test za
Str.pneumoniae
latex aglutinacioni test za
identifikaciju grupe streptokoka

50

тестова

150

тестова

Цена по
јединици
мере без
ПДВ-а*

Цена по
јединици
мере са
ПДВ-ом

Укупно са
ПДВ-ом.

УКУПНО без ПДВ - а
Рок испоруке (РИ) _______________ календарских дана од дана поруџбине наручиоца.
Критеријум за избор најповољније понуде:
1. Цена од 0 до 40 бодова
2. Рок испоруке од 0 до 10 бодова
3. Kвалитет од 0 до 50 бодова: ISO 9001 (за добављача) - 10 бодова CE ознака -20 бодова, QC
сертификат уз производ - 20 бодова.
Укупна вредност без ПДВ (бројевима и словима):
_______________________________________________________________________________
Укупан ПДВ (бројевима и словима):
_______________________________________________________________________________
Укупна вредност са ПДВ (бројевима и словима):
_______________________________________________________________________________
Датум:
_______________

М.П.

Потпис понуђача
____________________
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Партија 18 – КОМЕРЦИЈАЛНИ ТЕСТОВИ ЗА ИНДЕТИФИКАЦИЈУ И
ИСПИТИВАЊЕ ОСЕТЉИВОСТИ

Количи Јединица
на
мере

Бр.

Назив

1.

Testovi za identifikaciju gljivica i
izradu antimikograma
( kolorimetrijski)

30

Цена по
јединици
мере без
ПДВ-а*

Цена по
јединици
мере са
ПДВ-ом

Укупно са
ПДВ-ом.

тестова

УКУПНО без ПДВ - а

Рок испоруке (РИ) _______________ календарских дана од дана поруџбине наручиоца.
Критеријум за избор најповољније понуде:
1. Цена од 0 до 40 бодова
2. Рок испоруке од 0 до 10 бодова
3. Kвалитет од 0 до 50 бодова: ISO 9001 (за добављача) - 10 бодова CE ознака -20 бодова, QC
сертификат уз производ - 20 бодова.
Укупна вредност без ПДВ (бројевима и словима):
_______________________________________________________________________________
Укупан ПДВ (бројевима и словима):
_______________________________________________________________________________
Укупна вредност са ПДВ (бројевима и словима):
_______________________________________________________________________________
Датум:
_______________

М.П.

Потпис понуђача
____________________
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Партија 18 /а – КОМЕРЦИЈАЛНИ ТЕСТОВИ ЗА ИНДЕТИФИКАЦИЈУ И
ИСПИТИВАЊЕ ОСЕТЉИВОСТИ

Количи Јединица
на
мере

Бр.

Назив

1.

Testovi i transportni medijumi za
identifikaciju Mycoplasmi i
Ureaplazmi (kolorimetrijski)

600

Цена по
јединици
мере без
ПДВ-а*

Цена по
јединици
мере са
ПДВ-ом

Укупно са
ПДВ-ом.

тестова

УКУПНО без ПДВ - а

Рок испоруке (РИ) _______________ календарских дана од дана поруџбине наручиоца.
Критеријум за избор најповољније понуде:
1. Цена од 0 до 40 бодова
2. Рок испоруке од 0 до 10 бодова
3. Kвалитет од 0 до 50 бодова: ISO 9001 (за добављача) - 10 бодова CE ознака -20 бодова, QC
сертификат уз производ - 20 бодова.
Укупна вредност без ПДВ (бројевима и словима):
_______________________________________________________________________________
Укупан ПДВ (бројевима и словима):
_______________________________________________________________________________
Укупна вредност са ПДВ (бројевима и словима):
_______________________________________________________________________________
Датум:
_______________

М.П.

Потпис понуђача
____________________

Конкурсна документација ЈН ОП 01/2014
- Медицински потрошни материјал/б
Страна 64б од 161б

Партија 19 – КОМЕРЦИЈАЛНИ ТЕСТОВИ ЗА ИНДЕТИФИКАЦИЈУ БАКТЕРИЈА

Бр.

1.
2.

Количи Јединица
на
мере

Назив
Testovi za identifikaciju
enterobakterija i nefermentujućih
bakterija
Testovi za identifikaciju
Neisseria i Haemophilus

20

Цена по
јединици
мере без
ПДВ-а*

Цена по
јединици
мере са
ПДВ-ом

Укупно са
ПДВ-ом.

тестова
тестова

20

УКУПНО без ПДВ - а
Рок испоруке (РИ) _______________ календарских дана од дана поруџбине наручиоца.
Критеријум за избор најповољније понуде:
1. Цена од 0 до 40 бодова
2. Рок испоруке од 0 до 10 бодова
3. Kвалитет од 0 до 50 бодова: ISO 9001 (за добављача) - 10 бодова CE ознака -20 бодова, QC
сертификат уз производ - 20 бодова.
Укупна вредност без ПДВ (бројевима и словима):
_______________________________________________________________________________
Укупан ПДВ (бројевима и словима):
_______________________________________________________________________________
Укупна вредност са ПДВ (бројевима и словима):
_______________________________________________________________________________
Датум:
_______________

М.П.

Потпис понуђача
____________________
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Партија 20 – СЕРУМИ ЗА АГЛУТИНАЦИЈУ

Бр.

1.

2.
3.

Количи Јединица
на
мере

Назив
Lateks AGLUTINACIONI
TEST za detekciju bakterijskih
antigena iz likvora ( Str.
Pneumoniae, N.meningitidis
A,B/E.coli K1, C, Y/W135,
Hib, Streptococcus gr. B)
Serumi za aglutinaciju
N.meningitidis serogrupa Y
Serumi za aglutinaciju
N.meningitidis serogrupa
W135

1

кутија

1

бочица

1

бочица

Цена по
јединици
мере без
ПДВ-а*

Цена по
јединици
мере са
ПДВ-ом

Укупно са
ПДВ-ом.

УКУПНО без ПДВ - а
Рок испоруке (РИ) _______________ календарских дана од дана поруџбине наручиоца.
Критеријум за избор најповољније понуде:
1. Цена од 0 до 40 бодова
2. Рок испоруке од 0 до 10 бодова
3. Kвалитет од 0 до 50 бодова: ISO 9001 (за добављача) - 10 бодова CE ознака -20 бодова, QC
сертификат уз производ - 20 бодова.
Укупна вредност без ПДВ (бројевима и словима):
_______________________________________________________________________________
Укупан ПДВ (бројевима и словима):
_______________________________________________________________________________
Укупна вредност са ПДВ (бројевима и словима):
_______________________________________________________________________________
Датум:
_______________

М.П.

Потпис понуђача
____________________
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Партија 21 – РЕАГЕНСИ ЗА ПЦР

Бр.

1.
2.
3.
4.

Количи Јединица
на
мере

Назив
TBE pufer 10x
(mol.biol.grade); 1000 ml
pakovanje
Etidijum Bromid Solucija
10ml
Nucleic Acid Sample Loading
pufer
Bromenfenol plavo; 5g

1

комада

1

комада

1

комада

1

комада

Цена по
јединици
мере без
ПДВ-а*

Цена по
јединици
мере са
ПДВ-ом

Укупно са
ПДВ-ом.

УКУПНО без ПДВ - а
Рок испоруке (РИ) _______________ календарских дана од дана поруџбине наручиоца.
Критеријум за избор најповољније понуде:
1. Цена од 0 до 40 бодова
2. Рок испоруке од 0 до 10 бодова
3. Kвалитет од 0 до 50 бодова: ISO 9001 (за добављача) - 10 бодова CE ознака -20 бодова, QC
сертификат уз производ - 20 бодова.
Укупна вредност без ПДВ (бројевима и словима):
_______________________________________________________________________________
Укупан ПДВ (бројевима и словима):
_______________________________________________________________________________
Укупна вредност са ПДВ (бројевима и словима):
_______________________________________________________________________________
Датум:
_______________

М.П.

Потпис понуђача
____________________
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Партија 22 – ОКСИДАЗА тест

Бр.
1.

Количи Јединица
на
мере

Назив
OKSIDAZA TEST – tečna,
ampule

300

Цена по
јединици
мере без
ПДВ-а*

Цена по
јединици
мере са
ПДВ-ом

Укупно са
ПДВ-ом.

тестова

УКУПНО без ПДВ - а
Рок испоруке (РИ) _______________ календарских дана од дана поруџбине наручиоца.
Критеријум за избор најповољније понуде:
1. Цена од 0 до 40 бодова
2. Рок испоруке од 0 до 10 бодова
3. Kвалитет од 0 до 50 бодова: ISO 9001 (за добављача) - 10 бодова CE ознака -20 бодова, QC
сертификат уз производ - 20 бодова.
Укупна вредност без ПДВ (бројевима и словима):
_______________________________________________________________________________
Укупан ПДВ (бројевима и словима):
_______________________________________________________________________________
Укупна вредност са ПДВ (бројевима и словима):
_______________________________________________________________________________
Датум:
_______________

М.П.

Потпис понуђача
____________________
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Партија 23 - VDRL тестови
Б
р.

Назив

1. VDRL

Количина Једини Цена по јединици
ца мере мере без ПДВ-а

200

Цена по
јединици
мере са
ПДВ-ом

Укупно са ПДВом.

тестова

УКУПНО без ПДВ - а
Напомена: VDRL тестови морају бити валидни и за серум и за ликвор.
Рок испоруке (РИ) _______________ календарских дана од дана поруџбине наручиоца.

Укупна вредност без ПДВ (бројевима и словима):
_______________________________________________________________________________
Укупан ПДВ (бројевима и словима):
_______________________________________________________________________________
Укупна вредност са ПДВ (бројевима и словима):
_______________________________________________________________________________
Датум:

М.П.

_______________

Потпис понуђача
____________________

Критеријум за избор најповољније понуде:
1. Цена од 0 до 40 бодова
2. Рок испоруке од 0 до 10 бодова
3. Kвалитет од 0 до 50 бодова: ISO 9001 (за добављача) - 10 бодова CE ознака -20 бодова, QC
сертификат уз производ - 20 бодова.
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Партија 24- Картице за VITEK
Б
р.

Назив

Коли
чина

Јединица
мере

1.

Kartice za VITEK GP

150

картица

2.

Kartice za VITEK
AST GP67

250

картица

3.

Kartice za VITEK GN

150

картица

4.

Kartice za VITEK
AST GN76

250

картица

2000

комада

5.

Polistirenske epruvete
za VITEK 12x75mm

Цена по јединици
мере без ПДВ-а

Цена по
јединици
мере са
ПДВ-ом

Укупно са ПДВом.

УКУПНО без ПДВ - а
Рок испоруке (РИ) _______________ календарских дана од дана поруџбине наручиоца.
Укупна вредност без ПДВ (бројевима и словима):
_______________________________________________________________________________
Укупан ПДВ (бројевима и словима):
_______________________________________________________________________________
Укупна вредност са ПДВ (бројевима и словима):
_______________________________________________________________________________
Датум:

М.П.

_______________
Критеријум за избор најповољније понуде:

Потпис понуђача
____________________

1. Цена од 0 до 40 бодова
2. Рок испоруке од 0 до 10 бодова
3. Kвалитет од 0 до 50 бодова: ISO 9001 (за добављача) - 10 бодова CE ознака -20 бодова, QC
сертификат уз производ - 20 бодова.
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Напомена 1.:
1. Све испоруке морају бити у складу са понуђеним квалитетом који треба да одговара
захтевима наведеним у техничкој спецификацији
2. Понуђачи уз понуду обавезно треба да доставе детаљне спецификације артикала које
нуде ради стручне оцене и упоређивања са захтевима из техничке спецификације и упутство
за употребу произвођача.
Напомена 2.:
Образац структуре цене одабране Партије, понуђач мора да попуни, овери печатом и
потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу структуре цене наведени. За
партију у којој понуђач не жели да учествује оставља непопуњену и неоверену.
Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да
образац структуре цене 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 структуре цене.
Напомена 3:
1. Понуда мора бити поднета за целокупан предмет јавне набавке за одређену партију. Понуда
поднета за делимичан број ставки из партије је неприхватљива.
2. Ако понуда нема потпис одговорног лица и печат понуђача на свим обрасцима за одређену
партију, сматра се да понуда има недостатака с обзиром да наручилац неће бити у
могућности да утврди веродостојности исте.
3. Свака исправка у понуди обавезно мора бити парафирана и оверена печатом понуђача.
Уколико исправке нису вршене на наведени начин сматра се да понуда има битне недостатке,
јер се неће моћи утврдити стварна садржина.
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Образац 7

ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ Партија ___
Изјављујемо да у ЈН ОП 01/2014, наступамо са следећим извођачима:

1.

Назив подизвођача:
Aдреса:
Maтични број:
Порески индефикациони број:
Име особе за контакат:
Проценат укупне вредности набавке
који ће извршити подизвођач :
Део предмета набавке који ће извршити
подизвођач:

2.

Назив подизвођача:
Aдреса:
Maтични број:
Порески индефикациони број:
Име особе за контакат:
Проценат укупне вредности набавке
који ће извршити подизвођач :
Део предмета набавке који ће извршити
подизвођач:

Датум:
_______________

М.П.

Потпис понуђача
____________________

Напомена:
Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености ОБАВЕЗНИХ УСЛОВА из Обрасца 3, а
ДОДАТНЕ УСЛОВЕ из Образца 4 понуђач и подизвоћач/и испуњавају заједно.
Понуђач је дужан да у свој понуди наведе проценат укупне вредности јавне набавке који ће поверити
подизвођачу, а који не може бити већи од 40% , као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.
Табелу 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
примерака, да се попуни и достави за свакога подизвођача.
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Образац 8

ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧИМА У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ
Партија ___
Изјављујемо да у ЈН ОП 01/2014 наступамо са следећим понуђачима :

1

Назив учесника:
Aдреса:
Maтични број:
Порески индефикациони број:
Име особе за контакат

2

Назив учесника:
Aдреса:
Maтични број:
Порески индефикациони број:
Име особе за контакат

3

Назив учесника:
Aдреса:
Maтични број:
Порески индефикациони број:
Име особе за контакат

Лице одговорно за извршење уговора: ______________________________________________________.
подносећи заједничку понуду.

Датум:

М.П.
_______________

Потпис понуђача
____________________

Напомена:
Понуђачи одговарају неограничено солидарно.
Сваки понуђач из групе понуђача (укључујући и носиоца понуде) који подносе заједничку понуду, у обавези је
да достави доказе о испуњавању ОБАВЕЗНИХ УСЛОВА из Обрасца 3, а ДОДАТНЕ УСЛОВЕ из Обрасца 4
понуђачи испуњавају заједно.

Конкурсна документација ЈН ОП 01/2014
- Медицински потрошни материјал/б
Страна 73б од 161б

Образац 9

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ
ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник
понуђача/групе понуђача, дајем следећу
ИЗЈАВУ
Испуњавам-мо све услове утврђене конкурсном документацијом за ЈН ОП бр. 01/2014,
и то да:
1. је понуђач регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући
регистар;
2. 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 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
објављивања односно слања позива за подношење понуда;
4. је понуђач измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са
прописима РС или стране државе ако има седиште на њеној територији;
Напомена:
У случају недоумице о томе да ли понуђач који наступа самостално или у заједничкој
понуди испуњава неки од услова одређених документацијом, наручилац може да тражи од
понуђача да поднесе одговарајуће документе којима потврђује испуњеност услова.
Уколико понуду подноси понуђач самостално овом изјавом доказује да испуњава све
услове из тачке 1 до 4, а ако понуду подноси Група понуђача овом изјавом потврђује се да
сваки понуђач из Групе понуђача испуњава услове из тачке 1 до 4.
Датум:
_________________

М.П.

Потпис понуђача
__________________
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Образац 10

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВА О ПОШТОВАЊУ ПРОПИСА ЗА ЈН ОП 01/2014,

Понуђач гарантује да су при састављању понуде, јавне набавке отворени поступак - добра
– медицински потрошни материјал 01/2014, поштоване обавезе које произилазе из
важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне
средине и да је носилац права интелектуалне својине потребних за обављање послова
предметне јавне набавке.

Место и датум:
_________________

М.П.

Потпис понуђача
______________________
(потпис овлашћеног лица)
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Образац 11

ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ ЈН ОП 01/2014

Изјављујем под пуном материјалном и кривичном одговорношћу да сам у предметном поступку јавне
набавке имао следеће трошкове:

ВРСТА ТРОШКА

ИЗНОС ТРОШКА У РСД без ПДВ

УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА
ПОНУДЕ

У складу са чланом 88. ЗЈН понуђач може да у оквиру понуде достави укупан износ и
структуру трошкова припремања понуде.
Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од
наручиоца накнаду трошкова.
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.
Ова изјава је у складу са Правилником о обавезним елементима конкурсне документације
у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС”
бр. 29/2013) обавезни елемент конкурсне документације.

Датум:

М.П.

Потпис понуђача

Напомена: достављање овог обрасца није обавезно
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Образац 12

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ
У складу са чланом 26. Закона, ________________________________________, даје:
(Назив понуђача)

ИЗЈАВУ

О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ ЗА ЈН ОП 01/2014

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у поступку
јавне набавке отворени поступак – добра – потрошни медицински материјал бр. 01/2014,
поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

Место и датум:
_________________

М.П.

Потпис понуђача
______________________
(потпис овлашћеног лица)

Напомена: у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди, наручулац 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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Образац 13

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ФИНАНСИЈСКОМ ОБЕЗБЕЂЕЊУ
ИЗЈАВА
ПОНУЂАЧА О ФИНАНСИЈСКОМ ОБЕЗБЕЂЕЊУ ЗА ЈН ОП 01/2014
Обавезујем се да ћу одмах по потписивању додељеног уговора о јавној набавци, положити
средства финансијског обезбеђења предвиђена уговором.
Обавезујем се да ћу истовремено са предајом уговорене врсте средства финансијског
обезбеђења, Наручиоцу предати копије картона са депонованим потписима овлашћених лица
понуђача, овлашћење за Наручиоца, да уговорена средства финансијског обезбеђења може
попунити у складу са закљученим уговором о јавној набавци, као и копију захтева за
регистрацију меница, овереног од моје пословне банке

Место и датум:

М.П.

_______________

Потпис понуђача
____________________
(потпис овлашћеног лица)

Напомена: Образац се доставља за сваку партију посебно.
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Образац 14
МОДЕЛ УГОВОРА
о јавној набавци ЈН ОП 01/2014, Партија 1
Закључен дана _________.2014.године у Сомбору између:
1. Завод за јавно здравље из Сомбора, Војвођанска 47 (у даљем тексту: Наручилац), ПИБ :
101842968, МБ: 08333092, кога заступа директор Мереи др Срђан и
2. „________________”____ из _____________________, ПИБ:__________, МБ:__________
(у даљем тексту: Испоручилац), кога заступа директор ________________________.
Предмет Уговора
Члан 1.
Предмет овог уговора је набавка добара АГЛУТИНИШУЋИ СЕРУМИ- 2014. годину
(у даљем тексту: серуми), који је предмет јавне набавке Наручиоца.
Врста, количина и цена серума утврђени су према прихваћеној понуди Понуђача
број._____ од ______________ године (у даљем тексту: Понуда), која је саставни део
Уговора.
Члан 2.
Испоручилац се обавезује да ће Наручиоцу испоручити серуме из члана 1. овог
Уговора у складу са потребама Наручиоца у погледу врсте, количине и динамике испоруке сукцесивно.
Потребе Наручиоца, у смислу предходног става, су саставни део наруџбенице коју
Наручилац упућује Испоручиоцу.
Цена и начин плаћања
Члан 3.
Уговорне стране прихватају цену коју је Испоручилац дао у Понуди.
Уговорне стране су сагласне да укупна цена серума на дан закључења овог Уговора
износи: ___________ динара без ПДВ-а, односно __________ динара са ПДВ-ом.
Појединачне цене у Понуди су дате без ПДВ-а.
Наручилац задржава право из члана 2. овог Уговора да сукцесивно повлачи добра
(роба) у складу са својим потребама.
Члан 4.
Наручилац се обавезује да Испоручиоцу врши плаћања по испоруци серума у року 45
дана, рачунајући од дана испостављања исправног рачуна, у складу са Понудом.
Испоручилац је дужан да истовремено уз испоручена добра (серуме) Наручиоцу
достави отпремницу и фактуру.
Члан 5.
Конкурсна документација ЈН ОП 01/2014
- Медицински потрошни материјал/б
Страна 79б од 161б

Отпремница потписана од стране овлашћеног представника Наручиоца, заједно са
фактуром, представља основ за плаћање испоручених серума .
Због потребе праћења врсте, количине и цене испоручене робе, Испоручилац се
обавезује да, у случају када назив испоручене робе није истоветан називу из конкурсне
документације – Понуде, на отпремници и фактури упише и назив робе наведене у Понуди.
Серум који није у складу са техничком спецификацијом ЈН ОП 01/2014 неће бити
основ плаћања код Наручиоца, и сматраће се да Наручиоц нема обавезу плаћања исте.
На отпремници се обавезно уписује цена испоручене робе без ПДВ-а.
Средство обезбеђења
Члан 6.
Испоручилац се обавезује приликом закључења овог Уговора предати Наручиоцу
безусловну, неопозиву, по првом позиву наплативу бланко соло меницу потписану и оверену
са меничним овлашћењем које гласи на Наручиоца, да Наручилац исту може попунити и
наплатити у износу од 10% (десет) вредности овог Уговора (без ПДВ-а) на име гаранције за
добро извршење преузетих уговорних обавеза и на име гаранције за квалитет испоручени
серуми, са роком важности најмање 30 дана дужим од периода на који је закључен овај
Уговор.
Након истека рока дефинисаног чланом 6. став 1. Испоручилац може преузети
меницу од Наручиоца.
Гаранција испоруке и квалитета
Члан 7.
Испоручилац се обавезује да ће извршити испоруку серума према условима квалитета
и техничким карактеристикама из Конкурсне документације.
Члан 8.
Испоручилац гарантује квалитет испоручене робе, серума у складу са гарантним
роковима произвођача.
Рекламација количине и квалитета
Члан 9.
Наручилац има право на рекламацију квалитета и количине испоручене робе, у ком
случају има право да уложи приговор без одлагања, одмах приликом преузимања- пријема
робе, а у случају скривених мана у року од 24 часа од сазнања за скривену ману.
Наручилац задржава право да добра која не одговарају квалитету из Понуде врати
Испоручиоцу уз обавезу да је Испоручиоц преузме франко ЗЗЈЗ Сомбор, те по том основу
Наручилац нема обавезу плаћања и ослобађа се било каквих даљих трошкова.
Члан 10.
Уколико Испоручилац не изврши замену робе у гарантном року, по позиву Наручиоца
у примереном року, Наручилац задржава право да серуме одговарајућег квалитета наручи од
другог понуђача, с тим да исплата цене за исти пада на терет Испоручиоца.
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Рок трајања и раскид Уговора
Члан 11.
Уговор се закључује на одређено време и то на годину дана. Oбавезе које доспевају у
наредној буџетској години ће бити реализоване највише до износа средстава која је за ову
намену одобрена у тој буџетској години.
Члан 12.
Уколико се Испоручилац не придржава обавеза утврђених овим Уговором, а нарочито
уговорене цене, рокова и квалитета испоручене, Наручилац може раскинути овај Уговор уз
право на накнаду штете (стварне штете и изгубљене добити) у целости а која настане код
Наручиоца, због неизвршења одредаба овог Уговора, уз обавезу да Испоручиоца писменим
путем обавести о разлозима раскида .
Завршне одредбе
Члан 13.
Све што није предвиђено овим уговором, примењиваће се одредбе Закона о
облигационим односима.
Члан 14.
Уговорне стране су сагласне да све евентуалне спорове решавају споразумно, а у
случају да споразум није могућ, за решавање спорова уговарају надлежност Привредног суда
у Сомбору.
Члан 15.
Овај уговор је сачињен у 6 (шест ) истоветних примерака од којих свака Уговорна
старна задржава по 3 (три) примерка.

ИСПОРУЧИЛАЦ

НАРУЧИЛАЦ
ЗЗЈЗ СОМБОР

________________________

___________________________
директор Мереи др Срђан
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МОДЕЛ УГОВОРА
о јавној набавци ЈН ОП 01/2014, Партија 2
Закључен дана _________.2014.године у Сомбору између:
1. Завод за јавно здравље из Сомбора, Војвођанска 47 (у даљем тексту: Наручилац), ПИБ :
101842968, МБ: 08333092, кога заступа директор Мереи др Срђан и
2. „________________”____ из _____________________, ПИБ:__________, МБ:__________
(у даљем тексту: Испоручилац), кога заступа директор ________________________.
Предмет Уговора
Члан 1.
Предмет овог уговора је набавка добара - ХЕМИКАЛИЈЕ И БОЈЕ - 2014. годину (у
даљем тексту: хемикалије и боје), који је предмет јавне набавке Наручиоца.
Врста, количина и цена хемикалија и боја утврђени су према прихваћеној понуди
Понуђача број._____ од ______________ године (у даљем тексту: Понуда), која је саставни
део Уговора.
Члан 2.
Испоручилац се обавезује да ће Наручиоцу испоручити хемикалије и боје из члана 1.
овог Уговора у складу са потребама Наручиоца у погледу врсте, количине и динамике
испоруке - сукцесивно.
Потребе Наручиоца, у смислу предходног става, су саставни део наруџбенице коју
Наручилац упућује Испоручиоцу.
Цена и начин плаћања
Члан 3.
Уговорне стране прихватају цену коју је Испоручилац дао у Понуди.
Уговорне стране су сагласне да укупна цена хемикалије и боје на дан закључења овог
Уговора износи: ___________ динара без ПДВ-а, односно __________ динара са ПДВ-ом.
Појединачне цене у Понуди су дате без ПДВ-а.
Наручилац задржава право из члана 2. овог Уговора да сукцесивно повлачи добра
(роба) у складу са својим потребама.
Члан 4.
Наручилац се обавезује да Испоручиоцу врши плаћања по испоруци хемикалије и боје
у року 45 дана, рачунајући од дана испостављања исправног рачуна, у складу са Понудом.
Испоручилац је дужан да истовремено уз испоручена добра (хемикалије и боје)
Наручиоцу достави отпремницу и фактуру.
Члан 5.
Отпремница потписана од стране овлашћеног представника Наручиоца, заједно са
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фактуром, представља основ за плаћање испоручених хемикалија и боја.
Због потребе праћења врсте, количине и цене испоручене робе, Испоручилац се
обавезује да, у случају када назив испоручене робе није истоветан називу из конкурсне
документације – Понуде, на отпремници и фактури упише и назив робе наведене у Понуди.
Хемикалије и боје које нису у складу са техничком спецификацијом ЈН ОП 01/2014
неће бити основ плаћања код Наручиоца, и сматраће се да Наручиоц нема обавезу плаћања
исте.
На отпремници се обавезно уписује цена испоручене робе без ПДВ-а.
Средство обезбеђења
Члан 6.
Испоручилац се обавезује приликом закључења овог Уговора предати Наручиоцу
безусловну, неопозиву, по првом позиву наплативу бланко соло меницу потписану и оверену
са меничним овлашћењем које гласи на Наручиоца, да Наручилац исту може попунити и
наплатити у износу од 10% (десет) вредности овог Уговора (без ПДВ-а) на име гаранције за
добро извршење преузетих уговорних обавеза и на име гаранције за квалитет испоручених ,
хемикалија и боја са роком важности најмање 30 дана дужим од периода на који је закључен
овај Уговор.
Након истека рока дефинисаног чланом 6. став 1. Испоручилац може преузети
меницу од Наручиоца.
Гаранција испоруке и квалитета
Члан 7.
Испоручилац се обавезује да ће извршити испоруку хемикалија и боја према условима
квалитета и техничким карактеристикама из Конкурсне документације.
Члан 8.
Испоручилац гарантује квалитет испоручене робе, хемикалије и боје у складу са
гарантним роковима произвођача.
Рекламација количине и квалитета
Члан 9.
Наручилац има право на рекламацију квалитета и количине испоручене робе, у ком
случају има право да уложи приговор без одлагања, одмах приликом преузимања- пријема
робе, а у случају скривених мана у року од 24 часа од сазнања за скривену ману.
Наручилац задржава право да добра која не одговарају квалитету из Понуде врати
Испоручиоцу уз обавезу да је Испоручиоц преузме франко ЗЗЈЗ Сомбор, те по том основу
Наручилац нема обавезу плаћања и ослобађа се било каквих даљих трошкова.
Члан 10.
Уколико Испоручилац не изврши замену робе у гарантном року, по позиву Наручиоца
у примереном року, Наручилац задржава право да хемикалије и боје одговарајућег квалитета
наручи од другог понуђача, с тим да исплата цене за исти пада на терет Испоручиоца.
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Рок трајања и раскид Уговора
Члан 11.
Уговор се закључује на одређено време и то на годину дана.Oбавезе које доспевају у
наредној буџетској години ће бити реализоване највише до износа средстава која је за ову
намену одобрена у тој буџетској години.
Члан 12.
Уколико се Испоручилац не придржава обавеза утврђених овим Уговором, а нарочито
уговорене цене, рокова и квалитета испоручене, Наручилац може раскинути овај Уговор уз
право на накнаду штете (стварне штете и изгубљене добити) у целости а која настане код
Наручиоца, због неизвршења одредаба овог Уговора, уз обавезу да Испоручиоца писменим
путем обавести о разлозима раскида .
Завршне одредбе
Члан 13.
Све што није предвиђено овим уговором, примењиваће се одредбе Закона о
облигационим односима.
Члан 14.
Уговорне стране су сагласне да све евентуалне спорове решавају споразумно, а у
случају да споразум није могућ, за решавање спорова уговарају надлежност Привредног суда
у Сомбору.
Члан 15.
Овај уговор је сачињен у 6 (шест ) истоветних примерака од којих свака Уговорна
старна задржава по 3 (три) примерка.

ИСПОРУЧИЛАЦ

НАРУЧИЛАЦ
ЗЗЈЗ СОМБОР

________________________

___________________________
директор Мереи др Срђан
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МОДЕЛ УГОВОРА
о јавној набавци ЈН ОП 01/2014, Партија 3
Закључен дана _________.2014.године у Сомбору између:
1. Завод за јавно здравље из Сомбора, Војвођанска 47 (у даљем тексту: Наручилац), ПИБ :
101842968, МБ: 08333092, кога заступа директор Мереи др Срђан и
2. „________________”____ из _____________________, ПИБ:__________, МБ:__________
(у даљем тексту: Испоручилац), кога заступа директор ________________________.
Предмет Уговора
Члан 1.
Предмет овог уговора је набавка добара - ХРАНЉИВЕ ПОДЛОГЕ (у даљем тексту:
подлоге), који је предмет јавне набавке Наручиоца.
Врста, количина и цена подлоге утврђени су према прихваћеној понуди Понуђача
број._____ од ______________ године (у даљем тексту: Понуда), која је саставни део
Уговора.
Члан 2.
Испоручилац се обавезује да ће Наручиоцу испоручити подлоге из члана 1. овог
Уговора у складу са потребама Наручиоца у погледу врсте, количине и динамике испоруке сукцесивно.
Потребе Наручиоца, у смислу предходног става, су саставни део наруџбенице коју
Наручилац упућује Испоручиоцу.
Цена и начин плаћања
Члан 3.
Уговорне стране прихватају цену коју је Испоручилац дао у Понуди.
Уговорне стране су сагласне да укупна цена подлога на дан закључења овог Уговора
износи: ___________ динара без ПДВ-а, односно __________ динара са ПДВ-ом.
Појединачне цене у Понуди су дате без ПДВ-а.
Наручилац задржава право из члана 2. овог Уговора да сукцесивно повлачи добра
(роба) у складу са својим потребама.
Члан 4.
Наручилац се обавезује да Испоручиоцу врши плаћања по испоруци подлога у року
45 дана, рачунајући од дана испостављања исправног рачуна, у складу са Понудом.
Испоручилац је дужан да истовремено уз испоручена добра (подлоге) Наручиоцу
достави отпремницу и фактуру.
Члан 5.
Отпремница потписана од стране овлашћеног представника Наручиоца, заједно са
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фактуром, представља основ за плаћање испоручених подлога .
Због потребе праћења врсте, количине и цене испоручене робе, Испоручилац се
обавезује да, у случају када назив испоручене робе није истоветан називу из конкурсне
документације – Понуде, на отпремници и фактури упише и назив робе наведене у Понуди.
Подлоге који нису у складу са техничком спецификацијом ЈН ОП 01/2014 неће бити
основ плаћања код Наручиоца, и сматраће се да Наручиоц нема обавезу плаћања исте.
На отпремници се обавезно уписује цена испоручене робе без ПДВ-а.
Средство обезбеђења
Члан 6.
Испоручилац се обавезује приликом закључења овог Уговора предати Наручиоцу
безусловну, неопозиву, по првом позиву наплативу бланко соло меницу потписану и оверену
са меничним овлашћењем које гласи на Наручиоца, да Наручилац исту може попунити и
наплатити у износу од 10% (десет) вредности овог Уговора (без ПДВ-а) на име гаранције за
добро извршење преузетих уговорних обавеза и на име гаранције за квалитет испоручене
подлоге, са роком важности најмање 30 дана дужим од периода на који је закључен овај
Уговор.
Након истека рока дефинисаног чланом 6. став 1. Испоручилац може преузети
меницу од Наручиоца.
Гаранција испоруке и квалитета
Члан 7.
Испоручилац се обавезује да ће извршити испоруку подлоге према условима
квалитета и техничким карактеристикама из Конкурсне документације.
Члан 8.
Испоручилац гарантује квалитет испоручене робе, подлоге у складу са гарантним
роковима произвођача.
Рекламација количине и квалитета
Члан 9.
Наручилац има право на рекламацију квалитета и количине испоручене робе, у ком
случају има право да уложи приговор без одлагања, одмах приликом преузимања- пријема
робе, а у случају скривених мана у року од 24 часа од сазнања за скривену ману.
Наручилац задржава право да добра која не одговарају квалитету из Понуде врати
Испоручиоцу уз обавезу да је Испоручиоц преузме франко ЗЗЈЗ Сомбор, те по том основу
Наручилац нема обавезу плаћања и ослобађа се било каквих даљих трошкова.
Члан 10.
Уколико Испоручилац не изврши замену робе у гарантном року, по позиву Наручиоца
у примереном року, Наручилац задржава право да подлоге одговарајућег квалитета наручи
од другог понуђача, с тим да исплата цене за исти пада на терет Испоручиоца.
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Рок трајања и раскид Уговора
Члан 11.
Уговор се закључује на одређено време и то на годину дана.Oбавезе које доспевају у
наредној буџетској години ће бити реализоване највише до износа средстава која је за ову
намену одобрена у тој буџетској години.
Члан 12.
Уколико се Испоручилац не придржава обавеза утврђених овим Уговором, а нарочито
уговорене цене, рокова и квалитета испоручене, Наручилац може раскинути овај Уговор уз
право на накнаду штете (стварне штете и изгубљене добити) у целости а која настане код
Наручиоца, због неизвршења одредаба овог Уговора, уз обавезу да Испоручиоца писменим
путем обавести о разлозима раскида .
Завршне одредбе
Члан 13.
Све што није предвиђено овим уговором, примењиваће се одредбе Закона о
облигационим односима.
Члан 14.
Уговорне стране су сагласне да све евентуалне спорове решавају споразумно, а у
случају да споразум није могућ, за решавање спорова уговарају надлежност Привредног суда
у Сомбору.
Члан 15.
Овај уговор је сачињен у 6 (шест ) истоветних примерака од којих свака Уговорна
старна задржава по 3 (три) примерка.

ИСПОРУЧИЛАЦ

НАРУЧИЛАЦ
ЗЗЈЗ СОМБОР

________________________

___________________________
директор Мереи др Срђан
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МОДЕЛ УГОВОРА
о јавној набавци ЈН ОП 01/2014, Партија 4
Закључен дана _________.2014.године у Сомбору између:
1. Завод за јавно здравље из Сомбора, Војвођанска 47 (у даљем тексту: Наручилац), ПИБ :
101842968, МБ: 08333092, кога заступа директор Мереи др Срђан и
2. „________________”____ из _____________________, ПИБ:__________, МБ:__________
(у даљем тексту: Испоручилац), кога заступа директор ________________________.
Предмет Уговора
Члан 1.
Предмет овог уговора је набавка добара ДИСКОВИ ЗА АНТИБИОГРАМЕ (у даљем
тексту: дискови), који је предмет јавне набавке Наручиоца.
Врста, количина и цена дискова утврђени су према прихваћеној понуди Понуђача
број._____ од ______________ године (у даљем тексту: Понуда), која је саставни део
Уговора.
Члан 2.
Испоручилац се обавезује да ће Наручиоцу испоручити дискове из члана 1. овог
Уговора у складу са потребама Наручиоца у погледу врсте, количине и динамике испоруке сукцесивно.
Потребе Наручиоца, у смислу предходног става, су саставни део наруџбенице коју
Наручилац упућује Испоручиоцу.
Цена и начин плаћања
Члан 3.
Уговорне стране прихватају цену коју је Испоручилац дао у Понуди.
Уговорне стране су сагласне да укупна цена дискова на дан закључења овог Уговора
износи: ___________ динара без ПДВ-а, односно __________ динара са ПДВ-ом.
Појединачне цене у Понуди су дате без ПДВ-а.
Наручилац задржава право из члана 2. овог Уговора да сукцесивно повлачи добра
(роба) у складу са својим потребама.
Члан 4.
Наручилац се обавезује да Испоручиоцу врши плаћања по испоруци дискова у року
45 дана, рачунајући од дана испостављања исправног рачуна, у складу са Понудом.
Испоручилац је дужан да истовремено уз испоручена добра (дискови) Наручиоцу
достави отпремницу и фактуру.
Члан 5.
Отпремница потписана од стране овлашћеног представника Наручиоца, заједно са
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фактуром, представља основ за плаћање испоручених дискови .
Због потребе праћења врсте, количине и цене испоручене робе, Испоручилац се
обавезује да, у случају када назив испоручене робе није истоветан називу из конкурсне
документације – Понуде, на отпремници и фактури упише и назив робе наведене у Понуди.
Диск који није у складу са техничком спецификацијом ЈН ОП 01/2014 неће бити
основ плаћања код Наручиоца, и сматраће се да Наручиоц нема обавезу плаћања исте.
На отпремници се обавезно уписује цена испоручене робе без ПДВ-а.
Средство обезбеђења
Члан 6.
Испоручилац се обавезује приликом закључења овог Уговора предати Наручиоцу
безусловну, неопозиву, по првом позиву наплативу бланко соло меницу потписану и оверену
са меничним овлашћењем које гласи на Наручиоца, да Наручилац исту може попунити и
наплатити у износу од 10% (десет) вредности овог Уговора (без ПДВ-а) на име гаранције за
добро извршење преузетих уговорних обавеза и на име гаранције за квалитет испоручених
дискова, са роком важности најмање 30 дана дужим од периода на који је закључен овај
Уговор.
Након истека рока дефинисаног чланом 6. став 1. Испоручилац може преузети
меницу од Наручиоца.
Гаранција испоруке и квалитета
Члан 7.
Испоручилац се обавезује да ће извршити испоруку дискова према условима
квалитета и техничким карактеристикама из Конкурсне документације.
Члан 8.
Испоручилац гарантује квалитет испоручене робе, дискова у складу са гарантним
роковима произвођача.
Рекламација количине и квалитета
Члан 9.
Наручилац има право на рекламацију квалитета и количине испоручене робе, у ком
случају има право да уложи приговор без одлагања, одмах приликом преузимања- пријема
робе, а у случају скривених мана у року од 24 часа од сазнања за скривену ману.
Наручилац задржава право да добра која не одговарају квалитету из Понуде врати
Испоручиоцу уз обавезу да је Испоручиоц преузме франко ЗЗЈЗ Сомбор, те по том основу
Наручилац нема обавезу плаћања и ослобађа се било каквих даљих трошкова.
Члан 10.
Уколико Испоручилац не изврши замену робе у гарантном року, по позиву Наручиоца
у примереном року, Наручилац задржава право да дискове одговарајућег квалитета наручи
од другог понуђача, с тим да исплата цене за исти пада на терет Испоручиоца.
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Рок трајања и раскид Уговора
Члан 11.
Уговор се закључује на одређено време и то на годину дана.Oбавезе које доспевају у
наредној буџетској години ће бити реализоване највише до износа средстава која је за ову
намену одобрена у тој буџетској години.
Члан 12.
Уколико се Испоручилац не придржава обавеза утврђених овим Уговором, а нарочито
уговорене цене, рокова и квалитета испоручене, Наручилац може раскинути овај Уговор уз
право на накнаду штете (стварне штете и изгубљене добити) у целости а која настане код
Наручиоца, због неизвршења одредаба овог Уговора, уз обавезу да Испоручиоца писменим
путем обавести о разлозима раскида .
Завршне одредбе
Члан 13.
Све што није предвиђено овим уговором, примењиваће се одредбе Закона о
облигационим односима.
Члан 14.
Уговорне стране су сагласне да све евентуалне спорове решавају споразумно, а у
случају да споразум није могућ, за решавање спорова уговарају надлежност Привредног суда
у Сомбору.
Члан 15.
Овај уговор је сачињен у 6 (шест ) истоветних примерака од којих свака Уговорна
старна задржава по 3 (три) примерка.

ИСПОРУЧИЛАЦ

НАРУЧИЛАЦ
ЗЗЈЗ СОМБОР

________________________

___________________________
директор Мереи др Срђан
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МОДЕЛ УГОВОРА
о јавној набавци ЈН ОП 01/2014, Партија 5
Закључен дана _________.2014.године у Сомбору између:
1. Завод за јавно здравље из Сомбора, Војвођанска 47 (у даљем тексту: Наручилац), ПИБ :
101842968, МБ: 08333092, кога заступа директор Мереи др Срђан и
2. „________________”____ из _____________________, ПИБ:__________, МБ:__________
(у даљем тексту: Испоручилац), кога заступа директор ________________________.
Предмет Уговора
Члан 1.
Предмет овог уговора је набавка добара - ЛАБОРАТОРИЈСКА ПЛАСТИКА
(у даљем тексту:пластика), који је предмет јавне набавке Наручиоца.
Врста, количина и цена пластике утврђени су према прихваћеној понуди Понуђача
број._____ од ______________ године (у даљем тексту: Понуда), која је саставни део
Уговора.
Члан 2.
Испоручилац се обавезује да ће Наручиоцу испоручити пластику из члана 1. овог
Уговора у складу са потребама Наручиоца у погледу врсте, количине и динамике испоруке сукцесивно.
Потребе Наручиоца, у смислу предходног става, су саставни део наруџбенице коју
Наручилац упућује Испоручиоцу.
Цена и начин плаћања
Члан 3.
Уговорне стране прихватају цену коју је Испоручилац дао у Понуди.
Уговорне стране су сагласне да укупна цена пластике на дан закључења овог Уговора
износи: ___________ динара без ПДВ-а, односно __________ динара са ПДВ-ом.
Појединачне цене у Понуди су дате без ПДВ-а.
Наручилац задржава право из члана 2. овог Уговора да сукцесивно повлачи добра
(роба) у складу са својим потребама.
Члан 4.
Наручилац се обавезује да Испоручиоцу врши плаћања по испоруци пластике у року
45 дана, рачунајући од дана испостављања исправног рачуна, у складу са Понудом.
Испоручилац је дужан да истовремено уз испоручена добра (пластика) Наручиоцу
достави отпремницу и фактуру.
Члан 5.
Отпремница потписана од стране овлашћеног представника Наручиоца, заједно са
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фактуром, представља основ за плаћање испоручених пластика .
Због потребе праћења врсте, количине и цене испоручене робе, Испоручилац се
обавезује да, у случају када назив испоручене робе није истоветан називу из конкурсне
документације – Понуде, на отпремници и фактури упише и назив робе наведене у Понуди.
Пластика који није у складу са техничком спецификацијом ЈН ОП 01/2014 неће бити
основ плаћања код Наручиоца, и сматраће се да Наручиоц нема обавезу плаћања исте.
На отпремници се обавезно уписује цена испоручене робе без ПДВ-а.
Средство обезбеђења
Члан 6.
Испоручилац се обавезује приликом закључења овог Уговора предати Наручиоцу
безусловну, неопозиву, по првом позиву наплативу бланко соло меницу потписану и оверену
са меничним овлашћењем које гласи на Наручиоца, да Наручилац исту може попунити и
наплатити у износу од 10% (десет) вредности овог Уговора (без ПДВ-а) на име гаранције за
добро извршење преузетих уговорних обавеза и на име гаранције за квалитет испоручене
пластика, са роком важности најмање 30 дана дужим од периода на који је закључен овај
Уговор.
Након истека рока дефинисаног чланом 6. став 1. Испоручилац може преузети
меницу од Наручиоца.
Гаранција испоруке и квалитета
Члан 7.
Испоручилац се обавезује да ће извршити испоруку пластике према условима
квалитета и техничким карактеристикама из Конкурсне документације.
Члан 8.
Испоручилац гарантује квалитет испоручене робе, пластике у складу са гарантним
роковима произвођача.
Рекламација количине и квалитета
Члан 9.
Наручилац има право на рекламацију квалитета и количине испоручене робе, у ком
случају има право да уложи приговор без одлагања, одмах приликом преузимања- пријема
робе, а у случају скривених мана у року од 24 часа од сазнања за скривену ману.
Наручилац задржава право да добра која не одговарају квалитету из Понуде врати
Испоручиоцу уз обавезу да је Испоручиоц преузме франко ЗЗЈЗ Сомбор, те по том основу
Наручилац нема обавезу плаћања и ослобађа се било каквих даљих трошкова.
Члан 10.
Уколико Испоручилац не изврши замену робе у гарантном року, по позиву Наручиоца
у примереном року, Наручилац задржава право да пластику одговарајућег квалитета наручи
од другог понуђача, с тим да исплата цене за исти пада на терет Испоручиоца.
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Рок трајања и раскид Уговора
Члан 11.
Уговор се закључује на одређено време и то на годину дана.Oбавезе које доспевају у
наредној буџетској години ће бити реализоване највише до износа средстава која је за ову
намену одобрена у тој буџетској години.
Члан 12.
Уколико се Испоручилац не придржава обавеза утврђених овим Уговором, а нарочито
уговорене цене, рокова и квалитета испоручене, Наручилац може раскинути овај Уговор уз
право на накнаду штете (стварне штете и изгубљене добити) у целости а која настане код
Наручиоца, због неизвршења одредаба овог Уговора, уз обавезу да Испоручиоца писменим
путем обавести о разлозима раскида .
Завршне одредбе
Члан 13.
Све што није предвиђено овим уговором, примењиваће се одредбе Закона о
облигационим односима.
Члан 14.
Уговорне стране су сагласне да све евентуалне спорове решавају споразумно, а у
случају да споразум није могућ, за решавање спорова уговарају надлежност Привредног суда
у Сомбору.
Члан 15.
Овај уговор је сачињен у 6 (шест ) истоветних примерака од којих свака Уговорна
старна задржава по 3 (три) примерка.

ИСПОРУЧИЛАЦ

НАРУЧИЛАЦ
ЗЗЈЗ СОМБОР

________________________

___________________________
директор Мереи др Срђан
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МОДЕЛ УГОВОРА
о јавној набавци ЈН ОП 01/2014, Партија 6
Закључен дана _________.2014.године у Сомбору између:
1. Завод за јавно здравље из Сомбора, Војвођанска 47 (у даљем тексту: Наручилац), ПИБ :
101842968, МБ: 08333092, кога заступа директор Мереи др Срђан и
2. „________________”____ из _____________________, ПИБ:__________, МБ:__________
(у даљем тексту: Испоручилац), кога заступа директор ________________________.
Предмет Уговора
Члан 1.
Предмет овог уговора је набавка добара ЛАБОРАТОРИЈСКО СТАКЛО(у даљем
тексту: стакло), који је предмет јавне набавке Наручиоца.
Врста, количина и цена стакла утврђени су према прихваћеној понуди Понуђача
број._____ од ______________ године (у даљем тексту: Понуда), која је саставни део
Уговора.
Члан 2.
Испоручилац се обавезује да ће Наручиоцу испоручити стакла из члана 1. овог
Уговора у складу са потребама Наручиоца у погледу врсте, количине и динамике испоруке сукцесивно.
Потребе Наручиоца, у смислу предходног става, су саставни део наруџбенице коју
Наручилац упућује Испоручиоцу.
Цена и начин плаћања
Члан 3.
Уговорне стране прихватају цену коју је Испоручилац дао у Понуди.
Уговорне стране су сагласне да укупна цена стакла на дан закључења овог Уговора
износи: ___________ динара без ПДВ-а, односно __________ динара са ПДВ-ом.
Појединачне цене у Понуди су дате без ПДВ-а.
Наручилац задржава право из члана 2. овог Уговора да сукцесивно повлачи добра
(роба) у складу са својим потребама.
Члан 4.
Наручилац се обавезује да Испоручиоцу врши плаћања по испоруци стакла у року 45
дана, рачунајући од дана испостављања исправног рачуна, у складу са Понудом.
Испоручилац је дужан да истовремено уз испоручена добра (стакла) Наручиоцу
достави отпремницу и фактуру.
Члан 5.
Отпремница потписана од стране овлашћеног представника Наручиоца, заједно са
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фактуром, представља основ за плаћање испорученог стакла .
Због потребе праћења врсте, количине и цене испоручене робе, Испоручилац се
обавезује да, у случају када назив испоручене робе није истоветан називу из конкурсне
документације – Понуде, на отпремници и фактури упише и назив робе наведене у Понуди.
Стакла која нису у складу са техничком спецификацијом ЈН ОП 01/2014 неће бити
основ плаћања код Наручиоца, и сматраће се да Наручиоц нема обавезу плаћања исте.
На отпремници се обавезно уписује цена испоручене робе без ПДВ-а.
Средство обезбеђења
Члан 6.
Испоручилац се обавезује приликом закључења овог Уговора предати Наручиоцу
безусловну, неопозиву, по првом позиву наплативу бланко соло меницу потписану и оверену
са меничним овлашћењем које гласи на Наручиоца, да Наручилац исту може попунити и
наплатити у износу од 10% (десет) вредности овог Уговора (без ПДВ-а) на име гаранције за
добро извршење преузетих уговорних обавеза и на име гаранције за квалитет испоручених
стакала, са роком важности најмање 30 дана дужим од периода на који је закључен овај
Уговор.
Након истека рока дефинисаног чланом 6. став 1. Испоручилац може преузети
меницу од Наручиоца.
Гаранција испоруке и квалитета
Члан 7.
Испоручилац се обавезује да ће извршити испоруку стакла према условима квалитета
и техничким карактеристикама из Конкурсне документације.
Члан 8.
Испоручилац гарантује квалитет испоручене робе, стакла у складу са гарантним
роковима произвођача.
Рекламација количине и квалитета
Члан 9.
Наручилац има право на рекламацију квалитета и количине испоручене робе, у ком
случају има право да уложи приговор без одлагања, одмах приликом преузимања- пријема
робе, а у случају скривених мана у року од 24 часа од сазнања за скривену ману.
Наручилац задржава право да добра која не одговарају квалитету из Понуде врати
Испоручиоцу уз обавезу да је Испоручиоц преузме франко ЗЗЈЗ Сомбор, те по том основу
Наручилац нема обавезу плаћања и ослобађа се било каквих даљих трошкова.
Члан 10.
Уколико Испоручилац не изврши замену робе у гарантном року, по позиву Наручиоца
у примереном року, Наручилац задржава право да стакла одговарајућег квалитета наручи од
другог понуђача, с тим да исплата цене за исти пада на терет Испоручиоца.
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Рок трајања и раскид Уговора
Члан 11.
Уговор се закључује на одређено време и то на годину дана. Oбавезе које доспевају у
наредној буџетској години ће бити реализоване највише до износа средстава која је за ову
намену одобрена у тој буџетској години.
Члан 12.
Уколико се Испоручилац не придржава обавеза утврђених овим Уговором, а нарочито
уговорене цене, рокова и квалитета испоручене, Наручилац може раскинути овај Уговор уз
право на накнаду штете (стварне штете и изгубљене добити) у целости а која настане код
Наручиоца, због неизвршења одредаба овог Уговора, уз обавезу да Испоручиоца писменим
путем обавести о разлозима раскида .
Завршне одредбе
Члан 13.
Све што није предвиђено овим уговором, примењиваће се одредбе Закона о
облигационим односима.
Члан 14.
Уговорне стране су сагласне да све евентуалне спорове решавају споразумно, а у
случају да споразум није могућ, за решавање спорова уговарају надлежност Привредног суда
у Сомбору.
Члан 15.
Овај уговор је сачињен у 6 (шест ) истоветних примерака од којих свака Уговорна
старна задржава по 3 (три) примерка.

ИСПОРУЧИЛАЦ

НАРУЧИЛАЦ
ЗЗЈЗ СОМБОР

________________________

___________________________
директор Мереи др Срђан
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МОДЕЛ УГОВОРА
о јавној набавци ЈН ОП 01/2014, Партија 7
Закључен дана _________.2014.године у Сомбору између:
1. Завод за јавно здравље из Сомбора, Војвођанска 47 (у даљем тексту: Наручилац), ПИБ :
101842968, МБ: 08333092, кога заступа директор Мереи др Срђан и
2. „________________”____ из _____________________, ПИБ:__________, МБ:__________
(у даљем тексту: Испоручилац), кога заступа директор ________________________.
Предмет Уговора
Члан 1.
Предмет овог уговора је набавка добара TESTOVI ZA VIDAS
(у даљем тексту: тестови за Видас), који је предмет јавне набавке Наручиоца.
Врста, количина и цена тестова за Видас утврђени су према прихваћеној понуди
Понуђача број._____ од ______________ године (у даљем тексту: Понуда), која је саставни
део Уговора.
Члан 2.
Испоручилац се обавезује да ће Наручиоцу испоручити тестове за Видас из члана 1.
овог Уговора у складу са потребама Наручиоца у погледу врсте, количине и динамике
испоруке - сукцесивно.
Потребе Наручиоца, у смислу предходног става, су саставни део наруџбенице коју
Наручилац упућује Испоручиоцу.
Цена и начин плаћања
Члан 3.
Уговорне стране прихватају цену коју је Испоручилац дао у Понуди.
Уговорне стране су сагласне да укупна цена тестова за Видас на дан закључења овог
Уговора износи: ___________ динара без ПДВ-а, односно __________ динара са ПДВ-ом.
Појединачне цене у Понуди су дате без ПДВ-а.
Наручилац задржава право из члана 2. овог Уговора да сукцесивно повлачи добра
(роба) у складу са својим потребама.
Члан 4.
Наручилац се обавезује да Испоручиоцу врши плаћања по испоруци тестова за Видас
у року 45 дана, рачунајући од дана испостављања исправног рачуна, у складу са Понудом.
Испоручилац је дужан да истовремено уз испоручена добра (тестова за Видас)
Наручиоцу достави отпремницу и фактуру.
Члан 5.
Отпремница потписана од стране овлашћеног представника Наручиоца, заједно са
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фактуром, представља основ за плаћање испоручених тестова за Видас .
Због потребе праћења врсте, количине и цене испоручене робе, Испоручилац се
обавезује да, у случају када назив испоручене робе није истоветан називу из конкурсне
документације – Понуде, на отпремници и фактури упише и назив робе наведене у Понуди.
Тестови за Видас који нису у складу са техничком спецификацијом ЈН ОП 01/2014
неће бити основ плаћања код Наручиоца, и сматраће се да Наручиоц нема обавезу плаћања
исте.
На отпремници се обавезно уписује цена испоручене робе без ПДВ-а.
Средство обезбеђења
Члан 6.
Испоручилац се обавезује приликом закључења овог Уговора предати Наручиоцу
безусловну, неопозиву, по првом позиву наплативу бланко соло меницу потписану и оверену
са меничним овлашћењем које гласи на Наручиоца, да Наручилац исту може попунити и
наплатити у износу од 10% (десет) вредности овог Уговора (без ПДВ-а) на име гаранције за
добро извршење преузетих уговорних обавеза и на име гаранције за квалитет испоручени
тестови за Видас, са роком важности најмање 30 дана дужим од периода на који је закључен
овај Уговор.
Након истека рока дефинисаног чланом 6. став 1. Испоручилац може преузети
меницу од Наручиоца.
Гаранција испоруке и квалитета
Члан 7.
Испоручилац се обавезује да ће извршити испоруку тестова за Видас према условима
квалитета и техничким карактеристикама из Конкурсне документације.
Члан 8.
Испоручилац гарантује квалитет испоручене робе, тестова за Видас у складу са
гарантним роковима произвођача.
Рекламација количине и квалитета
Члан 9.
Наручилац има право на рекламацију квалитета и количине испоручене робе, у ком
случају има право да уложи приговор без одлагања, одмах приликом преузимања- пријема
робе, а у случају скривених мана у року од 24 часа од сазнања за скривену ману.
Наручилац задржава право да добра која не одговарају квалитету из Понуде врати
Испоручиоцу уз обавезу да је Испоручиоц преузме франко ЗЗЈЗ Сомбор, те по том основу
Наручилац нема обавезу плаћања и ослобађа се било каквих даљих трошкова.
Члан 10.
Уколико Испоручилац не изврши замену робе у гарантном року, по позиву Наручиоца
у примереном року, Наручилац задржава право да тестове за Видас одговарајућег квалитета
наручи од другог понуђача, с тим да исплата цене за исти пада на терет Испоручиоца.
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Рок трајања и раскид Уговора
Члан 11.
Уговор се закључује на одређено време и то на годину дана.Oбавезе које доспевају у
наредној буџетској години ће бити реализоване највише до износа средстава која је за ову
намену одобрена у тој буџетској години.
Члан 12.
Уколико се Испоручилац не придржава обавеза утврђених овим Уговором, а нарочито
уговорене цене, рокова и квалитета испоручене, Наручилац може раскинути овај Уговор уз
право на накнаду штете (стварне штете и изгубљене добити) у целости а која настане код
Наручиоца, због неизвршења одредаба овог Уговора, уз обавезу да Испоручиоца писменим
путем обавести о разлозима раскида .
Завршне одредбе
Члан 13.
Све што није предвиђено овим уговором, примењиваће се одредбе Закона о
облигационим односима.
Члан 14.
Уговорне стране су сагласне да све евентуалне спорове решавају споразумно, а у
случају да споразум није могућ, за решавање спорова уговарају надлежност Привредног суда
у Сомбору.
Члан 15.
Овај уговор је сачињен у 6 (шест ) истоветних примерака од којих свака Уговорна
старна задржава по 3 (три) примерка.

ИСПОРУЧИЛАЦ

НАРУЧИЛАЦ
ЗЗЈЗ СОМБОР

________________________

___________________________
директор Мереи др Срђан
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МОДЕЛ УГОВОРА
о јавној набавци ЈН ОП 01/2014, Партија 8
Закључен дана _________.2014.године у Сомбору између:
1. Завод за јавно здравље из Сомбора, Војвођанска 47 (у даљем тексту: Наручилац), ПИБ :
101842968, МБ: 08333092, кога заступа директор Мереи др Срђан и
2. „________________”____ из _____________________, ПИБ:__________, МБ:__________
(у даљем тексту: Испоручилац), кога заступа директор ________________________.
Предмет Уговора
Члан 1.
Предмет овог уговора је набавка добара TESTOVI ZA ELISA - u (у даљем
тексту:тестови Елиса), који је предмет јавне набавке Наручиоца.
Врста, количина и цена тестови Елиса утврђени су према прихваћеној понуди
Понуђача број._____ од ______________ године (у даљем тексту: Понуда), која је саставни
део Уговора.
Члан 2.
Испоручилац се обавезује да ће Наручиоцу испоручити тестови Елиса из члана 1. овог
Уговора у складу са потребама Наручиоца у погледу врсте, количине и динамике испоруке сукцесивно.
Потребе Наручиоца, у смислу предходног става, су саставни део наруџбенице коју
Наручилац упућује Испоручиоцу.
Цена и начин плаћања
Члан 3.
Уговорне стране прихватају цену коју је Испоручилац дао у Понуди.
Уговорне стране су сагласне да укупна цена тестови Елиса на дан закључења овог
Уговора износи: ___________ динара без ПДВ-а, односно __________ динара са ПДВ-ом.
Појединачне цене у Понуди су дате без ПДВ-а.
Наручилац задржава право из члана 2. овог Уговора да сукцесивно повлачи добра
(роба) у складу са својим потребама.
Члан 4.
Наручилац се обавезује да Испоручиоцу врши плаћања по испоруци тестови Елиса у
року 45 дана, рачунајући од дана испостављања исправног рачуна, у складу са Понудом.
Испоручилац је дужан да истовремено уз испоручена добра (тестови Елиса)
Наручиоцу достави отпремницу и фактуру.
Члан 5.
Отпремница потписана од стране овлашћеног представника Наручиоца, заједно са
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фактуром, представља основ за плаћање испоручених тестови Елиса .
Због потребе праћења врсте, количине и цене испоручене робе, Испоручилац се
обавезује да, у случају када назив испоручене робе није истоветан називу из конкурсне
документације – Понуде, на отпремници и фактури упише и назив робе наведене у Понуди.
Тестови Елиса који није у складу са техничком спецификацијом ЈН ОП 01/2014 неће
бити основ плаћања код Наручиоца, и сматраће се да Наручиоц нема обавезу плаћања исте.
На отпремници се обавезно уписује цена испоручене робе без ПДВ-а.
Средство обезбеђења
Члан 6.
Испоручилац се обавезује приликом закључења овог Уговора предати Наручиоцу
безусловну, неопозиву, по првом позиву наплативу бланко соло меницу потписану и оверену
са меничним овлашћењем које гласи на Наручиоца, да Наручилац исту може попунити и
наплатити у износу од 10% (десет) вредности овог Уговора (без ПДВ-а) на име гаранције за
добро извршење преузетих уговорних обавеза и на име гаранције за квалитет испоручени
тестови Елиса, са роком важности најмање 30 дана дужим од периода на који је закључен
овај Уговор.
Након истека рока дефинисаног чланом 6. став 1. Испоручилац може преузети
меницу од Наручиоца.
Гаранција испоруке и квалитета
Члан 7.
Испоручилац се обавезује да ће извршити испоруку тестова Елиса према условима
квалитета и техничким карактеристикама из Конкурсне документације.
Члан 8.
Испоручилац гарантује квалитет испоручене робе, тестови Елиса у складу са
гарантним роковима произвођача.
Рекламација количине и квалитета
Члан 9.
Наручилац има право на рекламацију квалитета и количине испоручене робе, у ком
случају има право да уложи приговор без одлагања, одмах приликом преузимања- пријема
робе, а у случају скривених мана у року од 24 часа од сазнања за скривену ману.
Наручилац задржава право да добра која не одговарају квалитету из Понуде врати
Испоручиоцу уз обавезу да је Испоручиоц преузме франко ЗЗЈЗ Сомбор, те по том основу
Наручилац нема обавезу плаћања и ослобађа се било каквих даљих трошкова.
Члан 10.
Уколико Испоручилац не изврши замену робе у гарантном року, по позиву Наручиоца
у примереном року, Наручилац задржава право да тестове Елиса одговарајућег квалитета
наручи од другог понуђача, с тим да исплата цене за исти пада на терет Испоручиоца.
Конкурсна документација ЈН ОП 01/2014
- Медицински потрошни материјал/б
Страна 101б од 161б

Рок трајања и раскид Уговора
Члан 11.
Уговор се закључује на одређено време и то на годину дана. Oбавезе које доспевају у
наредној буџетској години ће бити реализоване највише до износа средстава која је за ову
намену одобрена у тој буџетској години.
Члан 12.
Уколико се Испоручилац не придржава обавеза утврђених овим Уговором, а нарочито
уговорене цене, рокова и квалитета испоручене, Наручилац може раскинути овај Уговор уз
право на накнаду штете (стварне штете и изгубљене добити) у целости а која настане код
Наручиоца, због неизвршења одредаба овог Уговора, уз обавезу да Испоручиоца писменим
путем обавести о разлозима раскида .
Завршне одредбе
Члан 13.
Све што није предвиђено овим уговором, примењиваће се одредбе Закона о
облигационим односима.
Члан 14.
Уговорне стране су сагласне да све евентуалне спорове решавају споразумно, а у
случају да споразум није могућ, за решавање спорова уговарају надлежност Привредног суда
у Сомбору.
Члан 15.
Овај уговор је сачињен у 6 (шест ) истоветних примерака од којих свака Уговорна
старна задржава по 3 (три) примерка.

ИСПОРУЧИЛАЦ

НАРУЧИЛАЦ
ЗЗЈЗ СОМБОР

________________________

___________________________
директор Мереи др Срђан
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МОДЕЛ УГОВОРА
о јавној набавци ЈН ОП 01/2014, Партија 8/а
Закључен дана _________.2014.године у Сомбору између:
1. Завод за јавно здравље из Сомбора, Војвођанска 47 (у даљем тексту: Наручилац), ПИБ :
101842968, МБ: 08333092, кога заступа директор Мереи др Срђан и
2. „________________”____ из _____________________, ПИБ:__________, МБ:__________
(у даљем тексту: Испоручилац), кога заступа директор ________________________.
Предмет Уговора
Члан 1.
Предмет овог уговора је набавка добара TESTOVI ZA ELISA – u/а (у даљем тексту:
тестови Елиса), који је предмет јавне набавке Наручиоца.
Врста, количина и цена тестови Елиса утврђени су према прихваћеној понуди
Понуђача број._____ од ______________ године (у даљем тексту: Понуда), која је саставни
део Уговора.
Члан 2.
Испоручилац се обавезује да ће Наручиоцу испоручити тестови Елиса из члана 1. овог
Уговора у складу са потребама Наручиоца у погледу врсте, количине и динамике испоруке сукцесивно.
Потребе Наручиоца, у смислу предходног става, су саставни део наруџбенице коју
Наручилац упућује Испоручиоцу.
Цена и начин плаћања
Члан 3.
Уговорне стране прихватају цену коју је Испоручилац дао у Понуди.
Уговорне стране су сагласне да укупна цена тестови Елиса на дан закључења овог
Уговора износи: ___________ динара без ПДВ-а, односно __________ динара са ПДВ-ом.
Појединачне цене у Понуди су дате без ПДВ-а.
Наручилац задржава право из члана 2. овог Уговора да сукцесивно повлачи добра
(роба) у складу са својим потребама.
Члан 4.
Наручилац се обавезује да Испоручиоцу врши плаћања по испоруци тестови Елиса у
року 45 дана, рачунајући од дана испостављања исправног рачуна, у складу са Понудом.
Испоручилац је дужан да истовремено уз испоручена добра (тестови Елиса)
Наручиоцу достави отпремницу и фактуру.
Члан 5.
Отпремница потписана од стране овлашћеног представника Наручиоца, заједно са
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фактуром, представља основ за плаћање испоручених тестови Елиса .
Због потребе праћења врсте, количине и цене испоручене робе, Испоручилац се
обавезује да, у случају када назив испоручене робе није истоветан називу из конкурсне
документације – Понуде, на отпремници и фактури упише и назив робе наведене у Понуди.
Тестови Елиса који није у складу са техничком спецификацијом ЈН ОП 01/2014 неће
бити основ плаћања код Наручиоца, и сматраће се да Наручиоц нема обавезу плаћања исте.
На отпремници се обавезно уписује цена испоручене робе без ПДВ-а.
Средство обезбеђења
Члан 6.
Испоручилац се обавезује приликом закључења овог Уговора предати Наручиоцу
безусловну, неопозиву, по првом позиву наплативу бланко соло меницу потписану и оверену
са меничним овлашћењем које гласи на Наручиоца, да Наручилац исту може попунити и
наплатити у износу од 10% (десет) вредности овог Уговора (без ПДВ-а) на име гаранције за
добро извршење преузетих уговорних обавеза и на име гаранције за квалитет испоручени
тестови Елиса, са роком важности најмање 30 дана дужим од периода на који је закључен
овај Уговор.
Након истека рока дефинисаног чланом 6. став 1. Испоручилац може преузети
меницу од Наручиоца.
Гаранција испоруке и квалитета
Члан 7.
Испоручилац се обавезује да ће извршити испоруку тестова Елиса према условима
квалитета и техничким карактеристикама из Конкурсне документације.
Члан 8.
Испоручилац гарантује квалитет испоручене робе, тестови Елиса у складу са
гарантним роковима произвођача.
Рекламација количине и квалитета
Члан 9.
Наручилац има право на рекламацију квалитета и количине испоручене робе, у ком
случају има право да уложи приговор без одлагања, одмах приликом преузимања- пријема
робе, а у случају скривених мана у року од 24 часа од сазнања за скривену ману.
Наручилац задржава право да добра која не одговарају квалитету из Понуде врати
Испоручиоцу уз обавезу да је Испоручиоц преузме франко ЗЗЈЗ Сомбор, те по том основу
Наручилац нема обавезу плаћања и ослобађа се било каквих даљих трошкова.
Члан 10.
Уколико Испоручилац не изврши замену робе у гарантном року, по позиву Наручиоца
у примереном року, Наручилац задржава право да тестове Елиса одговарајућег квалитета
наручи од другог понуђача, с тим да исплата цене за исти пада на терет Испоручиоца.
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Рок трајања и раскид Уговора
Члан 11.
Уговор се закључује на одређено време и то на годину дана. Oбавезе које доспевају у
наредној буџетској години ће бити реализоване највише до износа средстава која је за ову
намену одобрена у тој буџетској години.
Члан 12.
Уколико се Испоручилац не придржава обавеза утврђених овим Уговором, а нарочито
уговорене цене, рокова и квалитета испоручене, Наручилац може раскинути овај Уговор уз
право на накнаду штете (стварне штете и изгубљене добити) у целости а која настане код
Наручиоца, због неизвршења одредаба овог Уговора, уз обавезу да Испоручиоца писменим
путем обавести о разлозима раскида .
Завршне одредбе
Члан 13.
Све што није предвиђено овим уговором, примењиваће се одредбе Закона о
облигационим односима.
Члан 14.
Уговорне стране су сагласне да све евентуалне спорове решавају споразумно, а у
случају да споразум није могућ, за решавање спорова уговарају надлежност Привредног суда
у Сомбору.
Члан 15.
Овај уговор је сачињен у 6 (шест ) истоветних примерака од којих свака Уговорна
старна задржава по 3 (три) примерка.

ИСПОРУЧИЛАЦ

НАРУЧИЛАЦ
ЗЗЈЗ СОМБОР

________________________

___________________________
директор Мереи др Срђан
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МОДЕЛ УГОВОРА
о јавној набавци ЈН ОП 01/2014, Партија 9
Закључен дана _________.2014.године у Сомбору између:
1. Завод за јавно здравље из Сомбора, Војвођанска 47 (у даљем тексту: Наручилац), ПИБ :
101842968, МБ: 08333092, кога заступа директор Мереи др Срђан и
2. „________________”____ из _____________________, ПИБ:__________, МБ:__________
(у даљем тексту: Испоручилац), кога заступа директор ________________________.
Предмет Уговора
Члан 1.
Предмет овог уговора је набавка добара ХРАНЉИВЕ ПОДЛОГЕ (у даљем тексту:
Хранљиве подлоге), који је предмет јавне набавке Наручиоца.
Врста, количина и цена Хранљивих подлога утврђени су према прихваћеној понуди
Понуђача број._____ од ______________ године (у даљем тексту: Понуда), која је саставни
део Уговора.
Члан 2.
Испоручилац се обавезује да ће Наручиоцу испоручити Хранљиве подлоге из члана 1.
овог Уговора у складу са потребама Наручиоца у погледу врсте, количине и динамике
испоруке - сукцесивно.
Потребе Наручиоца, у смислу предходног става, су саставни део наруџбенице коју
Наручилац упућује Испоручиоцу.
Цена и начин плаћања
Члан 3.
Уговорне стране прихватају цену коју је Испоручилац дао у Понуди.
Уговорне стране су сагласне да укупна цена Хранљиве подлоге на дан закључења овог
Уговора износи: ___________ динара без ПДВ-а, односно __________ динара са ПДВ-ом.
Појединачне цене у Понуди су дате без ПДВ-а.
Наручилац задржава право из члана 2. овог Уговора да сукцесивно повлачи добра
(роба) у складу са својим потребама.
Члан 4.
Наручилац се обавезује да Испоручиоцу врши плаћања по испоруци Хранљиве
подлоге у року 45 дана, рачунајући од дана испостављања исправног рачуна, у складу са
Понудом.
Испоручилац је дужан да истовремено уз испоручена добра (Хранљиве подлоге)
Наручиоцу достави отпремницу и фактуру.
Члан 5.
Отпремница потписана од стране овлашћеног представника Наручиоца, заједно са
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фактуром, представља основ за плаћање испоручених Хранљивих подлога .
Због потребе праћења врсте, количине и цене испоручене робе, Испоручилац се
обавезује да, у случају када назив испоручене робе није истоветан називу из конкурсне
документације – Понуде, на отпремници и фактури упише и назив робе наведене у Понуди.
Хранљиве подлоге који нису у складу са техничком спецификацијом ЈН ОП 01/2014
неће бити основ плаћања код Наручиоца, и сматраће се да Наручиоц нема обавезу плаћања
исте.
На отпремници се обавезно уписује цена испоручене робе без ПДВ-а.
Средство обезбеђења
Члан 6.
Испоручилац се обавезује приликом закључења овог Уговора предати Наручиоцу
безусловну, неопозиву, по првом позиву наплативу бланко соло меницу потписану и оверену
са меничним овлашћењем које гласи на Наручиоца, да Наручилац исту може попунити и
наплатити у износу од 10% (десет) вредности овог Уговора (без ПДВ-а) на име гаранције за
добро извршење преузетих уговорних обавеза и на име гаранције за квалитет испоручене
Хранљиве подлоге, са роком важности најмање 30 дана дужим од периода на који је
закључен овај Уговор.
Након истека рока дефинисаног чланом 6. став 1. Испоручилац може преузети
меницу од Наручиоца.
Гаранција испоруке и квалитета
Члан 7.
Испоручилац се обавезује да ће извршити испоруку Хранљиве подлоге према
условима квалитета и техничким карактеристикама из Конкурсне документације.
Члан 8.
Испоручилац гарантује квалитет испоручене робе, Хранљиве подлоге у складу са
гарантним роковима произвођача.
Рекламација количине и квалитета
Члан 9.
Наручилац има право на рекламацију квалитета и количине испоручене робе, у ком
случају има право да уложи приговор без одлагања, одмах приликом преузимања- пријема
робе, а у случају скривених мана у року од 24 часа од сазнања за скривену ману.
Наручилац задржава право да добра која не одговарају квалитету из Понуде врати
Испоручиоцу уз обавезу да је Испоручиоц преузме франко ЗЗЈЗ Сомбор, те по том основу
Наручилац нема обавезу плаћања и ослобађа се било каквих даљих трошкова.
Члан 10.
Уколико Испоручилац не изврши замену робе у гарантном року, по позиву Наручиоца
у примереном року, Наручилац задржава право да Хранљиве подлоге одговарајућег квалитета
наручи од другог понуђача, с тим да исплата цене за исти пада на терет Испоручиоца.
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Рок трајања и раскид Уговора
Члан 11.
Уговор се закључује на одређено време и то на годину дана. Oбавезе које доспевају у
наредној буџетској години ће бити реализоване највише до износа средстава која је за ову
намену одобрена у тој буџетској години.
Члан 12.
Уколико се Испоручилац не придржава обавеза утврђених овим Уговором, а нарочито
уговорене цене, рокова и квалитета испоручене, Наручилац може раскинути овај Уговор уз
право на накнаду штете (стварне штете и изгубљене добити) у целости а која настане код
Наручиоца, због неизвршења одредаба овог Уговора, уз обавезу да Испоручиоца писменим
путем обавести о разлозима раскида .
Завршне одредбе
Члан 13.
Све што није предвиђено овим уговором, примењиваће се одредбе Закона о
облигационим односима.
Члан 14.
Уговорне стране су сагласне да све евентуалне спорове решавају споразумно, а у
случају да споразум није могућ, за решавање спорова уговарају надлежност Привредног суда
у Сомбору.
Члан 15.
Овај уговор је сачињен у 6 (шест) истоветних примерака од којих свака Уговорна
старна задржава по 3 (три) примерка.

ИСПОРУЧИЛАЦ

НАРУЧИЛАЦ
ЗЗЈЗ СОМБОР

________________________

___________________________
директор Мереи др Срђан
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МОДЕЛ УГОВОРА
о јавној набавци ЈН ОП 01/2014, Партија 10
Закључен дана _________.2014.године у Сомбору између:
1. Завод за јавно здравље из Сомбора, Војвођанска 47 (у даљем тексту: Наручилац), ПИБ :
101842968, МБ: 08333092, кога заступа директор Мереи др Срђан и
2. „________________”____ из _____________________, ПИБ:__________, МБ:__________
(у даљем тексту: Испоручилац), кога заступа директор ________________________.
Предмет Уговора
Члан 1.
Предмет овог уговора је набавка добара ГОТОВЕ ПОДЛОГЕ (у даљем тексту:
подлоге), који је предмет јавне набавке Наручиоца.
Врста, количина и цена подлога утврђени су према прихваћеној понуди Понуђача
број._____ од ______________ године (у даљем тексту: Понуда), која је саставни део
Уговора.
Члан 2.
Испоручилац се обавезује да ће Наручиоцу испоручити подлоге из члана 1. овог
Уговора у складу са потребама Наручиоца у погледу врсте, количине и динамике испоруке сукцесивно.
Потребе Наручиоца, у смислу предходног става, су саставни део наруџбенице коју
Наручилац упућује Испоручиоцу.
Цена и начин плаћања
Члан 3.
Уговорне стране прихватају цену коју је Испоручилац дао у Понуди.
Уговорне стране су сагласне да укупна цена подлога на дан закључења овог Уговора
износи: ___________ динара без ПДВ-а, односно __________ динара са ПДВ-ом.
Појединачне цене у Понуди су дате без ПДВ-а.
Наручилац задржава право из члана 2. овог Уговора да сукцесивно повлачи добра
(роба) у складу са својим потребама.
Члан 4.
Наручилац се обавезује да Испоручиоцу врши плаћања по испоруци подлоге у року
45 дана, рачунајући од дана испостављања исправног рачуна, у складу са Понудом.
Испоручилац је дужан да истовремено уз испоручена добра (подлоге) Наручиоцу
достави отпремницу и фактуру.
Члан 5.
Отпремница потписана од стране овлашћеног представника Наручиоца, заједно са
фактуром, представља основ за плаћање испоручених подлога .
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Због потребе праћења врсте, количине и цене испоручене робе, Испоручилац се
обавезује да, у случају када назив испоручене робе није истоветан називу из конкурсне
документације – Понуде, на отпремници и фактури упише и назив робе наведене у Понуди.
Подлога који није у складу са техничком спецификацијом ЈН ОП 01/2014 неће бити
основ плаћања код Наручиоца, и сматраће се да Наручиоц нема обавезу плаћања исте.
На отпремници се обавезно уписује цена испоручене робе без ПДВ-а.
Средство обезбеђења
Члан 6.
Испоручилац се обавезује приликом закључења овог Уговора предати Наручиоцу
безусловну, неопозиву, по првом позиву наплативу бланко соло меницу потписану и оверену
са меничним овлашћењем које гласи на Наручиоца, да Наручилац исту може попунити и
наплатити у износу од 10% (десет) вредности овог Уговора (без ПДВ-а) на име гаранције за
добро извршење преузетих уговорних обавеза и на име гаранције за квалитет испоручени
тестови, са роком важности најмање 30 дана дужим од периода на који је закључен овај
Уговор.
Након истека рока дефинисаног чланом 6. став 1. Испоручилац може преузети
меницу од Наручиоца.
Гаранција испоруке и квалитета
Члан 7.
Испоручилац се обавезује да ће извршити испоруку подлога према условима
квалитета и техничким карактеристикама из Конкурсне документације.
Члан 8.
Испоручилац гарантује квалитет испоручене робе, подлога у складу са гарантним
роковима произвођача.
Рекламација количине и квалитета
Члан 9.
Наручилац има право на рекламацију квалитета и количине испоручене робе, у ком
случају има право да уложи приговор без одлагања, одмах приликом преузимања- пријема
робе, а у случају скривених мана у року од 24 часа од сазнања за скривену ману.
Наручилац задржава право да добра која не одговарају квалитету из Понуде врати
Испоручиоцу уз обавезу да је Испоручиоц преузме франко ЗЗЈЗ Сомбор, те по том основу
Наручилац нема обавезу плаћања и ослобађа се било каквих даљих трошкова.
Члан 10.
Уколико Испоручилац не изврши замену робе у гарантном року, по позиву Наручиоца
у примереном року, Наручилац задржава право да тестови одговарајућег квалитета наручи од
другог понуђача, с тим да исплата цене за исти пада на терет Испоручиоца.
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Рок трајања и раскид Уговора
Члан 11.
Уговор се закључује на одређено време и то на годину дана. Oбавезе које доспевају у
наредној буџетској години ће бити реализоване највише до износа средстава која је за ову
намену одобрена у тој буџетској години.
Члан 12.
Уколико се Испоручилац не придржава обавеза утврђених овим Уговором, а нарочито
уговорене цене, рокова и квалитета испоручене, Наручилац може раскинути овај Уговор уз
право на накнаду штете (стварне штете и изгубљене добити) у целости а која настане код
Наручиоца, због неизвршења одредаба овог Уговора, уз обавезу да Испоручиоца писменим
путем обавести о разлозима раскида .
Завршне одредбе
Члан 13.
Све што није предвиђено овим уговором, примењиваће се одредбе Закона о
облигационим односима.
Члан 14.
Уговорне стране су сагласне да све евентуалне спорове решавају споразумно, а у
случају да споразум није могућ, за решавање спорова уговарају надлежност Привредног суда
у Сомбору.
Члан 15.
Овај уговор је сачињен у 6 (шест ) истоветних примерака од којих свака Уговорна
старна задржава по 3 (три) примерка.

ИСПОРУЧИЛАЦ

НАРУЧИЛАЦ
ЗЗЈЗ СОМБОР

________________________

___________________________
директор Мереи др Срђан
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МОДЕЛ УГОВОРА
о јавној набавци ЈН ОП 01/2014, Партија 11
Закључен дана _________.2014.године у Сомбору између:
1. Завод за јавно здравље из Сомбора, Војвођанска 47 (у даљем тексту: Наручилац), ПИБ :
101842968, МБ: 08333092, кога заступа директор Мереи др Срђан и
2. „________________”____ из _____________________, ПИБ:__________, МБ:__________
(у даљем тексту: Испоручилац), кога заступа директор ________________________.
Предмет Уговора
Члан 1.
Предмет овог уговора је набавка добара СЕРОЛОШКИ ТЕСТОВИ (у даљем
тексту:тестови), који је предмет јавне набавке Наручиоца.
Врста, количина и цена тестова утврђени су према прихваћеној понуди Понуђача
број._____ од ______________ године (у даљем тексту: Понуда), која је саставни део
Уговора.
Члан 2.
Испоручилац се обавезује да ће Наручиоцу испоручити тестови из члана 1. овог
Уговора у складу са потребама Наручиоца у погледу врсте, количине и динамике испоруке сукцесивно.
Потребе Наручиоца, у смислу предходног става, су саставни део наруџбенице коју
Наручилац упућује Испоручиоцу.
Цена и начин плаћања
Члан 3.
Уговорне стране прихватају цену коју је Испоручилац дао у Понуди.
Уговорне стране су сагласне да укупна цена тестова на дан закључења овог Уговора
износи: ___________ динара без ПДВ-а, односно __________ динара са ПДВ-ом.
Појединачне цене у Понуди су дате без ПДВ-а.
Наручилац задржава право из члана 2. овог Уговора да сукцесивно повлачи добра
(роба) у складу са својим потребама.
Члан 4.
Наручилац се обавезује да Испоручиоцу врши плаћања по испоруци тестова у року 45
дана, рачунајући од дана испостављања исправног рачуна, у складу са Понудом.
Испоручилац је дужан да истовремено уз испоручена добра (тестова) Наручиоцу
достави отпремницу и фактуру.
Члан 5.
Отпремница потписана од стране овлашћеног представника Наручиоца, заједно са
фактуром, представља основ за плаћање испоручених тестова .
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Због потребе праћења врсте, количине и цене испоручене робе, Испоручилац се
обавезује да, у случају када назив испоручене робе није истоветан називу из конкурсне
документације – Понуде, на отпремници и фактури упише и назив робе наведене у Понуди.
Тестови који није у складу са техничком спецификацијом ЈН ОП 01/2014 неће бити
основ плаћања код Наручиоца, и сматраће се да Наручиоц нема обавезу плаћања исте.
На отпремници се обавезно уписује цена испоручене робе без ПДВ-а.
Средство обезбеђења
Члан 6.
Испоручилац се обавезује приликом закључења овог Уговора предати Наручиоцу
безусловну, неопозиву, по првом позиву наплативу бланко соло меницу потписану и оверену
са меничним овлашћењем које гласи на Наручиоца, да Наручилац исту може попунити и
наплатити у износу од 10% (десет) вредности овог Уговора (без ПДВ-а) на име гаранције за
добро извршење преузетих уговорних обавеза и на име гаранције за квалитет испоручени
тестови, са роком важности најмање 30 дана дужим од периода на који је закључен овај
Уговор.
Након истека рока дефинисаног чланом 6. став 1. Испоручилац може преузети
меницу од Наручиоца.
Гаранција испоруке и квалитета
Члан 7.
Испоручилац се обавезује да ће извршити испоруку тестова према условима квалитета
и техничким карактеристикама из Конкурсне документације.
Члан 8.
Испоручилац гарантује квалитет испоручене робе, тестова у складу са гарантним
роковима произвођача.
Рекламација количине и квалитета
Члан 9.
Наручилац има право на рекламацију квалитета и количине испоручене робе, у ком
случају има право да уложи приговор без одлагања, одмах приликом преузимања- пријема
робе, а у случају скривених мана у року од 24 часа од сазнања за скривену ману.
Наручилац задржава право да добра која не одговарају квалитету из Понуде врати
Испоручиоцу уз обавезу да је Испоручиоц преузме франко ЗЗЈЗ Сомбор, те по том основу
Наручилац нема обавезу плаћања и ослобађа се било каквих даљих трошкова.
Члан 10.
Уколико Испоручилац не изврши замену робе у гарантном року, по позиву Наручиоца
у примереном року, Наручилац задржава право да тестови одговарајућег квалитета наручи од
другог понуђача, с тим да исплата цене за исти пада на терет Испоручиоца.
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Рок трајања и раскид Уговора
Члан 11.
Уговор се закључује на одређено време и то на годину дана. Oбавезе које доспевају у
наредној буџетској години ће бити реализоване највише до износа средстава која је за ову
намену одобрена у тој буџетској години.
Члан 12.
Уколико се Испоручилац не придржава обавеза утврђених овим Уговором, а нарочито
уговорене цене, рокова и квалитета испоручене, Наручилац може раскинути овај Уговор уз
право на накнаду штете (стварне штете и изгубљене добити) у целости а која настане код
Наручиоца, због неизвршења одредаба овог Уговора, уз обавезу да Испоручиоца писменим
путем обавести о разлозима раскида .
Завршне одредбе
Члан 13.
Све што није предвиђено овим уговором, примењиваће се одредбе Закона о
облигационим односима.
Члан 14.
Уговорне стране су сагласне да све евентуалне спорове решавају споразумно, а у
случају да споразум није могућ, за решавање спорова уговарају надлежност Привредног суда
у Сомбору.
Члан 15.
Овај уговор је сачињен у 6 (шест ) истоветних примерака од којих свака Уговорна
старна задржава по 3 (три) примерка.

ИСПОРУЧИЛАЦ

НАРУЧИЛАЦ
ЗЗЈЗ СОМБОР

________________________

___________________________
директор Мереи др Срђан
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МОДЕЛ УГОВОРА
о јавној набавци ЈН ОП 01/2014, Партија 12
Закључен дана _________.2014.године у Сомбору између:
1. Завод за јавно здравље из Сомбора, Војвођанска 47 (у даљем тексту: Наручилац), ПИБ :
101842968, МБ: 08333092, кога заступа директор Мереи др Срђан и
2. „________________”____ из _____________________, ПИБ:__________, МБ:__________
(у даљем тексту: Испоручилац), кога заступа директор ________________________.
Предмет Уговора
Члан 1.
Предмет овог уговора је набавка добара Е ТЕСТОВИ (у даљем тексту: е тестови), који
је предмет јавне набавке Наручиоца.
Врста, количина и цена е тестови утврђени су према прихваћеној понуди Понуђача
број._____ од ______________ године (у даљем тексту: Понуда), која је саставни део
Уговора.
Члан 2.
Испоручилац се обавезује да ће Наручиоцу испоручити е тестови из члана 1. овог
Уговора у складу са потребама Наручиоца у погледу врсте, количине и динамике испоруке сукцесивно.
Потребе Наручиоца, у смислу предходног става, су саставни део наруџбенице коју
Наручилац упућује Испоручиоцу.
Цена и начин плаћања
Члан 3.
Уговорне стране прихватају цену коју је Испоручилац дао у Понуди.
Уговорне стране су сагласне да укупна цена е тестови на дан закључења овог Уговора
износи: ___________ динара без ПДВ-а, односно __________ динара са ПДВ-ом.
Појединачне цене у Понуди су дате без ПДВ-а.
Наручилац задржава право из члана 2. овог Уговора да сукцесивно повлачи добра
(роба) у складу са својим потребама.
Члан 4.
Наручилац се обавезује да Испоручиоцу врши плаћања по испоруци е тестова у року
45 дана, рачунајући од дана испостављања исправног рачуна, у складу са Понудом.
Испоручилац је дужан да истовремено уз испоручена добра (е тестова) Наручиоцу
достави отпремницу и фактуру.
Члан 5.
Отпремница потписана од стране овлашћеног представника Наручиоца, заједно са
фактуром, представља основ за плаћање испоручених тестова .
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Због потребе праћења врсте, количине и цене испоручене робе, Испоручилац се
обавезује да, у случају када назив испоручене робе није истоветан називу из конкурсне
документације – Понуде, на отпремници и фактури упише и назив робе наведене у Понуди.
Е тестови који нису у складу са техничком спецификацијом ЈН ОП 01/2014 неће бити
основ плаћања код Наручиоца, и сматраће се да Наручиоц нема обавезу плаћања исте.
На отпремници се обавезно уписује цена испоручене робе без ПДВ-а.
Средство обезбеђења
Члан 6.
Испоручилац се обавезује приликом закључења овог Уговора предати Наручиоцу
безусловну, неопозиву, по првом позиву наплативу бланко соло меницу потписану и оверену
са меничним овлашћењем које гласи на Наручиоца, да Наручилац исту може попунити и
наплатити у износу од 10% (десет) вредности овог Уговора (без ПДВ-а) на име гаранције за
добро извршење преузетих уговорних обавеза и на име гаранције за квалитет испоручени Е
тестови, са роком важности најмање 30 дана дужим од периода на који је закључен овај
Уговор.
Након истека рока дефинисаног чланом 6. став 1. Испоручилац може преузети
меницу од Наручиоца.
Гаранција испоруке и квалитета
Члан 7.
Испоручилац се обавезује да ће извршити испоруку е тестова према условима
квалитета и техничким карактеристикама из Конкурсне документације.
Члан 8.
Испоручилац гарантује квалитет испоручене робе, е тестова у складу са гарантним
роковима произвођача.
Рекламација количине и квалитета
Члан 9.
Наручилац има право на рекламацију квалитета и количине испоручене робе, у ком
случају има право да уложи приговор без одлагања, одмах приликом преузимања- пријема
робе, а у случају скривених мана у року од 24 часа од сазнања за скривену ману.
Наручилац задржава право да добра која не одговарају квалитету из Понуде врати
Испоручиоцу уз обавезу да је Испоручиоц преузме франко ЗЗЈЗ Сомбор, те по том основу
Наручилац нема обавезу плаћања и ослобађа се било каквих даљих трошкова.
Члан 10.
Уколико Испоручилац не изврши замену робе у гарантном року, по позиву Наручиоца
у примереном року, Наручилац задржава право да е тестове одговарајућег квалитета наручи
од другог понуђача, с тим да исплата цене за исти пада на терет Испоручиоца.
Рок трајања и раскид Уговора
Конкурсна документација ЈН ОП 01/2014
- Медицински потрошни материјал/б
Страна 116б од 161б

Члан 11.
Уговор се закључује на одређено време и то на годину дана. Oбавезе које доспевају у
наредној буџетској години ће бити реализоване највише до износа средстава која је за ову
намену одобрена у тој буџетској години.
Члан 12.
Уколико се Испоручилац не придржава обавеза утврђених овим Уговором, а нарочито
уговорене цене, рокова и квалитета испоручене, Наручилац може раскинути овај Уговор уз
право на накнаду штете (стварне штете и изгубљене добити) у целости а која настане код
Наручиоца, због неизвршења одредаба овог Уговора, уз обавезу да Испоручиоца писменим
путем обавести о разлозима раскида .
Завршне одредбе
Члан 13.
Све што није предвиђено овим уговором, примењиваће се одредбе Закона о
облигационим односима.
Члан 14.
Уговорне стране су сагласне да све евентуалне спорове решавају споразумно, а у
случају да споразум није могућ, за решавање спорова уговарају надлежност Привредног суда
у Сомбору.
Члан 15.
Овај уговор је сачињен у 6 (шест ) истоветних примерака од којих свака Уговорна
старна задржава по 3 (три) примерка.

ИСПОРУЧИЛАЦ

НАРУЧИЛАЦ
ЗЗЈЗ СОМБОР

________________________

___________________________
директор Мереи др Срђан
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МОДЕЛ УГОВОРА
о јавној набавци ЈН ОП 01/2014, Партија 13
Закључен дана _________.2014.године у Сомбору између:
1. Завод за јавно здравље из Сомбора, Војвођанска 47 (у даљем тексту: Наручилац), ПИБ :
101842968, МБ: 08333092, кога заступа директор Мереи др Срђан и
2. „________________”____ из _____________________, ПИБ:__________, МБ:__________
(у даљем тексту: Испоручилац), кога заступа директор ________________________.
Предмет Уговора
Члан 1.
Предмет овог уговора је набавка добара ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ
(у даљем тексту: материјал), који је предмет јавне набавке Наручиоца.
Врста, количина и цена материјал утврђени су према прихваћеној понуди Понуђача
број._____ од ______________ године (у даљем тексту: Понуда), која је саставни део
Уговора.
Члан 2.
Испоручилац се обавезује да ће Наручиоцу испоручити материјал из члана 1. овог
Уговора у складу са потребама Наручиоца у погледу врсте, количине и динамике испоруке сукцесивно.
Потребе Наручиоца, у смислу предходног става, су саставни део наруџбенице коју
Наручилац упућује Испоручиоцу.
Цена и начин плаћања
Члан 3.
Уговорне стране прихватају цену коју је Испоручилац дао у Понуди.
Уговорне стране су сагласне да укупна цена материјала на дан закључења овог
Уговора износи: ___________ динара без ПДВ-а, односно __________ динара са ПДВ-ом.
Појединачне цене у Понуди су дате без ПДВ-а.
Наручилац задржава право из члана 2. овог Уговора да сукцесивно повлачи добра
(роба) у складу са својим потребама.
Члан 4.
Наручилац се обавезује да Испоручиоцу врши плаћања по испоруци материјала у року
45 дана, рачунајући од дана испостављања исправног рачуна, у складу са Понудом.
Испоручилац је дужан да истовремено уз испоручена добра (материјал) Наручиоцу
достави отпремницу и фактуру.
Члан 5.
Отпремница потписана од стране овлашћеног представника Наручиоца, заједно са
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фактуром, представља основ за плаћање испорученог материјала .
Због потребе праћења врсте, количине и цене испоручене робе, Испоручилац се
обавезује да, у случају када назив испоручене робе није истоветан називу из конкурсне
документације – Понуде, на отпремници и фактури упише и назив робе наведене у Понуди.
Материјал који није у складу са техничком спецификацијом ЈН ОП 01/2014 неће бити
основ плаћања код Наручиоца, и сматраће се да Наручиоц нема обавезу плаћања исте.
На отпремници се обавезно уписује цена испоручене робе без ПДВ-а.
Средство обезбеђења
Члан 6.
Испоручилац се обавезује приликом закључења овог Уговора предати Наручиоцу
безусловну, неопозиву, по првом позиву наплативу бланко соло меницу потписану и оверену
са меничним овлашћењем које гласи на Наручиоца, да Наручилац исту може попунити и
наплатити у износу од 10% (десет) вредности овог Уговора (без ПДВ-а) на име гаранције за
добро извршење преузетих уговорних обавеза и на име гаранције за квалитет испоручени
материјал, са роком важности најмање 30 дана дужим од периода на који је закључен овај
Уговор.
Након истека рока дефинисаног чланом 6. став 1. Испоручилац може преузети
меницу од Наручиоца.
Гаранција испоруке и квалитета
Члан 7.
Испоручилац се обавезује да ће извршити испоруку материјала према условима
квалитета и техничким карактеристикама из Конкурсне документације.
Члан 8.
Испоручилац гарантује квалитет испоручене робе, материјала у складу са гарантним
роковима произвођача.
Рекламација количине и квалитета
Члан 9.
Наручилац има право на рекламацију квалитета и количине испоручене робе, у ком
случају има право да уложи приговор без одлагања, одмах приликом преузимања- пријема
робе, а у случају скривених мана у року од 24 часа од сазнања за скривену ману.
Наручилац задржава право да добра која не одговарају квалитету из Понуде врати
Испоручиоцу уз обавезу да је Испоручиоц преузме франко ЗЗЈЗ Сомбор, те по том основу
Наручилац нема обавезу плаћања и ослобађа се било каквих даљих трошкова.
Члан 10.
Уколико Испоручилац не изврши замену робе у гарантном року, по позиву Наручиоца
у примереном року, Наручилац задржава право да материјале одговарајућег квалитета
наручи од другог понуђача, с тим да исплата цене за исти пада на терет Испоручиоца.
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Рок трајања и раскид Уговора
Члан 11.
Уговор се закључује на одређено време и то на годину дана. Oбавезе које доспевају у
наредној буџетској години ће бити реализоване највише до износа средстава која је за ову
намену одобрена у тој буџетској години.
Члан 12.
Уколико се Испоручилац не придржава обавеза утврђених овим Уговором, а нарочито
уговорене цене, рокова и квалитета испоручене, Наручилац може раскинути овај Уговор уз
право на накнаду штете (стварне штете и изгубљене добити) у целости а која настане код
Наручиоца, због неизвршења одредаба овог Уговора, уз обавезу да Испоручиоца писменим
путем обавести о разлозима раскида .
Завршне одредбе
Члан 13.
Све што није предвиђено овим уговором, примењиваће се одредбе Закона о
облигационим односима.
Члан 14.
Уговорне стране су сагласне да све евентуалне спорове решавају споразумно, а у
случају да споразум није могућ, за решавање спорова уговарају надлежност Привредног суда
у Сомбору.
Члан 15.
Овај уговор је сачињен у 6 (шест ) истоветних примерака од којих свака Уговорна
старна задржава по 3 (три) примерка.

ИСПОРУЧИЛАЦ

НАРУЧИЛАЦ
ЗЗЈЗ СОМБОР

________________________

___________________________
директор Мереи др Срђан
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МОДЕЛ УГОВОРА
о јавној набавци ЈН ОП 01/2014, Партија 14
Закључен дана _________.2014.године у Сомбору између:
1. Завод за јавно здравље из Сомбора, Војвођанска 47 (у даљем тексту: Наручилац), ПИБ :
101842968, МБ: 08333092, кога заступа директор Мереи др Срђан и
2. „________________”____ из _____________________, ПИБ:__________, МБ:__________
(у даљем тексту: Испоручилац), кога заступа директор ________________________.
Предмет Уговора
Члан 1.
Предмет овог уговора је набавка добара КОМЕРЦИЈАЛНИ ДИСКОВИ / ТАБЛЕТЕ (у
даљем тексту: ДИСКОВИ), који је предмет јавне набавке Наручиоца.
Врста, количина и цена дискова утврђени су према прихваћеној понуди Понуђача
број._____ од ______________ године (у даљем тексту: Понуда), која је саставни део
Уговора.
Члан 2.
Испоручилац се обавезује да ће Наручиоцу испоручити дискова из члана 1. овог
Уговора у складу са потребама Наручиоца у погледу врсте, количине и динамике испоруке сукцесивно.
Потребе Наручиоца, у смислу предходног става, су саставни део наруџбенице коју
Наручилац упућује Испоручиоцу.
Цена и начин плаћања
Члан 3.
Уговорне стране прихватају цену коју је Испоручилац дао у Понуди.
Уговорне стране су сагласне да укупна цена дискова на дан закључења овог Уговора
износи: ___________ динара без ПДВ-а, односно __________ динара са ПДВ-ом.
Појединачне цене у Понуди су дате без ПДВ-а.
Наручилац задржава право из члана 2. овог Уговора да сукцесивно повлачи добра
(роба) у складу са својим потребама.
Члан 4.
Наручилац се обавезује да Испоручиоцу врши плаћања по испоруци дискова у року
45 дана, рачунајући од дана испостављања исправног рачуна, у складу са Понудом.
Испоручилац је дужан да истовремено уз испоручена добра (дискова) Наручиоцу
достави отпремницу и фактуру.
Члан 5.
Отпремница потписана од стране овлашћеног представника Наручиоца, заједно са
фактуром, представља основ за плаћање испоручених дискова .
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Због потребе праћења врсте, количине и цене испоручене робе, Испоручилац се
обавезује да, у случају када назив испоручене робе није истоветан називу из конкурсне
документације – Понуде, на отпремници и фактури упише и назив робе наведене у Понуди.
Диск који није у складу са техничком спецификацијом ЈН ОП 01/2014 неће бити
основ плаћања код Наручиоца, и сматраће се да Наручиоц нема обавезу плаћања исте.
На отпремници се обавезно уписује цена испоручене робе без ПДВ-а.
Средство обезбеђења
Члан 6.
Испоручилац се обавезује приликом закључења овог Уговора предати Наручиоцу
безусловну, неопозиву, по првом позиву наплативу бланко соло меницу потписану и оверену
са меничним овлашћењем које гласи на Наручиоца, да Наручилац исту може попунити и
наплатити у износу од 10% (десет) вредности овог Уговора (без ПДВ-а) на име гаранције за
добро извршење преузетих уговорних обавеза и на име гаранције за квалитет испоручени
дискови, са роком важности најмање 30 дана дужим од периода на који је закључен овај
Уговор.
Након истека рока дефинисаног чланом 6. став 1. Испоручилац може преузети
меницу од Наручиоца.
Гаранција испоруке и квалитета
Члан 7.
Испоручилац се обавезује да ће извршити испоруку дискова према условима
квалитета и техничким карактеристикама из Конкурсне документације.
Члан 8.
Испоручилац гарантује квалитет испоручене робе, дискова у складу са гарантним
роковима произвођача.
Рекламација количине и квалитета
Члан 9.
Наручилац има право на рекламацију квалитета и количине испоручене робе, у ком
случају има право да уложи приговор без одлагања, одмах приликом преузимања- пријема
робе, а у случају скривених мана у року од 24 часа од сазнања за скривену ману.
Наручилац задржава право да добра која не одговарају квалитету из Понуде врати
Испоручиоцу уз обавезу да је Испоручиоц преузме франко ЗЗЈЗ Сомбор, те по том основу
Наручилац нема обавезу плаћања и ослобађа се било каквих даљих трошкова.
Члан 10.
Уколико Испоручилац не изврши замену робе у гарантном року, по позиву Наручиоца
у примереном року, Наручилац задржава право да диск одговарајућег квалитета наручи од
другог понуђача, с тим да исплата цене за исти пада на терет Испоручиоца.
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Рок трајања и раскид Уговора
Члан 11.
Уговор се закључује на одређено време и то на годину дана. Oбавезе које доспевају у
наредној буџетској години ће бити реализоване највише до износа средстава која је за ову
намену одобрена у тој буџетској години.
Члан 12.
Уколико се Испоручилац не придржава обавеза утврђених овим Уговором, а нарочито
уговорене цене, рокова и квалитета испоручене, Наручилац може раскинути овај Уговор уз
право на накнаду штете (стварне штете и изгубљене добити) у целости а која настане код
Наручиоца, због неизвршења одредаба овог Уговора, уз обавезу да Испоручиоца писменим
путем обавести о разлозима раскида .
Завршне одредбе
Члан 13.
Све што није предвиђено овим уговором, примењиваће се одредбе Закона о
облигационим односима.
Члан 14.
Уговорне стране су сагласне да све евентуалне спорове решавају споразумно, а у
случају да споразум није могућ, за решавање спорова уговарају надлежност Привредног суда
у Сомбору.
Члан 15.
Овај уговор је сачињен у 6 (шест ) истоветних примерака од којих свака Уговорна
старна задржава по 3 (три) примерка.

ИСПОРУЧИЛАЦ

НАРУЧИЛАЦ
ЗЗЈЗ СОМБОР

________________________

___________________________
директор Мереи др Срђан
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МОДЕЛ УГОВОРА
о јавној набавци ЈН ОП 01/2014, Партија 14/а
Закључен дана _________.2014.године у Сомбору између:
1. Завод за јавно здравље из Сомбора, Војвођанска 47 (у даљем тексту: Наручилац), ПИБ :
101842968, МБ: 08333092, кога заступа директор Мереи др Срђан и
2. „________________”____ из _____________________, ПИБ:__________, МБ:__________
(у даљем тексту: Испоручилац), кога заступа директор ________________________.
Предмет Уговора
Члан 1.
Предмет овог уговора је набавка добара
ТРИБУТИРИН (у даљем тексту:
ТРИБУТИРИН ), који је предмет јавне набавке Наручиоца.
Врста, количина и цена дискова утврђени су према прихваћеној понуди Понуђача
број._____ од ______________ године (у даљем тексту: Понуда), која је саставни део
Уговора.
Члан 2.
Испоручилац се обавезује да ће Наручиоцу испоручити трибутирин из члана 1. овог
Уговора у складу са потребама Наручиоца у погледу врсте, количине и динамике испоруке сукцесивно.
Потребе Наручиоца, у смислу предходног става, су саставни део наруџбенице коју
Наручилац упућује Испоручиоцу.
Цена и начин плаћања
Члан 3.
Уговорне стране прихватају цену коју је Испоручилац дао у Понуди.
Уговорне стране су сагласне да укупна цена трибутирина на дан закључења овог
Уговора износи: ___________ динара без ПДВ-а, односно __________ динара са ПДВ-ом.
Појединачне цене у Понуди су дате без ПДВ-а.
Наручилац задржава право из члана 2. овог Уговора да сукцесивно повлачи добра
(роба) у складу са својим потребама.
Члан 4.
Наручилац се обавезује да Испоручиоцу врши плаћања по испоруци трибутирина у
року 45 дана, рачунајући од дана испостављања исправног рачуна, у складу са Понудом.
Испоручилац је дужан да истовремено уз испоручена добра (трибутирина ) Наручиоцу
достави отпремницу и фактуру.
Члан 5.
Отпремница потписана од стране овлашћеног представника Наручиоца, заједно са
фактуром, представља основ за плаћање испоручених трибутирина .
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Због потребе праћења врсте, количине и цене испоручене робе, Испоручилац се
обавезује да, у случају када назив испоручене робе није истоветан називу из конкурсне
документације – Понуде, на отпремници и фактури упише и назив робе наведене у Понуди.
Трибутирин који није у складу са техничком спецификацијом ЈН ОП 01/2014 неће
бити основ плаћања код Наручиоца, и сматраће се да Наручиоц нема обавезу плаћања исте.
На отпремници се обавезно уписује цена испоручене робе без ПДВ-а.
Средство обезбеђења
Члан 6.
Испоручилац се обавезује приликом закључења овог Уговора предати Наручиоцу
безусловну, неопозиву, по првом позиву наплативу бланко соло меницу потписану и оверену
са меничним овлашћењем које гласи на Наручиоца, да Наручилац исту може попунити и
наплатити у износу од 10% (десет) вредности овог Уговора (без ПДВ-а) на име гаранције за
добро извршење преузетих уговорних обавеза и на име гаранције за квалитет испоручени
трибутирина, са роком важности најмање 30 дана дужим од периода на који је закључен овај
Уговор.
Након истека рока дефинисаног чланом 6. став 1. Испоручилац може преузети
меницу од Наручиоца.
Гаранција испоруке и квалитета
Члан 7.
Испоручилац се обавезује да ће извршити испоруку трибутирина према условима
квалитета и техничким карактеристикама из Конкурсне документације.
Члан 8.
Испоручилац гарантује квалитет испоручене робе, трибутирина у складу са
гарантним роковима произвођача.
Рекламација количине и квалитета
Члан 9.
Наручилац има право на рекламацију квалитета и количине испоручене робе, у ком
случају има право да уложи приговор без одлагања, одмах приликом преузимања- пријема
робе, а у случају скривених мана у року од 24 часа од сазнања за скривену ману.
Наручилац задржава право да добра која не одговарају квалитету из Понуде врати
Испоручиоцу уз обавезу да је Испоручиоц преузме франко ЗЗЈЗ Сомбор, те по том основу
Наручилац нема обавезу плаћања и ослобађа се било каквих даљих трошкова.
Члан 10.
Уколико Испоручилац не изврши замену робе у гарантном року, по позиву Наручиоца
у примереном року, Наручилац задржава право да трибутирин одговарајућег квалитета
наручи од другог понуђача, с тим да исплата цене за исти пада на терет Испоручиоца.
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Рок трајања и раскид Уговора
Члан 11.
Уговор се закључује на одређено време и то на годину дана. Oбавезе које доспевају у
наредној буџетској години ће бити реализоване највише до износа средстава која је за ову
намену одобрена у тој буџетској години.
Члан 12.
Уколико се Испоручилац не придржава обавеза утврђених овим Уговором, а нарочито
уговорене цене, рокова и квалитета испоручене, Наручилац може раскинути овај Уговор уз
право на накнаду штете (стварне штете и изгубљене добити) у целости а која настане код
Наручиоца, због неизвршења одредаба овог Уговора, уз обавезу да Испоручиоца писменим
путем обавести о разлозима раскида .
Завршне одредбе
Члан 13.
Све што није предвиђено овим уговором, примењиваће се одредбе Закона о
облигационим односима.
Члан 14.
Уговорне стране су сагласне да све евентуалне спорове решавају споразумно, а у
случају да споразум није могућ, за решавање спорова уговарају надлежност Привредног суда
у Сомбору.
Члан 15.
Овај уговор је сачињен у 6 (шест ) истоветних примерака од којих свака Уговорна
старна задржава по 3 (три) примерка.

ИСПОРУЧИЛАЦ

НАРУЧИЛАЦ
ЗЗЈЗ СОМБОР

________________________

___________________________
директор Мереи др Срђан
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МОДЕЛ УГОВОРА
о јавној набавци ЈН ОП 01/2014, Партија 15
Закључен дана _________.2014.године у Сомбору између:
1. Завод за јавно здравље из Сомбора, Војвођанска 47 (у даљем тексту: Наручилац), ПИБ :
101842968, МБ: 08333092, кога заступа директор Мереи др Срђан и
2. „________________”____ из _____________________, ПИБ:__________, МБ:__________
(у даљем тексту: Испоручилац), кога заступа директор ________________________.
Предмет Уговора
Члан 1.
Предмет овог уговора је набавка добара ДИФ тест (у даљем тексту: ДИФ тест), који је
предмет јавне набавке Наручиоца.
Врста, количина и цена ДИФ тестова утврђени су према прихваћеној понуди Понуђача
број._____ од ______________ године (у даљем тексту: Понуда), која је саставни део
Уговора.
Члан 2.
Испоручилац се обавезује да ће Наручиоцу испоручити ДИФ тест из члана 1. овог
Уговора у складу са потребама Наручиоца у погледу врсте, количине и динамике испоруке сукцесивно.
Потребе Наручиоца, у смислу предходног става, су саставни део наруџбенице коју
Наручилац упућује Испоручиоцу.
Цена и начин плаћања
Члан 3.
Уговорне стране прихватају цену коју је Испоручилац дао у Понуди.
Уговорне стране су сагласне да укупна цена ДИФ теста на дан закључења овог
Уговора износи: ___________ динара без ПДВ-а, односно __________ динара са ПДВ-ом.
Појединачне цене у Понуди су дате без ПДВ-а.
Наручилац задржава право из члана 2. овог Уговора да сукцесивно повлачи добра
(роба) у складу са својим потребама.
Члан 4.
Наручилац се обавезује да Испоручиоцу врши плаћања по испоруци ДИФ тест у року
45 дана, рачунајући од дана испостављања исправног рачуна, у складу са Понудом.
Испоручилац је дужан да истовремено уз испоручена добра (ДИФ тест) Наручиоцу
достави отпремницу и фактуру.
Члан 5.
Отпремница потписана од стране овлашћеног представника Наручиоца, заједно са
фактуром, представља основ за плаћање испоручених ДИФ теста.
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Због потребе праћења врсте, количине и цене испоручене робе, Испоручилац се
обавезује да, у случају када назив испоручене робе није истоветан називу из конкурсне
документације – Понуде, на отпремници и фактури упише и назив робе наведене у Понуди.
ДИФ тест који није у складу са техничком спецификацијом ЈН ОП 01/2014 неће бити
основ плаћања код Наручиоца, и сматраће се да Наручиоц нема обавезу плаћања исте.
На отпремници се обавезно уписује цена испоручене робе без ПДВ-а.
Средство обезбеђења
Члан 6.
Испоручилац се обавезује приликом закључења овог Уговора предати Наручиоцу
безусловну, неопозиву, по првом позиву наплативу бланко соло меницу потписану и оверену
са меничним овлашћењем које гласи на Наручиоца, да Наручилац исту може попунити и
наплатити у износу од 10% (десет) вредности овог Уговора (без ПДВ-а) на име гаранције за
добро извршење преузетих уговорних обавеза и на име гаранције за квалитет испоручене
ДИФ теста, са роком важности најмање 30 дана дужим од периода на који је закључен овај
Уговор.
Након истека рока дефинисаног чланом 6. став 1. Испоручилац може преузети
меницу од Наручиоца.
Гаранција испоруке и квалитета
Члан 7.
Испоручилац се обавезује да ће извршити испоруку ДИФ теста према условима
квалитета и техничким карактеристикама из Конкурсне документације.
Члан 8.
Испоручилац гарантује квалитет испоручене робе, ДИФ теста у складу са гарантним
роковима произвођача.
Рекламација количине и квалитета
Члан 9.
Наручилац има право на рекламацију квалитета и количине испоручене робе, у ком
случају има право да уложи приговор без одлагања, одмах приликом преузимања- пријема
робе, а у случају скривених мана у року од 24 часа од сазнања за скривену ману.
Наручилац задржава право да добра која не одговарају квалитету из Понуде врати
Испоручиоцу уз обавезу да је Испоручиоц преузме франко ЗЗЈЗ Сомбор, те по том основу
Наручилац нема обавезу плаћања и ослобађа се било каквих даљих трошкова.
Члан 10.
Уколико Испоручилац не изврши замену робе у гарантном року, по позиву Наручиоца
у примереном року, Наручилац задржава право да ДИФ тест одговарајућег квалитета наручи
од другог понуђача, с тим да исплата цене за исти пада на терет Испоручиоца.
Рок трајања и раскид Уговора
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Члан 11.
Уговор се закључује на одређено време и то на годину дана. Oбавезе које доспевају у
наредној буџетској години ће бити реализоване највише до износа средстава која је за ову
намену одобрена у тој буџетској години.
Члан 12.
Уколико се Испоручилац не придржава обавеза утврђених овим Уговором, а нарочито
уговорене цене, рокова и квалитета испоручене, Наручилац може раскинути овај Уговор уз
право на накнаду штете (стварне штете и изгубљене добити) у целости а која настане код
Наручиоца, због неизвршења одредаба овог Уговора, уз обавезу да Испоручиоца писменим
путем обавести о разлозима раскида .
Завршне одредбе
Члан 13.
Све што није предвиђено овим уговором, примењиваће се одредбе Закона о
облигационим односима.
Члан 14.
Уговорне стране су сагласне да све евентуалне спорове решавају споразумно, а у
случају да споразум није могућ, за решавање спорова уговарају надлежност Привредног суда
у Сомбору.
Члан 15.
Овај уговор је сачињен у 6 (шест) истоветних примерака од којих свака Уговорна
старна задржава по 3 (три) примерка.

ИСПОРУЧИЛАЦ

НАРУЧИЛАЦ
ЗЗЈЗ СОМБОР

________________________

___________________________
директор Мереи др Срђан
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МОДЕЛ УГОВОРА
о јавној набавци ЈН ОП 01/2014, Партија 16
Закључен дана _________.2014.године у Сомбору између:
1. Завод за јавно здравље из Сомбора, Војвођанска 47 (у даљем тексту: Наручилац), ПИБ :
101842968, МБ: 08333092, кога заступа директор Мереи др Срђан и
2. „________________”____ из _____________________, ПИБ:__________, МБ:__________
(у даљем тексту: Испоручилац), кога заступа директор ________________________.
Предмет Уговора
Члан 1.
Предмет овог уговора је набавка добара кесице Gas - pac (у даљем тексту: кесице),
који је предмет јавне набавке Наручиоца.
Врста, количина и цена кесице утврђени су према прихваћеној понуди Понуђача
број._____ од ______________ године (у даљем тексту: Понуда), која је саставни део
Уговора.
Члан 2.
Испоручилац се обавезује да ће Наручиоцу испоручити кесице из члана 1. овог
Уговора у складу са потребама Наручиоца у погледу врсте, количине и динамике испоруке сукцесивно.
Потребе Наручиоца, у смислу предходног става, су саставни део наруџбенице коју
Наручилац упућује Испоручиоцу.
Цена и начин плаћања
Члан 3.
Уговорне стране прихватају цену коју је Испоручилац дао у Понуди.
Уговорне стране су сагласне да укупна цена кесице на дан закључења овог Уговора
износи: ___________ динара без ПДВ-а, односно __________ динара са ПДВ-ом.
Појединачне цене у Понуди су дате без ПДВ-а.
Наручилац задржава право из члана 2. овог Уговора да сукцесивно повлачи добра
(роба) у складу са својим потребама.
Члан 4.
Наручилац се обавезује да Испоручиоцу врши плаћања по испоруци кесице у року 45
дана, рачунајући од дана испостављања исправног рачуна, у складу са Понудом.
Испоручилац је дужан да истовремено уз испоручена добра (кесице) Наручиоцу
достави отпремницу и фактуру.
Члан 5.
Отпремница потписана од стране овлашћеног представника Наручиоца, заједно са
фактуром, представља основ за плаћање испоручених кесица .
Конкурсна документација ЈН ОП 01/2014
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Због потребе праћења врсте, количине и цене испоручене робе, Испоручилац се
обавезује да, у случају када назив испоручене робе није истоветан називу из конкурсне
документације – Понуде, на отпремници и фактури упише и назив робе наведене у Понуди.
Kесице који нису у складу са техничком спецификацијом ЈН ОП 01/2014 неће бити
основ плаћања код Наручиоца, и сматраће се да Наручиоц нема обавезу плаћања исте.
На отпремници се обавезно уписује цена испоручене робе без ПДВ-а.
Средство обезбеђења
Члан 6.
Испоручилац се обавезује приликом закључења овог Уговора предати Наручиоцу
безусловну, неопозиву, по првом позиву наплативу бланко соло меницу потписану и оверену
са меничним овлашћењем које гласи на Наручиоца, да Наручилац исту може попунити и
наплатити у износу од 10% (десет) вредности овог Уговора (без ПДВ-а) на име гаранције за
добро извршење преузетих уговорних обавеза и на име гаранције за квалитет испоручене
кесице, са роком важности најмање 30 дана дужим од периода на који је закључен овај
Уговор.
Након истека рока дефинисаног чланом 6. став 1. Испоручилац може преузети
меницу од Наручиоца.
Гаранција испоруке и квалитета
Члан 7.
Испоручилац се обавезује да ће извршити испоруку кесице према условима квалитета
и техничким карактеристикама из Конкурсне документације.
Члан 8.
Испоручилац гарантује квалитет испоручене робе, кесице у складу са гарантним
роковима произвођача.
Рекламација количине и квалитета
Члан 9.
Наручилац има право на рекламацију квалитета и количине испоручене робе, у ком
случају има право да уложи приговор без одлагања, одмах приликом преузимања- пријема
робе, а у случају скривених мана у року од 24 часа од сазнања за скривену ману.
Наручилац задржава право да добра која не одговарају квалитету из Понуде врати
Испоручиоцу уз обавезу да је Испоручиоц преузме франко ЗЗЈЗ Сомбор, те по том основу
Наручилац нема обавезу плаћања и ослобађа се било каквих даљих трошкова.
Члан 10.
Уколико Испоручилац не изврши замену робе у гарантном року, по позиву Наручиоца
у примереном року, Наручилац задржава право да кесице одговарајућег квалитета наручи од
другог понуђача, с тим да исплата цене за исти пада на терет Испоручиоца.
Рок трајања и раскид Уговора
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Члан 11.
Уговор се закључује на одређено време и то на годину дана. Oбавезе које доспевају у
наредној буџетској години ће бити реализоване највише до износа средстава која је за ову
намену одобрена у тој буџетској години.
Члан 12.
Уколико се Испоручилац не придржава обавеза утврђених овим Уговором, а нарочито
уговорене цене, рокова и квалитета испоручене, Наручилац може раскинути овај Уговор уз
право на накнаду штете (стварне штете и изгубљене добити) у целости а која настане код
Наручиоца, због неизвршења одредаба овог Уговора, уз обавезу да Испоручиоца писменим
путем обавести о разлозима раскида .
Завршне одредбе
Члан 13.
Све што није предвиђено овим уговором, примењиваће се одредбе Закона о
облигационим односима.
Члан 14.
Уговорне стране су сагласне да све евентуалне спорове решавају споразумно, а у
случају да споразум није могућ, за решавање спорова уговарају надлежност Привредног суда
у Сомбору.
Члан 15.
Овај уговор је сачињен у 6 (шест) истоветних примерака од којих свака Уговорна
старна задржава по 3 (три) примерка.

ИСПОРУЧИЛАЦ

НАРУЧИЛАЦ
ЗЗЈЗ СОМБОР

________________________

___________________________
директор Мереи др Срђан
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МОДЕЛ УГОВОРА
о јавној набавци ЈН ОП 01/2014, Партија 17
Закључен дана _________.2014.године у Сомбору између:
1. Завод за јавно здравље из Сомбора, Војвођанска 47 (у даљем тексту: Наручилац), ПИБ :
101842968, МБ: 08333092, кога заступа директор Мереи др Срђан и
2. „________________”____ из _____________________, ПИБ:__________, МБ:__________
(у даљем тексту: Испоручилац), кога заступа директор ________________________.
Предмет Уговора
Члан 1.
Предмет овог уговора је набавка добара LATEKS ALGUTINACIONI TESTOVI (у
даљем тексту: тестови), који је предмет јавне набавке Наручиоца.
Врста, количина и цена тестовиутврђени су према прихваћеној понуди Понуђача
број._____ од ______________ године (у даљем тексту: Понуда), која је саставни део
Уговора.
Члан 2.
Испоручилац се обавезује да ће Наручиоцу испоручити тестови из члана 1. овог
Уговора у складу са потребама Наручиоца у погледу врсте, количине и динамике испоруке сукцесивно.
Потребе Наручиоца, у смислу предходног става, су саставни део наруџбенице коју
Наручилац упућује Испоручиоцу.
Цена и начин плаћања
Члан 3.
Уговорне стране прихватају цену коју је Испоручилац дао у Понуди.
Уговорне стране су сагласне да укупна цена тестови на дан закључења овог Уговора
износи: ___________ динара без ПДВ-а, односно __________ динара са ПДВ-ом.
Појединачне цене у Понуди су дате без ПДВ-а.
Наручилац задржава право из члана 2. овог Уговора да сукцесивно повлачи добра
(роба) у складу са својим потребама.
Члан 4.
Наручилац се обавезује да Испоручиоцу врши плаћања по испоруци тестова у року
45 дана, рачунајући од дана испостављања исправног рачуна, у складу са Понудом.
Испоручилац је дужан да истовремено уз испоручена добра ( тестови) Наручиоцу
достави отпремницу и фактуру.
Члан 5.
Отпремница потписана од стране овлашћеног представника Наручиоца, заједно са
фактуром, представља основ за плаћање испоручених тестова .
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Због потребе праћења врсте, количине и цене испоручене робе, Испоручилац се
обавезује да, у случају када назив испоручене робе није истоветан називу из конкурсне
документације – Понуде, на отпремници и фактури упише и назив робе наведене у Понуди.
Тестови који нису у складу са техничком спецификацијом ЈН ОП 01/2014 неће бити
основ плаћања код Наручиоца, и сматраће се да Наручиоц нема обавезу плаћања исте.
На отпремници се обавезно уписује цена испоручене робе без ПДВ-а.
Средство обезбеђења
Члан 6.
Испоручилац се обавезује приликом закључења овог Уговора предати Наручиоцу
безусловну, неопозиву, по првом позиву наплативу бланко соло меницу потписану и оверену
са меничним овлашћењем које гласи на Наручиоца, да Наручилац исту може попунити и
наплатити у износу од 10% (десет) вредности овог Уговора (без ПДВ-а) на име гаранције за
добро извршење преузетих уговорних обавеза и на име гаранције за квалитет испоручених
тестова, са роком важности најмање 30 дана дужим од периода на који је закључен овај
Уговор.
Након истека рока дефинисаног чланом 6. став 1. Испоручилац може преузети
меницу од Наручиоца.
Гаранција испоруке и квалитета
Члан 7.
Испоручилац се обавезује да ће извршити испоруку тестова према условима
квалитета и техничким карактеристикама из Конкурсне документације.
Члан 8.
Испоручилац гарантује квалитет испоручене робе, тестова у складу са гарантним
роковима произвођача.
Рекламација количине и квалитета
Члан 9.
Наручилац има право на рекламацију квалитета и количине испоручене робе, у ком
случају има право да уложи приговор без одлагања, одмах приликом преузимања- пријема
робе, а у случају скривених мана у року од 24 часа од сазнања за скривену ману.
Наручилац задржава право да добра која не одговарају квалитету из Понуде врати
Испоручиоцу уз обавезу да је Испоручиоц преузме франко ЗЗЈЗ Сомбор, те по том основу
Наручилац нема обавезу плаћања и ослобађа се било каквих даљих трошкова.
Члан 10.
Уколико Испоручилац не изврши замену робе у гарантном року, по позиву Наручиоца
у примереном року, Наручилац задржава право да тестови одговарајућег квалитета наручи
од другог понуђача, с тим да исплата цене за исти пада на терет Испоручиоца.
Рок трајања и раскид Уговора
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Члан 11.
Уговор се закључује на одређено време и то на годину дана. Oбавезе које доспевају у
наредној буџетској години ће бити реализоване највише до износа средстава која је за ову
намену одобрена у тој буџетској години.
Члан 12.
Уколико се Испоручилац не придржава обавеза утврђених овим Уговором, а нарочито
уговорене цене, рокова и квалитета испоручене, Наручилац може раскинути овај Уговор уз
право на накнаду штете (стварне штете и изгубљене добити) у целости а која настане код
Наручиоца, због неизвршења одредаба овог Уговора, уз обавезу да Испоручиоца писменим
путем обавести о разлозима раскида .
Завршне одредбе
Члан 13.
Све што није предвиђено овим уговором, примењиваће се одредбе Закона о
облигационим односима.
Члан 14.
Уговорне стране су сагласне да све евентуалне спорове решавају споразумно, а у
случају да споразум није могућ, за решавање спорова уговарају надлежност Привредног суда
у Сомбору.
Члан 15.
Овај уговор је сачињен у 6 (шест) истоветних примерака од којих свака Уговорна
старна задржава по 3 (три) примерка.

ИСПОРУЧИЛАЦ

НАРУЧИЛАЦ
ЗЗЈЗ СОМБОР

________________________

___________________________
директор Мереи др Срђан
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МОДЕЛ УГОВОРА
о јавној набавци ЈН ОП 01/2014, Партија 18
Закључен дана _________.2014.године у Сомбору између:
1. Завод за јавно здравље из Сомбора, Војвођанска 47 (у даљем тексту: Наручилац), ПИБ :
101842968, МБ: 08333092, кога заступа директор Мереи др Срђан и
2. „________________”____ из _____________________, ПИБ:__________, МБ:__________
(у даљем тексту: Испоручилац), кога заступа директор ________________________.
Предмет Уговора
Члан 1.
Предмет овог уговора је набавка добара КОМЕРЦИЈАЛНИ ТЕСТОВИ ЗА
ИНДЕТИФИКАЦИЈУ И ИСПИТИВАНЈЕ ОСЕТЉИВОСТИ (у даљем тексту: тестови), који
је предмет јавне набавке Наручиоца.
Врста, количина и цена тестовиутврђени су према прихваћеној понуди Понуђача
број._____ од ______________ године (у даљем тексту: Понуда), која је саставни део
Уговора.
Члан 2.
Испоручилац се обавезује да ће Наручиоцу испоручити тестови из члана 1. овог
Уговора у складу са потребама Наручиоца у погледу врсте, количине и динамике испоруке сукцесивно.
Потребе Наручиоца, у смислу предходног става, су саставни део наруџбенице коју
Наручилац упућује Испоручиоцу.
Цена и начин плаћања
Члан 3.
Уговорне стране прихватају цену коју је Испоручилац дао у Понуди.
Уговорне стране су сагласне да укупна цена тестови на дан закључења овог Уговора
износи: ___________ динара без ПДВ-а, односно __________ динара са ПДВ-ом.
Појединачне цене у Понуди су дате без ПДВ-а.
Наручилац задржава право из члана 2. овог Уговора да сукцесивно повлачи добра
(роба) у складу са својим потребама.
Члан 4.
Наручилац се обавезује да Испоручиоцу врши плаћања по испоруци тестови у року
45 дана, рачунајући од дана испостављања исправног рачуна, у складу са Понудом.
Испоручилац је дужан да истовремено уз испоручена добра (тестови) Наручиоцу
достави отпремницу и фактуру.
Члан 5.
Отпремница потписана од стране овлашћеног представника Наручиоца, заједно са
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фактуром, представља основ за плаћање испоручених тестова .
Због потребе праћења врсте, количине и цене испоручене робе, Испоручилац се
обавезује да, у случају када назив испоручене робе није истоветан називу из конкурсне
документације – Понуде, на отпремници и фактури упише и назив робе наведене у Понуди.
Тестови који нису у складу са техничком спецификацијом ЈН ОП 01/2014 неће бити
основ плаћања код Наручиоца, и сматраће се да Наручиоц нема обавезу плаћања исте.
На отпремници се обавезно уписује цена испоручене робе без ПДВ-а.
Средство обезбеђења
Члан 6.
Испоручилац се обавезује приликом закључења овог Уговора предати Наручиоцу
безусловну, неопозиву, по првом позиву наплативу бланко соло меницу потписану и оверену
са меничним овлашћењем које гласи на Наручиоца, да Наручилац исту може попунити и
наплатити у износу од 10% (десет) вредности овог Уговора (без ПДВ-а) на име гаранције за
добро извршење преузетих уговорних обавеза и на име гаранције за квалитет испоручених
тестова, са роком важности најмање 30 дана дужим од периода на који је закључен овај
Уговор.
Након истека рока дефинисаног чланом 6. став 1. Испоручилац може преузети
меницу од Наручиоца.
Гаранција испоруке и квалитета
Члан 7.
Испоручилац се обавезује да ће извршити испоруку тестова према условима
квалитета и техничким карактеристикама из Конкурсне документације.
Члан 8.
Испоручилац гарантује квалитет испоручене робе, тестова у складу са гарантним
роковима произвођача.
Рекламација количине и квалитета
Члан 9.
Наручилац има право на рекламацију квалитета и количине испоручене робе, у ком
случају има право да уложи приговор без одлагања, одмах приликом преузимања- пријема
робе, а у случају скривених мана у року од 24 часа од сазнања за скривену ману.
Наручилац задржава право да добра која не одговарају квалитету из Понуде врати
Испоручиоцу уз обавезу да је Испоручиоц преузме франко ЗЗЈЗ Сомбор, те по том основу
Наручилац нема обавезу плаћања и ослобађа се било каквих даљих трошкова.
Члан 10.
Уколико Испоручилац не изврши замену робе у гарантном року, по позиву Наручиоца
у примереном року, Наручилац задржава право да тестови одговарајућег квалитета наручи
од другог понуђача, с тим да исплата цене за исти пада на терет Испоручиоца.
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Рок трајања и раскид Уговора
Члан 11.
Уговор се закључује на одређено време и то на годину дана. Oбавезе које доспевају у
наредној буџетској години ће бити реализоване највише до износа средстава која је за ову
намену одобрена у тој буџетској години.
Члан 12.
Уколико се Испоручилац не придржава обавеза утврђених овим Уговором, а нарочито
уговорене цене, рокова и квалитета испоручене, Наручилац може раскинути овај Уговор уз
право на накнаду штете (стварне штете и изгубљене добити) у целости а која настане код
Наручиоца, због неизвршења одредаба овог Уговора, уз обавезу да Испоручиоца писменим
путем обавести о разлозима раскида .
Завршне одредбе
Члан 13.
Све што није предвиђено овим уговором, примењиваће се одредбе Закона о
облигационим односима.
Члан 14.
Уговорне стране су сагласне да све евентуалне спорове решавају споразумно, а у
случају да споразум није могућ, за решавање спорова уговарају надлежност Привредног суда
у Сомбору.
Члан 15.
Овај уговор је сачињен у 6 (шест) истоветних примерака од којих свака Уговорна
старна задржава по 3 (три) примерка.

ИСПОРУЧИЛАЦ

НАРУЧИЛАЦ
ЗЗЈЗ СОМБОР

________________________

___________________________
директор Мереи др Срђан
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МОДЕЛ УГОВОРА
о јавној набавци ЈН ОП 01/2014, Партија 18/а
Закључен дана _________.2014.године у Сомбору између:
1. Завод за јавно здравље из Сомбора, Војвођанска 47 (у даљем тексту: Наручилац), ПИБ :
101842968, МБ: 08333092, кога заступа директор Мереи др Срђан и
2. „________________”____ из _____________________, ПИБ:__________, МБ:__________
(у даљем тексту: Испоручилац), кога заступа директор ________________________.
Предмет Уговора
Члан 1.
Предмет овог уговора је набавка добара КОМЕРЦИЈАЛНИ ТЕСТОВИ ЗА
ИНДЕТИФИКАЦИЈУ И ИСПИТИВАНЈЕ ОСЕТЉИВОСТИ/а (у даљем тексту: тестови), који
је предмет јавне набавке Наручиоца.
Врста, количина и цена тестовиутврђени су према прихваћеној понуди Понуђача
број._____ од ______________ године (у даљем тексту: Понуда), која је саставни део
Уговора.
Члан 2.
Испоручилац се обавезује да ће Наручиоцу испоручити тестови из члана 1. овог
Уговора у складу са потребама Наручиоца у погледу врсте, количине и динамике испоруке сукцесивно.
Потребе Наручиоца, у смислу предходног става, су саставни део наруџбенице коју
Наручилац упућује Испоручиоцу.
Цена и начин плаћања
Члан 3.
Уговорне стране прихватају цену коју је Испоручилац дао у Понуди.
Уговорне стране су сагласне да укупна цена тестови на дан закључења овог Уговора
износи: ___________ динара без ПДВ-а, односно __________ динара са ПДВ-ом.
Појединачне цене у Понуди су дате без ПДВ-а.
Наручилац задржава право из члана 2. овог Уговора да сукцесивно повлачи добра
(роба) у складу са својим потребама.
Члан 4.
Наручилац се обавезује да Испоручиоцу врши плаћања по испоруци тестови у року
45 дана, рачунајући од дана испостављања исправног рачуна, у складу са Понудом.
Испоручилац је дужан да истовремено уз испоручена добра (тестови) Наручиоцу
достави отпремницу и фактуру.
Члан 5.
Отпремница потписана од стране овлашћеног представника Наручиоца, заједно са
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фактуром, представља основ за плаћање испоручених тестова .
Због потребе праћења врсте, количине и цене испоручене робе, Испоручилац се
обавезује да, у случају када назив испоручене робе није истоветан називу из конкурсне
документације – Понуде, на отпремници и фактури упише и назив робе наведене у Понуди.
Тестови који нису у складу са техничком спецификацијом ЈН ОП 01/2014 неће бити
основ плаћања код Наручиоца, и сматраће се да Наручиоц нема обавезу плаћања исте.
На отпремници се обавезно уписује цена испоручене робе без ПДВ-а.
Средство обезбеђења
Члан 6.
Испоручилац се обавезује приликом закључења овог Уговора предати Наручиоцу
безусловну, неопозиву, по првом позиву наплативу бланко соло меницу потписану и оверену
са меничним овлашћењем које гласи на Наручиоца, да Наручилац исту може попунити и
наплатити у износу од 10% (десет) вредности овог Уговора (без ПДВ-а) на име гаранције за
добро извршење преузетих уговорних обавеза и на име гаранције за квалитет испоручених
тестова, са роком важности најмање 30 дана дужим од периода на који је закључен овај
Уговор.
Након истека рока дефинисаног чланом 6. став 1. Испоручилац може преузети
меницу од Наручиоца.
Гаранција испоруке и квалитета
Члан 7.
Испоручилац се обавезује да ће извршити испоруку тестова према условима
квалитета и техничким карактеристикама из Конкурсне документације.
Члан 8.
Испоручилац гарантује квалитет испоручене робе, тестова у складу са гарантним
роковима произвођача.
Рекламација количине и квалитета
Члан 9.
Наручилац има право на рекламацију квалитета и количине испоручене робе, у ком
случају има право да уложи приговор без одлагања, одмах приликом преузимања- пријема
робе, а у случају скривених мана у року од 24 часа од сазнања за скривену ману.
Наручилац задржава право да добра која не одговарају квалитету из Понуде врати
Испоручиоцу уз обавезу да је Испоручиоц преузме франко ЗЗЈЗ Сомбор, те по том основу
Наручилац нема обавезу плаћања и ослобађа се било каквих даљих трошкова.
Члан 10.
Уколико Испоручилац не изврши замену робе у гарантном року, по позиву Наручиоца
у примереном року, Наручилац задржава право да тестови одговарајућег квалитета наручи
од другог понуђача, с тим да исплата цене за исти пада на терет Испоручиоца.
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Рок трајања и раскид Уговора
Члан 11.
Уговор се закључује на одређено време и то на годину дана. Oбавезе које доспевају у
наредној буџетској години ће бити реализоване највише до износа средстава која је за ову
намену одобрена у тој буџетској години.
Члан 12.
Уколико се Испоручилац не придржава обавеза утврђених овим Уговором, а нарочито
уговорене цене, рокова и квалитета испоручене, Наручилац може раскинути овај Уговор уз
право на накнаду штете (стварне штете и изгубљене добити) у целости а која настане код
Наручиоца, због неизвршења одредаба овог Уговора, уз обавезу да Испоручиоца писменим
путем обавести о разлозима раскида .
Завршне одредбе
Члан 13.
Све што није предвиђено овим уговором, примењиваће се одредбе Закона о
облигационим односима.
Члан 14.
Уговорне стране су сагласне да све евентуалне спорове решавају споразумно, а у
случају да споразум није могућ, за решавање спорова уговарају надлежност Привредног суда
у Сомбору.
Члан 15.
Овај уговор је сачињен у 6 (шест) истоветних примерака од којих свака Уговорна
старна задржава по 3 (три) примерка.

ИСПОРУЧИЛАЦ

НАРУЧИЛАЦ
ЗЗЈЗ СОМБОР

________________________

___________________________
директор Мереи др Срђан
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МОДЕЛ УГОВОРА
о јавној набавци ЈН ОП 01/2014, Партија 19
Закључен дана _________.2014.године у Сомбору између:
1. Завод за јавно здравље из Сомбора, Војвођанска 47 (у даљем тексту: Наручилац), ПИБ :
101842968, МБ: 08333092, кога заступа директор Мереи др Срђан и
2. „________________”____ из _____________________, ПИБ:__________, МБ:__________
(у даљем тексту: Испоручилац), кога заступа директор ________________________.
Предмет Уговора
Члан 1.
Предмет овог уговора је набавка добара КОМЕРЦИЈАЛНИ ТЕСТОВИ ЗА
ИНДЕТИФИКАЦИЈУ БАКТЕРИЈА (у даљем тексту: тестови), који је предмет јавне набавке
Наручиоца.
Врста, количина и цена тестовиутврђени су према прихваћеној понуди Понуђача
број._____ од ______________ године (у даљем тексту: Понуда), која је саставни део
Уговора.
Члан 2.
Испоручилац се обавезује да ће Наручиоцу испоручити тестови из члана 1. овог
Уговора у складу са потребама Наручиоца у погледу врсте, количине и динамике испоруке сукцесивно.
Потребе Наручиоца, у смислу предходног става, су саставни део наруџбенице коју
Наручилац упућује Испоручиоцу.
Цена и начин плаћања
Члан 3.
Уговорне стране прихватају цену коју је Испоручилац дао у Понуди.
Уговорне стране су сагласне да укупна цена тестови на дан закључења овог Уговора
износи: ___________ динара без ПДВ-а, односно __________ динара са ПДВ-ом.
Појединачне цене у Понуди су дате без ПДВ-а.
Наручилац задржава право из члана 2. овог Уговора да сукцесивно повлачи добра
(роба) у складу са својим потребама.
Члан 4.
Наручилац се обавезује да Испоручиоцу врши плаћања по испоруци тестови у року
45 дана, рачунајући од дана испостављања исправног рачуна, у складу са Понудом.
Испоручилац је дужан да истовремено уз испоручена добра (тестови) Наручиоцу
достави отпремницу и фактуру.
Члан 5.
Отпремница потписана од стране овлашћеног представника Наручиоца, заједно са
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фактуром, представља основ за плаћање испоручених тестова .
Због потребе праћења врсте, количине и цене испоручене робе, Испоручилац се
обавезује да, у случају када назив испоручене робе није истоветан називу из конкурсне
документације – Понуде, на отпремници и фактури упише и назив робе наведене у Понуди.
Тестови који нису у складу са техничком спецификацијом ЈН ОП 01/2014 неће бити
основ плаћања код Наручиоца, и сматраће се да Наручиоц нема обавезу плаћања исте.
На отпремници се обавезно уписује цена испоручене робе без ПДВ-а.
Средство обезбеђења
Члан 6.
Испоручилац се обавезује приликом закључења овог Уговора предати Наручиоцу
безусловну, неопозиву, по првом позиву наплативу бланко соло меницу потписану и оверену
са меничним овлашћењем које гласи на Наручиоца, да Наручилац исту може попунити и
наплатити у износу од 10% (десет) вредности овог Уговора (без ПДВ-а) на име гаранције за
добро извршење преузетих уговорних обавеза и на име гаранције за квалитет испоручених
тестова, са роком важности најмање 30 дана дужим од периода на који је закључен овај
Уговор.
Након истека рока дефинисаног чланом 6. став 1. Испоручилац може преузети
меницу од Наручиоца.
Гаранција испоруке и квалитета
Члан 7.
Испоручилац се обавезује да ће извршити испоруку тестова према условима
квалитета и техничким карактеристикама из Конкурсне документације.
Члан 8.
Испоручилац гарантује квалитет испоручене робе, тестова у складу са гарантним
роковима произвођача.
Рекламација количине и квалитета
Члан 9.
Наручилац има право на рекламацију квалитета и количине испоручене робе, у ком
случају има право да уложи приговор без одлагања, одмах приликом преузимања- пријема
робе, а у случају скривених мана у року од 24 часа од сазнања за скривену ману.
Наручилац задржава право да добра која не одговарају квалитету из Понуде врати
Испоручиоцу уз обавезу да је Испоручиоц преузме франко ЗЗЈЗ Сомбор, те по том основу
Наручилац нема обавезу плаћања и ослобађа се било каквих даљих трошкова.
Члан 10.
Уколико Испоручилац не изврши замену робе у гарантном року, по позиву Наручиоца
у примереном року, Наручилац задржава право да тестови одговарајућег квалитета наручи
од другог понуђача, с тим да исплата цене за исти пада на терет Испоручиоца.
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Рок трајања и раскид Уговора
Члан 11.
Уговор се закључује на одређено време и то на годину дана. Oбавезе које доспевају у
наредној буџетској години ће бити реализоване највише до износа средстава која је за ову
намену одобрена у тој буџетској години.
Члан 12.
Уколико се Испоручилац не придржава обавеза утврђених овим Уговором, а нарочито
уговорене цене, рокова и квалитета испоручене, Наручилац може раскинути овај Уговор уз
право на накнаду штете (стварне штете и изгубљене добити) у целости а која настане код
Наручиоца, због неизвршења одредаба овог Уговора, уз обавезу да Испоручиоца писменим
путем обавести о разлозима раскида .
Завршне одредбе
Члан 13.
Све што није предвиђено овим уговором, примењиваће се одредбе Закона о
облигационим односима.
Члан 14.
Уговорне стране су сагласне да све евентуалне спорове решавају споразумно, а у
случају да споразум није могућ, за решавање спорова уговарају надлежност Привредног суда
у Сомбору.
Члан 15.
Овај уговор је сачињен у 6 (шест) истоветних примерака од којих свака Уговорна
старна задржава по 3 (три) примерка.

ИСПОРУЧИЛАЦ

НАРУЧИЛАЦ
ЗЗЈЗ СОМБОР

________________________

___________________________
директор Мереи др Срђан
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МОДЕЛ УГОВОРА
о јавној набавци ЈН ОП 01/2014, Партија 20
Закључен дана _________.2014.године у Сомбору између:
1. Завод за јавно здравље из Сомбора, Војвођанска 47 (у даљем тексту: Наручилац), ПИБ :
101842968, МБ: 08333092, кога заступа директор Мереи др Срђан и
2. „________________”____ из _____________________, ПИБ:__________, МБ:__________
(у даљем тексту: Испоручилац), кога заступа директор ________________________.
Предмет Уговора
Члан 1.
Предмет овог уговора је набавка добара СЕРУМИ ЗА АГЛУТИНАЦИЈУ (у даљем
тексту: серуми), који је предмет јавне набавке Наручиоца.
Врста, количина и цена серума утврђени су према прихваћеној понуди Понуђача
број._____ од ______________ године (у даљем тексту: Понуда), која је саставни део
Уговора.
Члан 2.
Испоручилац се обавезује да ће Наручиоцу испоручити серуми из члана 1. овог
Уговора у складу са потребама Наручиоца у погледу врсте, количине и динамике испоруке сукцесивно.
Потребе Наручиоца, у смислу предходног става, су саставни део наруџбенице коју
Наручилац упућује Испоручиоцу.
Цена и начин плаћања
Члан 3.
Уговорне стране прихватају цену коју је Испоручилац дао у Понуди.
Уговорне стране су сагласне да укупна цена серуми на дан закључења овог Уговора
износи: ___________ динара без ПДВ-а, односно __________ динара са ПДВ-ом.
Појединачне цене у Понуди су дате без ПДВ-а.
Наручилац задржава право из члана 2. овог Уговора да сукцесивно повлачи добра
(роба) у складу са својим потребама.
Члан 4.
Наручилац се обавезује да Испоручиоцу врши плаћања по испоруци серуми у року 45
дана, рачунајући од дана испостављања исправног рачуна, у складу са Понудом.
Испоручилац је дужан да истовремено уз испоручена добра (серуми) Наручиоцу
достави отпремницу и фактуру.
Члан 5.
Отпремница потписана од стране овлашћеног представника Наручиоца, заједно са
фактуром, представља основ за плаћање испоручених серума .
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Због потребе праћења врсте, количине и цене испоручене робе, Испоручилац се
обавезује да, у случају када назив испоручене робе није истоветан називу из конкурсне
документације – Понуде, на отпремници и фактури упише и назив робе наведене у Понуди.
Серуми који нису у складу са техничком спецификацијом ЈН ОП 01/2014 неће бити
основ плаћања код Наручиоца, и сматраће се да Наручиоц нема обавезу плаћања исте.
На отпремници се обавезно уписује цена испоручене робе без ПДВ-а.
Средство обезбеђења
Члан 6.
Испоручилац се обавезује приликом закључења овог Уговора предати Наручиоцу
безусловну, неопозиву, по првом позиву наплативу бланко соло меницу потписану и оверену
са меничним овлашћењем које гласи на Наручиоца, да Наручилац исту може попунити и
наплатити у износу од 10% (десет) вредности овог Уговора (без ПДВ-а) на име гаранције за
добро извршење преузетих уговорних обавеза и на име гаранције за квалитет испоручених
серума, са роком важности најмање 30 дана дужим од периода на који је закључен овај
Уговор.
Након истека рока дефинисаног чланом 6. став 1. Испоручилац може преузети
меницу од Наручиоца.
Гаранција испоруке и квалитета
Члан 7.
Испоручилац се обавезује да ће извршити испоруку серума према условима квалитета
и техничким карактеристикама из Конкурсне документације.
Члан 8.
Испоручилац гарантује квалитет испоручене робе, серума у складу са гарантним
роковима произвођача.
Рекламација количине и квалитета
Члан 9.
Наручилац има право на рекламацију квалитета и количине испоручене робе, у ком
случају има право да уложи приговор без одлагања, одмах приликом преузимања- пријема
робе, а у случају скривених мана у року од 24 часа од сазнања за скривену ману.
Наручилац задржава право да добра која не одговарају квалитету из Понуде врати
Испоручиоцу уз обавезу да је Испоручиоц преузме франко ЗЗЈЗ Сомбор, те по том основу
Наручилац нема обавезу плаћања и ослобађа се било каквих даљих трошкова.
Члан 10.
Уколико Испоручилац не изврши замену робе у гарантном року, по позиву Наручиоца
у примереном року, Наручилац задржава право да серуми одговарајућег квалитета наручи од
другог понуђача, с тим да исплата цене за исти пада на терет Испоручиоца.
Рок трајања и раскид Уговора
Конкурсна документација ЈН ОП 01/2014
- Медицински потрошни материјал/б
Страна 146б од 161б

Члан 11.
Уговор се закључује на одређено време и то на годину дана. Oбавезе које доспевају у
наредној буџетској години ће бити реализоване највише до износа средстава која је за ову
намену одобрена у тој буџетској години.
Члан 12.
Уколико се Испоручилац не придржава обавеза утврђених овим Уговором, а нарочито
уговорене цене, рокова и квалитета испоручене, Наручилац може раскинути овај Уговор уз
право на накнаду штете (стварне штете и изгубљене добити) у целости а која настане код
Наручиоца, због неизвршења одредаба овог Уговора, уз обавезу да Испоручиоца писменим
путем обавести о разлозима раскида .
Завршне одредбе
Члан 13.
Све што није предвиђено овим уговором, примењиваће се одредбе Закона о
облигационим односима.
Члан 14.
Уговорне стране су сагласне да све евентуалне спорове решавају споразумно, а у
случају да споразум није могућ, за решавање спорова уговарају надлежност Привредног суда
у Сомбору.
Члан 15.
Овај уговор је сачињен у 6 (шест) истоветних примерака од којих свака Уговорна
старна задржава по 3 (три) примерка.

ИСПОРУЧИЛАЦ

НАРУЧИЛАЦ
ЗЗЈЗ СОМБОР

________________________

___________________________
директор Мереи др Срђан
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МОДЕЛ УГОВОРА
о јавној набавци ЈН ОП 01/2014, Партија 21
Закључен дана _________.2014.године у Сомбору између:
1. Завод за јавно здравље из Сомбора, Војвођанска 47 (у даљем тексту: Наручилац), ПИБ :
101842968, МБ: 08333092, кога заступа директор Мереи др Срђан и
2. „________________”____ из _____________________, ПИБ:__________, МБ:__________
(у даљем тексту: Испоручилац), кога заступа директор ________________________.
Предмет Уговора
Члан 1.
Предмет овог уговора је набавка добара РЕАГЕНСИ ЗА ПЦР (у даљем тексту:
реагенси), који је предмет јавне набавке Наручиоца.
Врста, количина и цена реагенси утврђени су према прихваћеној понуди Понуђача
број._____ од ______________ године (у даљем тексту: Понуда), која је саставни део
Уговора.
Члан 2.
Испоручилац се обавезује да ће Наручиоцу испоручити реагенси из члана 1. овог
Уговора у складу са потребама Наручиоца у погледу врсте, количине и динамике испоруке сукцесивно.
Потребе Наручиоца, у смислу предходног става, су саставни део наруџбенице коју
Наручилац упућује Испоручиоцу.
Цена и начин плаћања
Члан 3.
Уговорне стране прихватају цену коју је Испоручилац дао у Понуди.
Уговорне стране су сагласне да укупна цена реагенси на дан закључења овог Уговора
износи: ___________ динара без ПДВ-а, односно __________ динара са ПДВ-ом.
Појединачне цене у Понуди су дате без ПДВ-а.
Наручилац задржава право из члана 2. овог Уговора да сукцесивно повлачи добра
(роба) у складу са својим потребама.
Члан 4.
Наручилац се обавезује да Испоручиоцу врши плаћања по испоруци реагенси у року
45 дана, рачунајући од дана испостављања исправног рачуна, у складу са Понудом.
Испоручилац је дужан да истовремено уз испоручена добра (реагенси) Наручиоцу
достави отпремницу и фактуру.
Члан 5.
Отпремница потписана од стране овлашћеног представника Наручиоца, заједно са
фактуром, представља основ за плаћање испоручених реагенси .
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Због потребе праћења врсте, количине и цене испоручене робе, Испоручилац се
обавезује да, у случају када назив испоручене робе није истоветан називу из конкурсне
документације – Понуде, на отпремници и фактури упише и назив робе наведене у Понуди.
Реагенси који нису у складу са техничком спецификацијом ЈН ОП 01/2014 неће бити
основ плаћања код Наручиоца, и сматраће се да Наручиоц нема обавезу плаћања исте.
На отпремници се обавезно уписује цена испоручене робе без ПДВ-а.
Средство обезбеђења
Члан 6.
Испоручилац се обавезује приликом закључења овог Уговора предати Наручиоцу
безусловну, неопозиву, по првом позиву наплативу бланко соло меницу потписану и оверену
са меничним овлашћењем које гласи на Наручиоца, да Наручилац исту може попунити и
наплатити у износу од 10% (десет) вредности овог Уговора (без ПДВ-а) на име гаранције за
добро извршење преузетих уговорних обавеза и на име гаранције за квалитет испоручене
Реагенси, са роком важности најмање 30 дана дужим од периода на који је закључен овај
Уговор.
Након истека рока дефинисаног чланом 6. став 1. Испоручилац може преузети
меницу од Наручиоца.
Гаранција испоруке и квалитета
Члан 7.
Испоручилац се обавезује да ће извршити испоруку реагенси према условима
квалитета и техничким карактеристикама из Конкурсне документације.
Члан 8.
Испоручилац гарантује квалитет испоручене робе, реагенси у складу са гарантним
роковима произвођача.
Рекламација количине и квалитета
Члан 9.
Наручилац има право на рекламацију квалитета и количине испоручене робе, у ком
случају има право да уложи приговор без одлагања, одмах приликом преузимања- пријема
робе, а у случају скривених мана у року од 24 часа од сазнања за скривену ману.
Наручилац задржава право да добра која не одговарају квалитету из Понуде врати
Испоручиоцу уз обавезу да је Испоручиоц преузме франко ЗЗЈЗ Сомбор, те по том основу
Наручилац нема обавезу плаћања и ослобађа се било каквих даљих трошкова.
Члан 10.
Уколико Испоручилац не изврши замену робе у гарантном року, по позиву Наручиоца
у примереном року, Наручилац задржава право да реагенси одговарајућег квалитета наручи
од другог понуђача, с тим да исплата цене за исти пада на терет Испоручиоца.
Рок трајања и раскид Уговора
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Члан 11.
Уговор се закључује на одређено време и то на годину дана. Oбавезе које доспевају у
наредној буџетској години ће бити реализоване највише до износа средстава која је за ову
намену одобрена у тој буџетској години.
Члан 12.
Уколико се Испоручилац не придржава обавеза утврђених овим Уговором, а нарочито
уговорене цене, рокова и квалитета испоручене, Наручилац може раскинути овај Уговор уз
право на накнаду штете (стварне штете и изгубљене добити) у целости а која настане код
Наручиоца, због неизвршења одредаба овог Уговора, уз обавезу да Испоручиоца писменим
путем обавести о разлозима раскида .
Завршне одредбе
Члан 13.
Све што није предвиђено овим уговором, примењиваће се одредбе Закона о
облигационим односима.
Члан 14.
Уговорне стране су сагласне да све евентуалне спорове решавају споразумно, а у
случају да споразум није могућ, за решавање спорова уговарају надлежност Привредног суда
у Сомбору.
Члан 15.
Овај уговор је сачињен у 6 (шест) истоветних примерака од којих свака Уговорна
старна задржава по 3 (три) примерка.

ИСПОРУЧИЛАЦ

НАРУЧИЛАЦ
ЗЗЈЗ СОМБОР

________________________

___________________________
директор Мереи др Срђан

Конкурсна документација ЈН ОП 01/2014
- Медицински потрошни материјал/б
Страна 150б од 161б

МОДЕЛ УГОВОРА
о јавној набавци ЈН ОП 01/2014, Партија 22
Закључен дана _________.2014.године у Сомбору између:
1. Завод за јавно здравље из Сомбора, Војвођанска 47 (у даљем тексту: Наручилац), ПИБ :
101842968, МБ: 08333092, кога заступа директор Мереи др Срђан и
2. „________________”____ из _____________________, ПИБ:__________, МБ:__________
(у даљем тексту: Испоручилац), кога заступа директор ________________________.
Предмет Уговора
Члан 1.
Предмет овог уговора је набавка добара ОКСИДАЗА ТЕСТ (у даљем тексту: тестови),
који је предмет јавне набавке Наручиоца.
Врста, количина и цена тестовиутврђени су према прихваћеној понуди Понуђача
број._____ од ______________ године (у даљем тексту: Понуда), која је саставни део
Уговора.
Члан 2.
Испоручилац се обавезује да ће Наручиоцу испоручити тестови из члана 1. овог
Уговора у складу са потребама Наручиоца у погледу врсте, количине и динамике испоруке сукцесивно.
Потребе Наручиоца, у смислу предходног става, су саставни део наруџбенице коју
Наручилац упућује Испоручиоцу.
Цена и начин плаћања
Члан 3.
Уговорне стране прихватају цену коју је Испоручилац дао у Понуди.
Уговорне стране су сагласне да укупна цена тестови на дан закључења овог Уговора
износи: ___________ динара без ПДВ-а, односно __________ динара са ПДВ-ом.
Појединачне цене у Понуди су дате без ПДВ-а.
Наручилац задржава право из члана 2. овог Уговора да сукцесивно повлачи добра
(роба) у складу са својим потребама.
Члан 4.
Наручилац се обавезује да Испоручиоцу врши плаћања по испоруци тестови у року
45 дана, рачунајући од дана испостављања исправног рачуна, у складу са Понудом.
Испоручилац је дужан да истовремено уз испоручена добра (тестови) Наручиоцу
достави отпремницу и фактуру.
Члан 5.
Отпремница потписана од стране овлашћеног представника Наручиоца, заједно са
фактуром, представља основ за плаћање испоручених тестова .
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Због потребе праћења врсте, количине и цене испоручене робе, Испоручилац се
обавезује да, у случају када назив испоручене робе није истоветан називу из конкурсне
документације – Понуде, на отпремници и фактури упише и назив робе наведене у Понуди.
Тестови који нису у складу са техничком спецификацијом ЈН ОП 01/2014 неће бити
основ плаћања код Наручиоца, и сматраће се да Наручиоц нема обавезу плаћања исте.
На отпремници се обавезно уписује цена испоручене робе без ПДВ-а.
Средство обезбеђења
Члан 6.
Испоручилац се обавезује приликом закључења овог Уговора предати Наручиоцу
безусловну, неопозиву, по првом позиву наплативу бланко соло меницу потписану и оверену
са меничним овлашћењем које гласи на Наручиоца, да Наручилац исту може попунити и
наплатити у износу од 10% (десет) вредности овог Уговора (без ПДВ-а) на име гаранције за
добро извршење преузетих уговорних обавеза и на име гаранције за квалитет испоручених
тестова, са роком важности најмање 30 дана дужим од периода на који је закључен овај
Уговор.
Након истека рока дефинисаног чланом 6. став 1. Испоручилац може преузети
меницу од Наручиоца.
Гаранција испоруке и квалитета
Члан 7.
Испоручилац се обавезује да ће извршити испоруку тестова према условима
квалитета и техничким карактеристикама из Конкурсне документације.
Члан 8.
Испоручилац гарантује квалитет испоручене робе, тестова у складу са гарантним
роковима произвођача.
Рекламација количине и квалитета
Члан 9.
Наручилац има право на рекламацију квалитета и количине испоручене робе, у ком
случају има право да уложи приговор без одлагања, одмах приликом преузимања- пријема
робе, а у случају скривених мана у року од 24 часа од сазнања за скривену ману.
Наручилац задржава право да добра која не одговарају квалитету из Понуде врати
Испоручиоцу уз обавезу да је Испоручиоц преузме франко ЗЗЈЗ Сомбор, те по том основу
Наручилац нема обавезу плаћања и ослобађа се било каквих даљих трошкова.
Члан 10.
Уколико Испоручилац не изврши замену робе у гарантном року, по позиву Наручиоца
у примереном року, Наручилац задржава право да тестове одговарајућег квалитета наручи
од другог понуђача, с тим да исплата цене за исти пада на терет Испоручиоца.
Рок трајања и раскид Уговора
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Члан 11.
Уговор се закључује на одређено време и то на годину дана. Oбавезе које доспевају у
наредној буџетској години ће бити реализоване највише до износа средстава која је за ову
намену одобрена у тој буџетској години.
Члан 12.
Уколико се Испоручилац не придржава обавеза утврђених овим Уговором, а нарочито
уговорене цене, рокова и квалитета испоручене, Наручилац може раскинути овај Уговор уз
право на накнаду штете (стварне штете и изгубљене добити) у целости а која настане код
Наручиоца, због неизвршења одредаба овог Уговора, уз обавезу да Испоручиоца писменим
путем обавести о разлозима раскида .
Завршне одредбе
Члан 13.
Све што није предвиђено овим уговором, примењиваће се одредбе Закона о
облигационим односима.
Члан 14.
Уговорне стране су сагласне да све евентуалне спорове решавају споразумно, а у
случају да споразум није могућ, за решавање спорова уговарају надлежност Привредног суда
у Сомбору.
Члан 15.
Овај уговор је сачињен у 6 (шест) истоветних примерака од којих свака Уговорна
старна задржава по 3 (три) примерка.

ИСПОРУЧИЛАЦ

НАРУЧИЛАЦ
ЗЗЈЗ СОМБОР

________________________

___________________________
директор Мереи др Срђан
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МОДЕЛ УГОВОРА
о јавној набавци ЈН ОП 01/2014, Партија 23
Закључен дана _________.2014.године у Сомбору између:
1. Завод за јавно здравље из Сомбора, Војвођанска 47 (у даљем тексту: Наручилац), ПИБ :
101842968, МБ: 08333092, кога заступа директор Мереи др Срђан и
2. „________________”____ из _____________________, ПИБ:__________, МБ:__________
(у даљем тексту: Испоручилац), кога заступа директор ________________________.
Предмет Уговора
Члан 1.
Предмет овог уговора је набавка добара VDRL тестови
(у даљем тексту: VDRL тестови), који је предмет јавне набавке Наручиоца.
Врста, количина и цена VDRL тестови утврђени су према прихваћеној понуди
Понуђача број._____ од ______________ године (у даљем тексту: Понуда), која је саставни
део Уговора.
Члан 2.
Испоручилац се обавезује да ће Наручиоцу испоручити VDRL тестове из члана 1. овог
Уговора у складу са потребама Наручиоца у погледу врсте, количине и динамике испоруке сукцесивно.
Потребе Наручиоца, у смислу предходног става, су саставни део наруџбенице коју
Наручилац упућује Испоручиоцу.
Цена и начин плаћања
Члан 3.
Уговорне стране прихватају цену коју је Испоручилац дао у Понуди.
Уговорне стране су сагласне да укупна цена VDRL тестова на дан закључења овог
Уговора износи: ___________ динара без ПДВ-а, односно __________ динара са ПДВом.
Појединачне цене у Понуди су дате без ПДВ-а.
Наручилац задржава право из члана 2. овог Уговора да сукцесивно повлачи добра
(роба) у складу са својим потребама.
Члан 4.
Наручилац се обавезује да Испоручиоцу врши плаћања по испоруци VDRL тестова у
року 45 дана, рачунајући од дана испостављања исправног рачуна, у складу са Понудом.
Испоручилац је дужан да истовремено уз испоручена добра (роба) Наручиоцу достави
отпремницу и фактуру.
Члан 5.
Отпремница потписана од стране овлашћеног представника Наручиоца, заједно са
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фактуром, представља основ за плаћање испоручених VDRL тестова .
Због потребе праћења врсте, количине и цене испоручене робе, Испоручилац се
обавезује да, у случају када назив испоручене робе није истоветан називу из конкурсне
документације – Понуде, на отпремници и фактури упише и назив робе наведене у Понуди.
VDRL тест који није у складу са техничком спецификацијом ЈН ОП 01/2014 неће бити
основ плаћања код Наручиоца, и сматраће се да Наручиоц нема обавезу плаћања исте.
На отпремници се обавезно уписује цена испоручене робе без ПДВ-а.
Средство обезбеђења
Члан 6.
Испоручилац се обавезује приликом закључења овог Уговора предати Наручиоцу
безусловну, неопозиву, по првом позиву наплативу бланко соло меницу потписану и оверену
са меничним овлашћењем које гласи на Наручиоца, да Наручилац исту може попунити и
наплатити у износу од 10% (десет) вредности овог Уговора (без ПДВ-а) на име гаранције за
добро извршење преузетих уговорних обавеза и на име гаранције за квалитет испоручени
VDRL тест, са роком важности најмање 30 дана дужим од периода на који је закључен овај
Уговор.
Након истека рока дефинисаног чланом 6. став 1. Испоручилац може преузети
меницу од Наручиоца.
Гаранција испоруке и квалитета
Члан 7.
Испоручилац се обавезује да ће извршити испоруку VDRL тестова према условима
квалитета и техничким карактеристикама из Конкурсне документације.
Члан 8.
Испоручилац гарантује квалитет испоручене робе, VDRL тестова у складу са
гарантним роковима произвођача.
Рекламација количине и квалитета
Члан 9.
Наручилац има право на рекламацију квалитета и количине испоручене робе, у ком
случају има право да уложи приговор без одлагања, одмах приликом преузимања- пријема
робе, а у случају скривених мана у року од 24 часа од сазнања за скривену ману.
Наручилац задржава право да добра која не одговарају квалитету из Понуде врати
Испоручиоцу уз обавезу да је Испоручиоц преузме франко ЗЗЈЗ Сомбор, те по том основу
Наручилац нема обавезу плаћања и ослобађа се било каквих даљих трошкова.
Члан 10.
Уколико Испоручилац не изврши замену робе у гарантном року, по позиву Наручиоца
у примереном року, Наручилац задржава право да VDRL тестове одговарајућег квалитета
наручи од другог понуђача, с тим да исплата цене за исти пада на терет Испоручиоца.
Конкурсна документација ЈН ОП 01/2014
- Медицински потрошни материјал/б
Страна 155б од 161б

Рок трајања и раскид Уговора
Члан 11.
Уговор се закључује на одређено време и то на годину дана. Oбавезе које доспевају у
наредној буџетској години ће бити реализоване највише до износа средстава која је за ову
намену одобрена у тој буџетској години.
Члан 12.
Уколико се Испоручилац не придржава обавеза утврђених овим Уговором, а нарочито
уговорене цене, рокова и квалитета испоручене, Наручилац може раскинути овај Уговор уз
право на накнаду штете (стварне штете и изгубљене добити) у целости а која настане код
Наручиоца, због неизвршења одредаба овог Уговора, уз обавезу да Испоручиоца писменим
путем обавести о разлозима раскида .
Завршне одредбе
Члан 13.
Све што није предвиђено овим уговором, примењиваће се одредбе Закона о
облигационим односима.
Члан 14.
Уговорне стране су сагласне да све евентуалне спорове решавају споразумно, а у
случају да споразум није могућ, за решавање спорова уговарају надлежност Привредног суда
у Сомбору.
Члан 15.
Овај уговор је сачињен у 6 (шест ) истоветних примерака од којих свака Уговорна
старна задржава по 3 (три) примерка.

ИСПОРУЧИЛАЦ

НАРУЧИЛАЦ
ЗЗЈЗ СОМБОР

________________________

___________________________
директор Мереи др Срђан
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МОДЕЛ УГОВОРА
о јавној набавци ЈН ОП 01/2014, Партија 24
Закључен дана _________.2014.године у Сомбору између:
1. Завод за јавно здравље из Сомбора, Војвођанска 47 (у даљем тексту: Наручилац), ПИБ :
101842968, МБ: 08333092, кога заступа директор Мереи др Срђан и
2. „________________”____ из _____________________, ПИБ:__________, МБ:__________
(у даљем тексту: Испоручилац), кога заступа директор ________________________.
Предмет Уговора
Члан 1.
Предмет овог уговора је набавка добара Картице за VITEK КАРТИЦЕ
(у даљем тексту: картице), који је предмет јавне набавке Наручиоца.
Врста, количина и цена картице утврђени су према прихваћеној понуди Понуђача
број._____ од ______________ године (у даљем тексту: Понуда), која је саставни део
Уговора.
Члан 2.
Испоручилац се обавезује да ће Наручиоцу испоручити картице из члана 1. овог
Уговора у складу са потребама Наручиоца у погледу врсте, количине и динамике испоруке сукцесивно.
Потребе Наручиоца, у смислу предходног става, су саставни део наруџбенице коју
Наручилац упућује Испоручиоцу.
Цена и начин плаћања
Члан 3.
Уговорне стране прихватају цену коју је Испоручилац дао у Понуди.
Уговорне стране су сагласне да укупна цена картице на дан закључења овог Уговора
износи: ___________ динара без ПДВ-а, односно __________ динара са ПДВ-ом.
Појединачне цене у Понуди су дате без ПДВ-а.
Наручилац задржава право из члана 2. овог Уговора да сукцесивно повлачи добра
(роба) у складу са својим потребама.
Члан 4.
Наручилац се обавезује да Испоручиоцу врши плаћања по испоруци картица у року
45 дана, рачунајући од дана испостављања исправног рачуна, у складу са Понудом.
Испоручилац је дужан да истовремено уз испоручена добра (картице) Наручиоцу
достави отпремницу и фактуру.
Члан 5.
Отпремница потписана од стране овлашћеног представника Наручиоца, заједно са
фактуром, представља основ за плаћање испоручених картице .
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Због потребе праћења врсте, количине и цене испоручене робе, Испоручилац се
обавезује да, у случају када назив испоручене робе није истоветан називу из конкурсне
документације – Понуде, на отпремници и фактури упише и назив робе наведене у Понуди.
Картице која није у складу са техничком спецификацијом ЈН ОП 01/2014 неће бити
основ плаћања код Наручиоца, и сматраће се да Наручиоц нема обавезу плаћања исте.
На отпремници се обавезно уписује цена испоручене робе без ПДВ-а.
Средство обезбеђења
Члан 6.
Испоручилац се обавезује приликом закључења овог Уговора предати Наручиоцу
безусловну, неопозиву, по првом позиву наплативу бланко соло меницу потписану и оверену
са меничним овлашћењем које гласи на Наручиоца, да Наручилац исту може попунити и
наплатити у износу од 10% (десет) вредности овог Уговора (без ПДВ-а) на име гаранције за
добро извршење преузетих уговорних обавеза и на име гаранције за квалитет испоручене
картице, са роком важности најмање 30 дана дужим од периода на који је закључен овај
Уговор.
Након истека рока дефинисаног чланом 6. став 1. Испоручилац може преузети
меницу од Наручиоца.
Гаранција испоруке и квалитета
Члан 7.
Испоручилац се обавезује да ће извршити испоруку картице према условима
квалитета и техничким карактеристикама из Конкурсне документације.
Члан 8.
Испоручилац гарантује квалитет испоручене робе, картице у складу са гарантним
роковима произвођача.
Рекламација количине и квалитета
Члан 9.
Наручилац има право на рекламацију квалитета и количине испоручене робе, у ком
случају има право да уложи приговор без одлагања, одмах приликом преузимања- пријема
робе, а у случају скривених мана у року од 24 часа од сазнања за скривену ману.
Наручилац задржава право да добра која не одговарају квалитету из Понуде врати
Испоручиоцу уз обавезу да је Испоручиоц преузме франко ЗЗЈЗ Сомбор, те по том основу
Наручилац нема обавезу плаћања и ослобађа се било каквих даљих трошкова.
Члан 10.
Уколико Испоручилац не изврши замену робе у гарантном року, по позиву Наручиоца
у примереном року, Наручилац задржава право да картице одговарајућег квалитета наручи
од другог понуђача, с тим да исплата цене за исти пада на терет Испоручиоца.
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Рок трајања и раскид Уговора
Члан 11.
Уговор се закључује на одређено време и то на годину дана. Oбавезе које доспевају у
наредној буџетској години ће бити реализоване највише до износа средстава која је за ову
намену одобрена у тој буџетској години.
Члан 12.
Уколико се Испоручилац не придржава обавеза утврђених овим Уговором, а нарочито
уговорене цене, рокова и квалитета испоручене, Наручилац може раскинути овај Уговор уз
право на накнаду штете (стварне штете и изгубљене добити) у целости а која настане код
Наручиоца, због неизвршења одредаба овог Уговора, уз обавезу да Испоручиоца писменим
путем обавести о разлозима раскида .
Завршне одредбе
Члан 13.
Све што није предвиђено овим уговором, примењиваће се одредбе Закона о
облигационим односима.
Члан 14.
Уговорне стране су сагласне да све евентуалне спорове решавају споразумно, а у
случају да споразум није могућ, за решавање спорова уговарају надлежност Привредног суда
у Сомбору.
Члан 15.
Овај уговор је сачињен у 6 (шест ) истоветних примерака од којих свака Уговорна
старна задржава по 3 (три) примерка.

ИСПОРУЧИЛАЦ

НАРУЧИЛАЦ
ЗЗЈЗ СОМБОР

________________________

___________________________
директор Мереи др Срђан
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Образац 15

УСАГЛАШЕНОСТ СА ТЕХНИЧKОМ СПЕЦИФИKАЦИЈОМ

Број јавне набавке: ЈН ОП 01/2014 – Партија ___
Назив понуђача:_________________________________________
Под пуном кривичном и материјалном одговорношћу
ИЗЈАВЉУЈЕМ
- да су техничке карактеристике понуђеног добра усклађене са техничком спецификацијом
коју је дефинисао и поставио наручилац за предметну јавну набавку;

Место: ____________________

Потпис овлашћеног лица:
МП

Датум:_____________________

______________________
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Образац 16
ПОТВРДА О ПРЕУЗИМАЊУ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
За јавну набавку отворени поступак – Партија ___ бр. 01/2014.

Потврђујем да сам у име понуђача______________________________________
са седиштем у ____________________, ул. _________________________бр. ___.
Матични број: ___________________ ПИБ: ____________________________
Контакт особа:
_____________________________
Контакт телефон:
______________ е маил: ______________
преузео конкурсну документацију за јавну набавку мале вредности бр.________________тј.
За набавку _____________________________________________________________.
ДАТУМ:
Овлашћено лице
ПОТПИС:
Напомена:

:

___________________________
___________________________
___________________________

М.П.

Образац потврде понуђач преузима приликом преузимања конкурсне
документације и попуњену и оверену доставља наручиоцу у најкраћем могућем
року. Приликом предаје понуде понуђач није у обавези да достави потврду о
преузимању конкурсне документације.

ВАЖНО:
Наручилац ће одговоре, измене и допуне конкурсне документације објавити на Порталу
јавних набавки и својој интернет страници а директно их проследити само понуђачима за
које има доказ (достављену потврду о преузимању конкурсне документације) да су преузели
конкурсну документацију.
У случају да потписану и оверену Потврду о преузимању конкурсне документације понуђач
не достави Наручиоцу поштом на адресу ЗЗЈЗ СОМБОР, Војвођанска 47, Сомбор или
печатирану и скенирану на e-mail: office@zzjzsombor.org. Наручилац не преузима никакву
одговорноствезано за члан 63 Закона о јавним набавка
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