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I. ОПШТИ ПОДАЦИ О НАБАВЦИ 

1. Назив, адреса и интернет страница наручиоца 

Републички фонд за здравствено осигурање, ул. Јована Мариновића бр. 2, 
Београд, www.rfzo.rs. 

Републички фонд за здравствено осигурање, као Наручилац, спроводи поступак 
предметне јавне набавке у име и рачун здравствених установа у Републици Србији. 
Републички фонд за здравствено осигурање има обавезу да, за потребе 
здравствених установа са којима има закључен уговор о пружању здравствене 
заштите, спроведе поступак јавне набавке за лек винкристин 1 мг, а сходно чл. 17а 
Уредбе о планирању и врсти роба и услуга за које се спроводе централизоване 
јавне набавке ("Сл. гласник РС", бр. 029/2013, 049/2013 , 51/2013-испр. и 86/2013). 

Републички фонд за здравствено осигурање ће спровести поступак јавне набавке 
док ће појединачне уговоре о јавној набавци закључити здравствене установе. 

2. Врста поступка: 

Предметна јавна набавка се спроводи у преговарачком поступку без објављивања 
позива за подношење понуда у складу са чланом 36. став 1. тачка 3) Законa о 
јавним набавкама („Службени гласник РС“ број 124/12) и подзаконским актима 
којима се уређују јавне набавке. 

3. Предмет јавне набавке: 

Добра. 

4. Контакт: 

Сектор за јавне набавке Републичког фонда за здравствено осигурање, 

Особа за контакт: Ана Милијић 

Електронска пошта: cjn.blista@rfzo.rs   

Факс: 011/2053-884 

5. Преузимање конкурсне документације 

Конкурсна документација се може преузети са Портала Управе за јавне набавке и 
интернет странице Наручиоца www.rfzo.rs. 
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6. Подаци о месту и року за подношење понуда 

Рок за достављање понуда је до 17.11.2014. године до 10:30 часова. 

Понуде се достављају на адресу Републичког фонда за здравствено осигурање у 
Београду, ул. Јована Мариновића бр. 2. 

7. Обавештење о месту, дану и сату отварања понуда 

Јавно отварање понуда обавиће се 17.11.2014. године у 11 часова, у просторијама 
Републичког фонда за здравствено осигурање у Београду, ул. Јована Мариновића 
бр. 2, сала број 1. 
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II. ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ, ОПИС ПАРТИЈЕ, НАЗИВ И ОЗНАКА ИЗ ОПШТЕГ 
РЕЧНИКА НАБАВКЕ 

Предмет јавне набавке бр. 404-3-110/14-95 је Лек винкристин 1 мг, који се на основу 
Уредбе о планирању и врсти роба и услуга за које се спроводе централизоване 
јавне набавке (’’Сл.гласник РС'' бр. 029/2013, 049/2013 и 51/2013-испр. и 086/13) 
набављају централизовано од стране Републичког фонда за здравствено 
осигурање, а за потребе здравствених установа. 

Шифра из Општег речника набавке : 33600000 – фармацеутски производи. 

Детаљан списак здравствених установа/наручилаца за чије потребе се спроводи 
овај поступак јавне набавке налази се у Дeлу III - Списак здравствених установа.  
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III. СПИСАК  ЗДРАВСТВЕНИХ  УСТАНОВА  

Филијала 
РФЗО Назив здравствене установе Седиште и адреса здравствене 

установе 

01. Суботица 

Дом здравља ''Др Јанош Хаџи '', Бачка Топола Светог Стефана 1,Бачка Топола 

Дом здравља ''Др Мартон Шандор '', Мали Иђош Занатлијска 1,Мали Иђош 

Дом здравља Суботица      Петефи Шандора 7, Суботица 

Општа болница Суботица      Изворска 3,Суботица 

02. Зрењанин 

Дом здравља Житиште Иве Лоле Рибара 16, Житиште 

Дом здравља Нови Бечеј Трг Ослобођења 2, Нови Бечеј 

Дом здравља Сечањ Партизански пут бб, Сечањ 

Дом здравља Српска Црња Жарка Зрењанина бр 15, Српска Црња 

Дом здравља Зрењанин      Светосавска бр. 31, Зрењанин 
Општа болница Зрењанин Др Васе Савића бр. 5, Зрењанин 
Специјална болница за плућне болести ''Др Васа 
Савић '',Зрењанин Петефијева бр. 4, Зрењанин 

03. Кикинда 

Дом здравља Ада Јожефа Атиле 9, Ада 

Дом здравља Кањижа Карађорђева 53, Кањижа 

Дом здравља Нови Кнежевац Краља Петра И Карађорђевића бр. 85, 
Нови Кнежевац 

Дом здравља Чока Сенћанска 3, Чока 

Дом здравља Сента Бошка Југовића бр. 6, Сента 

Општа болница Сента  Карађорђева 64, Сента 

Општа болница Кикинда Ђуре Јакшића 110, Кикинда 
Дом здравља Кикинда Краља Петра I 106, Кикинда 
Специјална болница за психијатријске болести  
"Свети Врачеви"Нови Кнежевац 

Краља П. Првог Карађорђевића бр. 85, 
Нови Кнежевац 
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04. Панчево 

Дом здравља Алибунар Трг Слободе 8, Алибунар 

Дом здравља Бела Црква Јована Поповића бб, Бела Црква 

Дом здравља Ковачица Штурова 42, Ковачица 

Дом здравља Ковин Трг Ослобођења 4, Ковин 

Дом здравља Опово Бориса Кидрича 6, Опово 

Дом здравља  ''1.Октобар '', Пландиште  Карађорђева 13, Пландиште 

Општа болница Вршац Абрашевића бб, Вршац 

Дом здравља  "Вршац" Вршац Абрашевићева бб, Вршац 

Дом здравља  "Панчево" Панчево М. Обреновића 2, Панчево 

Општа болница Панчево Милоша Требињца 11, Панчево 
Специјална болница за плућне болести ''Др 
Будисав Бабић'', Бела Црква Светозара Милетића 55, Бела Црква 

Специјална болница за психијатријске болести  ''Др 
Славољуб Бакаловић'', Вршац Подвршанска 13, Вршац 

Специјална болница за  психијатријске болести 
Ковин Цара Лазара 253, Ковин 

05.Сомбор 

Дом здравља Апатин Нушићева бб, Апатин 

Дом здравља Кула Трг ослобођења 9, Кула 

Дом здравља Оџаци Мостонга 25, Оџаци 

Дом здравља ''др Ђорђе Лазић'', Сомбор Мирна бр. 3, Сомбор 

 Општа болница ''Др Радивој Симоновић'', Сомбор Војвођанска 75, Сомбор 

06.Нови Сад 

Дом здравља Бач Бачка 2 
Дом здравља ''др Младен Стојановић'', Бачка 
Паланка Краља Петра И 26/а 

Дом здравља Бачки Петровац Маршала Тита 6 

Дом здравља ''Др Душан Савић Дода'', Беочин Светосавска бб 

Дом здравља Бечеј Браћа Тан 3 

Дом здравља Жабаљ Николе Тесле 66 
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Дом здравља ''Др Ђорђе Бастић'', Србобран Јована Поповића 25/1 

Дом здравља Темерин Народног фронта 82 

Дом здравља Тител Главна 22 

Дом здравља Нови Сад Булевар Цара Лазара 75 

Завод за хитну медицинску помоћ Нови Сад Вршачка 28 

Дом здравља ''Вељко Влаховић'', Врбас Палих бораца бр. 20 

Општа болница  Врбас др Милана Чекића 4 
Специјална болница за реуматске болести Нови 
Сад Футошка 68 

Институт за онкологију  Војводине, Сремска 
Каменица Пут доктора Голдмана 4 

Институт за плућне болести Војводине, Сремска 
Каменица Пут доктора Голдмана 4 

Институт за кардиоваскуларне болести Војводине, 
Сремска Каменица Пут доктора Голдмана 4 

Институт за здравствену заштиту деце и омладине 
Војводине, Нови Сад  Хајдук Вељкова 10 

Клиника за стоматологију Војводине, Нови Сад Хајдук Вељкова 12 

Клинички центар Војводине Нови Сад Хајдук Вељкова 1 

Завод за здравствену заштиту студената Нови Сад Др Симе Милошевића 6 

07. Сремска 
Митровица 

Дом здравља ''Др Милорад-Мика Павловић'', Инђија Српскоцрквена 5 

Дом здравља ''Др Драган Фундук'', Пећинци Јове Негушевића 5-7 

Дом здравља Рума Орловићева бб 

Дом здравља Ириг Војводе Путника 5 
Дом здравља ''Др Јован Јовановић Змај'', Стара 
Пазова Владимира Хурбана 2 

Дом здравља Шид Алексе Шантића 1 

Дом здравља Сремска Митровица Стари шор бр. 65 

Општа болница Сремска Митровица Стари Шор 65 
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08. Шабац 

Дом здравља Богатић Мије Јовановића 25 

Дом здравља Љубовија са стационаром Војводе Мишића 58 

Дом здравља " Др Миленко Марин" Лозница Болничка 65 

Дом здравља "Крупањ", Крупањ Владе Зечевића 61 

Дом здравља "Мали Зворник", Мали Зворник Рибарска 25 

Општа болница Лозница  Болничка 65 

Дом здравља Владимирци  Светог Саве бр.17 

Дом здравља ''Др Даринка Лукић'', Коцељева Немањина 8 

Дом здравља Шабац   Попа Карана 2 

Општа болница ''др Лаза К.Лазаревић'', Шабац Попа Карана 4 

09. Ваљево 

Дом здравља Уб Добросава Симића бр.1 

Дом здравља Ваљево  Железничка бр. 12 

Дом здравља Осечина Болничка 13-15 

Дом здравља Љиг  Пут Алимпија Васиљевића бб 

Дом здравља Мионица  Кнеза Грбовића бр. 307 

Здравствени центар Ваљево-Општа болница Синђелићева 62 

Дом здравља Лајковац  Светог Саве бб 

10. 
Смедерево 

Општа болница ''Свети Лука'' Смедерево Кнез Михајлова 51 

Дом здравља Смедерево Кнез Михајлова 51 
Општа болница "Стефан Високи" Смедеревска 
Паланка Вука Караџића 147 

Дом здравља ''Милан Бана Ђорђевић'', Велика 
Плана Милоша Великог 110 

Дом здравља Смедеревска Паланка  Кнеза Милоша 4 

11. 
Пожаревац 

Дом здравља Велико Градиште Војводе Путника 1 

Дом здравља Жагубица Николе Пашића 22 

Дом здравља Голубац  Трг палих бораца бб 
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Дом здравља Кучево  Жике Поповића 48 

Дом здравља Мало Црниће  Стишка бб 

Дом здравља Пожаревац Јована Шербановића 12-14 

Општа болница Пожаревац  Братства и јединства 135 

Дом здравља Жабари  Кнеза Милоша бб 

Здравствени центар Петровац на Млави Моравска 2 

12. Крагујевац 

Дом здравља Крагујевац Краља Милутина 1 

Завод за хитну медицинску помоћ Крагујевац Змај Јовина 32 

Дом здравља Баточина Кнеза Милоша Обреновића бр. 1 

Дом здравља" Даница и Коста Шамановић" Кнић Главна бб 

Дом здравља Лапово Иве Андрића 9 

Дом здравља "Милоје Хаџић-Шуле" Рача Виноградска бб 

Дом здравља ''Свети Ђорђе'', Топола Булевар Вожда Карађорђа 67 

Здравствени центар Аранђеловац Краља Петра Првог бр. 62 

Завод за здравствену заштиту радника Крагујевац Косовска бр.4, Крагујевац 
Специјална болница за рехабилитацију ''Буковичка 
Бања'', Аранђеловац Мишарска бб 

Клинички центар Крагујевац Змај Јовина 30 

13: Јагодина 

Дом здравља Деспотовац са стационаром Савез бораца 74 

Дом здравља Свилајнац са стационаром Краља Петра Првог бр. 47 

Дом здравља Ћуприја  Кнеза Милоша бб 

Општа болница Ћуприја  Миодрага Новаковића 78 

Дом здравља Рековац  Јохана Јоханесона бб 

Дом здравља Јагодина  Карађорђева бб 

Општа болница Јагодина  Карађорђева 4 

Дом здравља Параћин Мајора Марка 10 
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Општа болница Параћин Мајора Марка бб 

14. Бор 

Здравствени центар Бор Николе Коперника 2-4 

Дом здравља ''Др Верољуб Цакић'', Мајданпек Капетанска 30 

Општа болница Мајданпек  Капетанска 30 

Здравствени центар Неготин Бадњевска 4 

Здравствени центар Кладово  Дунавска 1-3 

15. Зајечар 

Дом здравља Бољевац Драгише Петровића бр. 41 

Здравствени центар Књажевац 4-ти јули бр. 2 

Здравствени центар Зајечар Расадничка бб 

16. Ужице Здравствени центар Ужице Милоша Обреновића 17 

17. Чачак 

дравствени центар ''Др Драгиша Мишовић'', Чачак Др Драгише Мишовића 205 

Дом здравља Горњи Милановац  Тихомира Матијевића бр. 1 

Општа болница Горњи Милановац  Војводе Милана 37 

18. Краљево 

Дом здравља Рашка  Др Јовановића 4 

Здравствени центар ''Студеница'', Краљево Југ Богданова 110  

Дом здравља ''др Никола Џамић'', Врњачка Бања Краљевачка 21 
Специјална болница за интерне болести Врњачка 
Бања 8. марта 12 

19. Крушевац 

Здравствени центар Крушевац Косовска 16 
Дом здравља ''Др Добривоје Гер Поповић'', 
Александровац Болничка бр.6 
Дом здравља ''Др Властимир Годић'', Варварин Слободе бб 
Дом здравља Ћићевац   Светог Саве бр. 19А 

Дом здравља Брус Краља Петра И бр. 9 

Дом здравља „Др Сава Станојевић“, Трстеник Светог Саве 49 

20. Ниш 
Дом здравља Гаџин Хан Милоша Обилића 10, Гаџин Хан 

Дом здравља Дољевац др Михајла Тимотијевића бр. 6 
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Дом здравља ''Др Љубинко Ђорђевић'' Сврљиг Хаџићева 40 

Дом здравља Сокобања  Митрополита Михајла 23 

Дом здравља Ниш Војводе Танкосића 15 

Дом здравља Мерошина Цара Лазара бр. 11 

Дом здравља ''др Милорад Михајловић'' Ражањ  Партизанска 145 

Здравствени центар Алексинац Момчила Поповића 144 

Специјална болница за психијатријске болести 
''Горња Топоница'', Горња Топоница Стевана Синђелића 39,Ниш 

Завод за хитну медицинску помоћ Ниш Војислава Илића бб 

Завод за здравствену заштиту радника Ниш Војислава Илића бб 

Завод за здравствену заштиту студената Ниш Катићева бр. 29 

Завод за плућне болести и туберкулозу Ниш Булевар др Зорана Ђинђића 83 
Специјална болница за плућне болести " Озрен", 
Сокобања Насеље Озрен 

Клинички центар Ниш Др Зорана Ћинђића 48 
Клиника за стоматологију Ниш Булевар др Зорана Ђинђића бр. 52 

21. Прокупље 

Дом здравља Куршумлија др Мелгард бб 

Дом здравља Блаце  Браће Вуксановић бр. 55 

Дом здравља Житорађа  Топлички хероји 55 

Дом здравља Прокупље   Ћирила и Методија бр. 4 

Општа болница ''др Алекса Савић'' Прокупље Пасјачка бр. 2 

22. Пирот 

Дом здравља Бела Паланка Бранислава Нушића 2 

Дом здравља Пирот  Војводе Момчила бб 

Општа болница Пирот  Војводе Момчила бб 

Дом здравља Бабушница Ивице Миладиновића 2 

Дом здравља Димитровград Христо Смирненски 2 

23. Лесковац Дом здравља Бојник  Стојана Љубића бб 
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Дом здравља Лесковац  Светозара Марковића бр. 116 

Дом здравља Власотинце Моше Пијаде бр. 2 

Дом здравља Медвеђа  Николе Тесле бр. 4 

Општа болница Лесковац  Раде Кончара 9 

Дом здравља Лебане  Цара Душана 70 

24. Врање 

Здравствени центар Врање Јована Јанковића Лунге 1 

Дом здравља Босилеград Породич 11 

Дом здравља Бујановац Карађорђа Петровића 328 

Дом здравља Прешево  15. Новембра 88 

Дом здравља Владичин Хан Никола Тесла бб 

Здравствени центар Сурдулица Српских владара 111 
Специјална болница за плућне болести и 
туберкулозу Сурдулица Српских Владара бб 

28. Косовска 
Митровица 

Дом здравља Звечан Бубе Михајловића 1 

Здравствени центар Косовска Митровица Анри Динана 10 

Грачаница 

Дом здравља Грачаница, Приштина   

Дом здравља Доња Гуштерица, Липљан   

Дом здравља Косово Поље   

Дом здравља Обилић   

Дом здравља Штрпце   

Клиничко-болнички центар Приштина   

Здравствени центар Призрен   

Здравствени центар Пећ   

Дом здравља Исток   

30. Београд 
Дом здравља ''др Миилорад Влајковић'', Барајево Светосавска 91 

Дом здравља Вождовац Криволачка 4-6 
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Дом здравља ''Врачар'' Бојанска 16 

Дом здравља Гроцка ул. Српско-грчког пријатељства 17 

Дом здравља ''Звездара'' Олге Јовановић 11 

Дом здравља ''Земун'' Раде Кончара 46 

Дом здравља ''Др Ђорђе Ковачевић'', Лазаревац Др Ђорђа Ковачевића 27, Лазаревац 

Дом здравља Младеновац Краљице Марије бр.15 

Дом здравља Нови Београд Гоце Делчева 30 
Дом здравља Обреновац Војводе Мишића 231 
Дом здравља "ДР Милутин Ивковић" Палилула Кнез Данилова 16 

Дом здравља Раковица Краљице Јелене 22 

Дом здравља ''Савски венац'' Пастерова 1 
Дом здравља Сопот Јелице Миловановић 12 
Дом здравља ''Стари град'' Симина 27 

Дом здравља ''Др Симо Милошевић'', Чукарица Пожешка 82 
Специјална болница за интерне болести 
Младеновац Боривоја Гњатића 52 

Специјална болница за церебралну парализу и 
развојну неурологију Сокобањска 17а 

Институт за неонатологију Београд Краља Милутина 50 
Специјална болница за лечење 
цереброваскуларних болести "Свети Сава" Немањина бр. 2 

Градски завод за хитну медицинску помоћ, Београд Др Франше д Епереа 5 
Градски завод за кожне и венеричне болести, 
Београд Џорџа Вашингтона 17 

Градски завод за геронтологију, Београд Краља Милутина 52 
Градски завод за плућне болести и заштиту од 
туберкулозе, Београд Прешевска 33 

Специјална болница за ендемску нефропатију 
Лазаревац Др Ђорђа Ковачевића 27 

Завод за здравствену заштиту студената Београд Крунска бр. 57 



Страна 15 oд 44 
 

Завод за здравствену заштиту радника 
Министарства унутрашњих послова, Београд Дурмиторска бр. 9 

Специјална болница за рехабилитацију и 
ортопедску протетику, Београд Булевар Војводе Путника 7 

Специјална болница за болести зависности, 
Београд Теодора Драјзера бр. 44 

Завод за психофизиолошке поремећаје и говорну 
патологију Проф. др Цветан Брајовић Краља Милутина 52 

Институт за ортопедско-хируршке болести 
''Бањица'' Михајла Аврамовића 28 

Специјална болница за психијатријске болести ''Др 
Лаза Лазаревић'', Београд Вишеградска 26 

Институт за кардиваскуларне болести ''Дедиње'' Хероја Милана Тепића 1 
Институт за здравствену заштиту мајке и детета 
Србије ''Др Вукан Чупић'' Радоја Дакића 6-8 

Институт за ментално здравље Београд Палмотићева 37 
Институт за онкологију и радиологију Србије, 
Београд Пастерова бр. 14 

Институт за реуматологију Ресавска 69 
Клиника за рехабилитацију "Др Мирослав Зотовић" Сокобањска 13 
Клиника за неурологију и психијатрију за децу и 
омладину др Суботића 6а 

Универзитетска дечја клиника Тиршова бр. 10 

Гинеколошко акушерска клиника Народни фронт Краљице Наталије 62 

Клиничко-болнички центар " Бежанијска Коса" Бежанијска Коса бб 
Клиничко-болнички центар "Др Драгиша Мишовић - 
Дедиње" Хероја Милана Тепића 1 

Клиничко-болнички центар "Земун" Вукова 9 

Клиничко-болнички центар "Звездара" Димитрија Туцовића 161 

Клинички центар Србије Пастерова 2 
Институт за медицину рада Србије ''др Драгомир 
Карајовић'' Делиградска бр. 29  

33. Нови Општа болница Нови Пазар Генерала Живковића бр. 1 
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Пазар Дом здравља Нови Пазар Генерала Живковића бр. 1 

Дом здравља Тутин  Богољуба Чукића 12 
Специјална болница за прогресивне мишићне и 
неуромишићне болести Нови Пазар  Бањски пут бб 

РХ центри 

Специјална болница за лечење и рехабилитацију 
"Меркур" Врњачка Бања Булевар српских ратника 11 

Специјална болница за неспецифичне плућне 
болести "Сокобања"  Војводе Мишића бр.48 

Институт за лечење и рехабилитацију ''Нишка 
Бања'' Српских јунака 2 

Завод за здравствену заштиту радника ''Железнице 
Србије'' Савска 23 
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IV. ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА ЈАВНЕ НАБАВКЕ ЛЕКА ВИНКРИСТИН 1 мг 

ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ Јед. мере КОЛИЧИНА ПРОЦЕЊЕНА 
ВРЕДНОСТ 

Винкристин 1 мг бочица 2.100 889.560,00 динара 
 

 
 

ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА: 
 
Понуђач може понудити само лек који се налази на важећој Листи лекова који се прописују 
и издају на терет средстава обавезног здравственог осигурања, сходно члану 43. став 1. 
тачка 1. Закона о здравственом осигурању (''Сл. гласник РС'' бр. 107/05 у 109/05-исправка, 
57/11, 119/12 и 99/14). 
 
Понуђени лек мора имати дозволу за промет у Републици Србији, за шта се као доказ 
доставља Дозвола за лек издата од стране Агенције за лекове и медицинска средства 
Србије, која уколико није издата на неограничено време, мора бити важећа до испуњења 
уговорних обавеза, односно најмање годину дана, у складу са чланом 47. Закона о 
лековима и медицинским средствима („Сл. гласник РС“ бр. 30/10 и 107/12). 
 
Уколико дозвола за лек издата од стране Агенције за лекове и медицинска средства 
Србије истиче за најмање годину дана понуђач је дужан да достави изјаву носиоца 
дозволе да ће за понуђени лек поднети захтев за обнову дозволе за лек у складу са 
Законом о лековима и медицинским средствима („Сл. гласник РС“ бр. 30/10 и 107/12). 
 
Понуђени лек мора имати рок трајања од најмање 12 (дванаест) месеци од дана испоруке. 
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V. УПУСТВО ПОНУЂАЧИМА 

1. Језик 

1.1 Понуда и остала документација која се односи на понуду морају бити на 
српском језику.  

2. Обавезна садржина понуде и начин попуњавања образаца датих у 
конкурсној документацији 

2.1 Понуђач подноси понуду која има следећу садржину:  

a) попуњен образац Подаци о понуђачу, уколико понуђач самостално 
подноси понуду или када понуђач подноси понуду са подизвођачем - 
образац бр.1 у конкурсној документацији;  

b) попуњен образац Подаци о понуђачу у заједничкој понуди, уколико 
понуду подноси група понуђача - образац бр. 2 у конкурсној 
документацији;  

c) попуњен образац Подаци о подизвођачу, уколико понуђач делимично 
извршење набавке поверава подизвођачу  - образац бр. 3 у конкурсној 
документацији 

d) попуњен, печатом оверен и потписан образац Понуда за јавну набавку 
Лека винкристин 1 мг – образац бр. 4 у конкурсној документацији; 

e) попуњена, одштампана, печатом оверенa и потписана образац/табела 
Понуда за јавну набавку Лека винкристин 1 мг – образац бр.4.1 
(образац/табела се налази у excel формату „Ponuda.xls“). 

f) попуњен, печатом оверен и потписан образац Изјаве понуђача о 
независној понуди (образац бр. 5 у конкурсној документацији);  

g) Документацију наведену у Делу IV – Техничка спецификација; 

h) докази о испуњености обавезних и додатних услова за учешће, Део VI 
– Услови за учешће и доказивање испуњености услова;  

i) средство финансијског обезбеђења за озбиљност понуде у складу са 
тачком 5. овог упутства; 

 

ј)   изјава понуђача дата под пуном материјалном и кривичном 
одговорношћу, на сопственом обрасцу, потписана од стране 
овлашћеног лица понуђача и оверена печатом о плановима понуђача 
да поштује техничке стандарде приступачности за особе са 
инвалидитетом; 
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2.2 Понуђач доставља понуду у складу са обрасцима који су саставни део 
конкурсне документације, као и на сопственим обрасцима потраживаним у 
конкурсној документацији.  

2.3 Подаци који се уносе у образац понуде и друге обрасце предвиђене 
конкурсном документацијом морају бити јасни и недвосмислени, унети 
електронским путем или уписани, читко, хемијском оловком. 

2.4 Подаци који се уносе у табелу која се налази у excel формату „Ponuda.xls“ 
искључиво се уносе електронским путем. 

2.5 Понуђач, уз понуду, доставља једну копију попуњене табеле „Ponuda.xls“ (не 
мора да буде оверена печатом и потписана) у електронском облику, на 
CD/DVD-у.  

3. Цена у понуди 

3.1 Цена у понуди (у табели „Ponuda.xls“) уноси се као јединична цена са две 
децимале, мора бити исказана у динарима, без урачунатог ПДВ-а и 
подразумева све пратеће трошкове (царина, транспорт и сл.).  

3.2 У цену у понуди морају да буду урачунати и кроз њу исказани сви попусти и 
све погодности које понуђач нуди. Посебне попусте и погодности неће бити 
узимане у обзир приликом примене критеријума за доделу уговора. 

 

3.3    Цена за понуђени лек не сме прелазити цену тог лека утврђену Правилником 
о Листи лекова који се прописују и издају на терет средстава обавезног 
здравственог осигурања ("Службени гласник РС" бр. 7/14, 39/14 и 61/14). 

3.4 У случају неслагања између података из понуде (укључујући и цене) у 
штампаном облику и копије понуде у електронском облику, веродостојном ће 
се сматрати штампана верзија. 
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4. Рок и начин плаћања  

4.1 Плаћање ће се вршити сукцесивно, у складу са динамиком испоруке која је 
ближе одређена уговором, уплатом на рачун понуђача, у року од 120 дана 
од пријема фактуре, односно од 01.01.2015. године у року од 90 дана од 
пријема фактуре, у складу са Законом о роковима измирења новчаних 
обавеза у комерцијалним трансакцијама („Сл.Гласник РС“, бр.119/2012). 

5. Обезбеђење за озбиљност понуде 

5.1 Понуђач је обавезан да уз понуду достави бланко меницу, која мора бити 
евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије (као 
доказ доставити извод из регистра Народне банке Србије), оверена печатом 
и потписана од стране лица овлашћеног за заступање, а уз исту мора бити 
достављено попуњено и оверено менично овлашћење, са роком важења не 
краћим од рока важења понуде, у висини од 2% од вредности достављене 
понуде. Уз меницу мора бити достављена копија картона депонованих 
потписа који је издат од стране пословне банке коју понуђач наводи у 
меничном овлашћењу - писму.  

5.2 Републички фонд може да активира средство обезбеђења за озбиљност 
понуде у износу од 2% од вредности понуде (без ПДВ-а) у случају: 

a) да понуђач повуче своју понуду током периода важења понуде, 
назначеног од стране понуђача у обрасцу за понуду; 

b) да одбије да закључи појединачан уговор о јавној набавци са 
здравственом установом или не достави средство обезбеђења за 
добро извршење посла. 

5.3 Достављено средство обезбеђења за озбиљност понуде вратиће се 
изабраном понуђачу након што достави доказ (копија менице и меничног 
овлашћења достављених здравсвеној установи) да је са свим здравственим 
установама наведеним у делу III – Списак здравствених установа, закључио 
појединачне уговоре о јавној набавци, те истим доставио средство 
обезбеђења за добро извршење посла . Средство обезбеђења за озбиљност 
понуде биће враћено осталим понуђачима на њихов писани захтев, након 
закључења уговора са изабраним понуђачем. 

5.4 Трошкове прибављања средства обезбеђења за озбиљност понуде сноси 
Понуђач, осим у случају из члана 88. став 3. ЗЈН-а. 

5.5 Менично овлашћење, које понуђач доставља уз понуду, може бити израђено 
на основу Обрасца бр. 9 – Менично овлашћење или предато на сопственом 
обрасцу, и мора садржати све елементе наведене у Обрасцу 9. 
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6. Обезбеђење за добро извршење посла 

6.1 Изабрани добављач је дужан да, приликом закључења појединачног 
уговора, као средство обезбеђења за добро извршење посла, достави 
бланко меницу, која мора бити евидентирана у Регистру меница и 
овлашћења Народне банке Србије (као доказ доставити извод из регистра 
Народне банке Србије), оверена печатом и потписана од стране лица 
овлашћеног за заступање, а уз исту мора бити достављено попуњено и 
оверено менично овлашћење, са роком важења не краћим од шест месеци, 
у висини од 10% од вредности уговора. Уз меницу мора бити достављена 
копија картона депонованих потписа који је издат од стране пословне банке 
коју понуђач наводи у меничном овлашћењу - писму. 

6.2 Средство обезбеђења за добро извршење посла изабрани добављач мора 
да поднесе приликом потписивања уговора, односно најкасније у року од 10 
(десет) дана од обостраног потписивања уговора.  

6.3 Здравствена установа ће Добаљачу, по пријему његовог писаног захтева, 
вратити средство обезбеђења за добро извршење посла у року не дужем од 
30 (тридесет) дана од дана извршења последње уговорене испоруке.  

 

 

 

 



Страна 22 oд 44 
 

7. Овлашћење за потписивање 

7.1 Уколико конкурсну документацију потписује лице које није овлашћено за 
заступање по решењу из регистра привредних субјеката, потребно је 
доставити Овлашћење за потписивање конкурсне документације.  

7.2 Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се 
определи да обрасце дате у конкурсној докуменатцији потписују и печатом 
оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да 
одреди једног понуђача из групе који ће попуњавати и печатом оверавати 
обрасце дате у конкурсној документацији, и у том случају прилажу 
овлашћење дато том понуђачу. 

8. Подношење понуде 

8.1 Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште.  

8.2 Понуђач подноси понуду у затвореној коверти или кутији, затворену на начин 
да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први 
пут отвара.  

8.3 Коверат или кутија са понудом мора имати ознаку "ПОНУДА ЗА ЈАВНУ 
НАБАВКУ ЛЕКА ВИНКРИСТИН 1 мг – број набавке 404-3-110/14-95, - НЕ 
ОТВАРАТИ". 

8.4 На полеђини коверте или кутије понуђач наводи своју адресу, телефон и 
одговорно лице.  

8.5 Понуду доставити на адресу Републичког фонда за здравствено осигурање у 
Београду, ул. Јована Мариновића бр. 2, канцеларија бр. 13.  

8.6 Благовременим се сматрају понуде које Наручиоцу стигну најкасније до 
17.11.2014. године до 10:30 часова, без обзира на начин како су послате.  

9. Понуда са варијантама  

9.1 Понуда са варијантама није дозвољена. 

10. Рок важења понуде 

10.1 Рок важења понуде обавезно се наводи у понуди и не може бити краћи од 90 
дана од дана отварања понуда.  

10.2 У случају да понуђач наведе краћи рок важења понуде, понуда ће бити 
одбијена као неприхватљива. 

11. Измене, допуне и опозив понуде 

11.1 У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове 
своју понуду.  
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11.2 Понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду након 
достављања исте под условом да наручилац прими измене, допуне или 
опозив пре крајњег рока који је прописан за подношење понуда.  

11.3 Измене, допуне или опозив понуде треба да буде припремљено, 
запечаћено, обележено и послато на исти начин као и претходна понуда.  

11.4 По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да мења своју 
понуду. У случају да након истека рока за подношење понуда, понуђач 
повуче своју понуду, Републички фонд ће активирати средство обезбеђења 
у складу са тачком  5.2 овог Упутства. Понуђач је одговоран за сваку штету 
коју Републички фонд претрпи у случају опозива понуде након истека рока 
за подношење понуда. 

12. Учешће са подизвођачем 

12.1 Понуђач може реализовати предмет набавке и преко подизвођача. 

12.2 Уколико реализује набавку преко подизвођача, понуђач је у обавези и да 
наведе проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу, а 
који не може бити већи од 50% као и део предмета набавке који ће извршити 
преко подизвођача.  

12.3 Ако понуђач у понуди наведе да ће делимично извршење набавке поверити 
подизвођачу, дужан је да наведе назив подизвођача, а уколико уговор 
између наручиоца и понуђача буде закључен, тај подизвођач ће бити 
наведен у уговору.  

12.4 Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење уговорене набавке, 
без обзира на број подизвођача.  

12.5 Добављач не може ангажовати као подизвођача лице које није навео у 
понуди, у супротном наручилац ће реализовати средство обезбеђења и 
раскинути уговор, осим ако би раскидом уговора наручилац претрпео знатну 
штету. У овом случају наручилац ће обавестити организацију надлежну за 
заштиту конкуренције – члан 80. став 12. и 13. Закона о јавним набавкама 
(''Сл. гласник РС'' бр.124/12).  

12.6 Добављач може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, 
ако је на страни подизвођача након подношења понуде настала трајнија 
неспособност плаћања, ако то лице испуњава све услове одређене за 
подизвођача и уколико добије претходну сагласност наручиоца - члан 80. 
став 14. Закона о јавним набавкама (''Сл. гласник РС'' бр.124/12). 

13. Заједничка понуда 

13.1 Понуду може поднети и група понуђача.  
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13.2 Саставни део заједничке понуде је споразум којим се понуђачи из групе 
међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који 
обавезно садржи податке о:  
a) члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду 

и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем;  
b) понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор;  
c) понуђачу који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења;  
d) понуђачу који ће издати рачун;  
e) рачуну на који ће бити извршено плаћање;  
f) обавезама сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора.  

13.3 У случају заједничке понуде понуђачи одговарају Наручиоцу неограничено 
солидарно. 

14. Јавно отварање понуда 

14.1 Наручилац ће извршити јавно отварање понуда дана 17.11.2014. године са 
почетком у 11 часова.  

14.2 Понуде ће отварати редоследом којим су примљене/заведене од стране 
Наручиоца.  

14.3 Представници понуђача, који присуствују јавном отварању понуда, морају 
Комисији наручиоца поднети овлашћење за учешће у поступку отварања 
понуда. 

14.4 Представници понуђача, који учествују у поступку преговарања, морају 
Комисији наручиоца поднети овлашћење за учешће у поступку преговарања. 

14.5 Присутни представници понуђача након окончања поступка отварања 
понуда и преговарања, потписују Записник о отварању понуда и записник о 
преговарању, у коме се евидентира и њихово присуство. 

14.6 Понуде које наручилац буде прихватио оцењиваће се применом критеријума 
најнижа понуђена цена. 

14.7 Елемент уговора о којем ће се преговарати је цена. 
Начин преговарања: Понуђачи подносе писмену понуду која се јавно отвара 
што се констатује у записнику о отварању понуда. У зависности од броја 
приспелих понуда, понуђачи ће након спроведеног поступка отварања 
понуда бити обавештени о времену и месту одржавања поступка 
преговарања, што ће такође бити констатовано у записнику са отварања 
понуда. Поступак преговарања (око критеријума – цене) ће се вршити, у 
највише 2 (два) круга, с тим што ће у првом кругу преговарања сваки 
овлашћени представник понуђача попуњавати унапред припремљен 
образац за преговарање  који ће се записнички констатовати у записнику о 
преговарању. Након првог круга преговарања приступиће се и другом кругу 
преговарања где ће такође сваки овлашћени представник  понуђача добити 
припремљен образац за преговарање, који ће попунити са ценом и који ће се 
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записнички констатовати у записнику о преговарању. Уколико изабрани 
понуђач понуди ниже цене за предметна добра у поступку преговарања, у 
обавези је да након пријема Одлуке о додели уговора, достави нови образац 
понуде бр. 4.1. са ценама постигнутим у поступку преговарања. 

14.8 Ако овлашћени представник понуђача не присуствује преговарачком 
поступку сматраће се његовом коначном ценом она цена која је наведена у 
достављеној понуди. 

14.9  У поступку преговарања није дозвољено кориговање понуде на више 
(повећање износа). 
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15. Трошкови припремања понуде 

15.1 Понуђач може да у оквиру понуде достави укупан износ и структуру 
трошкова припремања понуде.  

15.2 Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не 
може тражити од наручиоца накнаду трошкова.  

15.3 Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни 
наручиоца, наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове 
прибављања средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио 
накнаду тих трошкова у својој понуди. 

16. Неблаговремене понуде 

16.1 Биће размотрене само понуде које су благовремено предате.  

16.2 Благовременим се сматрају понуде примљене од стране наручиоца до 
17.11.2014. године до 10:30 часова, без обзира на начин на који су послате.  

16.3 Неблаговремене понуде се неће разматрати.  

16.4 Наручилац ће, након окончања поступка отварања понуда, неблаговремену 
понуду вратити неотворену понуђачу, са назнаком да је поднета 
неблаговремено. 

17. Поверљивост података 

17.1 Подаци које понуђач оправдано означи као поверљиве, биће коришћени 
само у предметној јавној набавци и неће бити доступни ником изван круга 
лица која буду укључена у поступак јавне набавке. Ови подаци неће бити 
објављени приликом отварања понуда, нити у наставку поступка или касније 
(сходно чл. 14. ЗЈН-а). 

17.2 Наручилац ће као поверљиве третирати податке у понуди који су садржани у 
документима који су означени као такви, одн. који у горњем десном углу 
садрже ознаку ''ПОВЕРЉИВО'', као и испод поменуте ознаке потпис 
овлашћеног лица понуђача.  

17.3 Уколико се поверљивим сматра само одређени податак садржан у 
документу који је достављен уз понуду, поверљив податак мора бити 
обележен црвеном бојом, поред њега мора бити наведено ''ПОВЕРЉИВО'', 
а испод поменуте ознаке потпис овлашћеног лица понуђача. 

17.4 Наручилац не одговара за поверљивост података који нису означени на 
поменути начин. 

17.5 Неће се сматрати поверљивим цена и остали подаци из понуде који су од 
значаја за примену критеријума и рангирање понуде.  
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17.6 Информације у вези са прегледом и оценом понуда, као и у вези са 
предлогом одлуке о додели уговора неће бити обелодањене ниједном 
понуђачу или било којем другом лицу које није званично укључено у процес 
стручне оцене понуда до тренутка слања Одлуке о додели уговора. 

17.7 Сваки покушај понуђача да утиче на  Наручиоца у процесу стручне оцене 
понуда или доношења одлуке о додели уговора, може да доведе до 
одбијања понуде тог понуђача.  

17.8 Од момента отварања понуда до доношења одлуке о додели уговора 
понуђач може да комуницира са Наручиоцем искључиво писменим путем.  

18.  Додатне информације и објашњења у вези са припремањем понуде 

18.1 Заинтересовано лице може, у писаном облику тражити од Наручиоца 
додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, 
најкасније 5 дана пре истека рока за подношење понуда. 

18.2 Наручилац ће заинтересованом лицу у року од 3 (три) дана од дана пријема 
захтева за додатним информацијама или појашњењима конкурсне 
документације, одговор доставити у писаном облику и истовремено ће ту 
информацију објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет 
страници (www.rfzo.rs) 

18.3 Захтев за додатним информацијама или појашњењима у вези са 
припремањем понуде заинтересовано лице ће упутити уз напомену 
"Додатне информације и појашњења – јавна набавка бр. 404-3-110/14-95 
(јавна набавка Лека винкристин 1 мг)'' на неки од следећих начина: 

                  а)  путем поште на адресу Јована Мариновића бр. 2, Београд, 

                  b) путем факса на број (011) 2053-884, 

                  c) путем електронске поште на адресу cjn.blista@rfzo.rs , 

18.4 Тражење додатних информација и појашњења телефоном није дозвољено. 

18.5 Комуникација у поступку предметне јавне набавке ће се вршити у складу са 
чланом 20. ЗЈН-а. 

19.  Додатна објашњења од понуђача 

19.1 Наручилац може приликом стручне оцене понуда да захтева од понуђача 
додатна појашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и 
упоређивању понуда. Захтев за појашњењем, као и само појашњење биће 
искључиво у писaној форми. Кроз појашњење се не може тражити, нудити 
или дозволити никаква измена цене, односно измена неког другог битног 
елемента понуде, осим уколико се ради о исправци рачунске грешке уочене 
од стране Наручиоца током оцене понуда.  
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19.2 Наручилац може да врши и контролу (увид) код понуђача односно његовог 
подизвођача. 

19.3 Наручилац ће уз сагласност понуђача, извршити исправке рачунских 
грешака, уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку 
отварања понуда. 

19.4 У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична 
цена. 

19.5 Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће 
његову понуду одбити као неприхватљиву. 

19.6 У случају неслагања између података из Обрасца 4.1 – Понуда ( укључујићи 
и цене) у штампаном облику и копије понуде у електронском облику, 
веродостојном ће се сматрати штампана верзија. 

20.  Критеријум за доделу уговора  
20.1 Критеријум за доделу уговора је најнижа понуђена цена. 

20.2 Уколико након стручне оцене достављених понуда, две или више 
прихватљивих понуда, за исту партију, буду имале исту цену, предност ће 
имати она понуда која је прва достављена на адресу Наручиоца. 

21. Негативне референце 

21.1 Наручилац ће одбити понуду уколико поседује доказ да је понуђач у 
претходне три године у поступку јавне набавке: 
a) поступао супротно забрани из чл. 23. и 25. Закона о јавним набавкама; 
b) учинио повреду конкуренције; 
c) доставио неистините податке у понуди или без оправданих разлога 

одбио да закључи уговор о јавној набавци, након што му је уговор 
додељен; 

d) одбио да достави доказе и средства обезбеђења на шта се у понуди 
обавезао. 

21.2 Наручилац ће одбити понуду уколико поседује доказ који потврђује да 
понуђач није испуњавао своје обавезе по раније закљученим уговорима о 
јавним набавкама који су се односили на исти предмет набавке, за период 
од претходне три године. Доказ може бити: 
a)  правоснажна судска одлука или коначна одлука другог надлежног органа; 
b) исправа о реализованом средству обезбеђења испуњења обавеза у 

поступку јавне набавке или испуњења уговорних обавеза; 
c) исправа о наплаћеној уговорној казни; 
d) рекламације потрошача, односно корисника, ако нису отклоњене у 

уговореном року; 
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e) изјава о раскиду уговора због неиспуњења битних елемената уговора 
дата на начин и под условима предвиђеним законом којим се уређују 
облигациони односи; 

f) доказ о ангажовању на извршењу уговора о јавној набавци лица која нису 
означена у понуди као подизвођачи, односно чланови групе понуђача. 

21.3 Наручилац ће понуду понуђача који је на списку негативних референци 
одбити као неприхватљиву ако је предмет јавне набавке истоврсан предмету 
за који је понуђач добио негативну референцу. 

21.4 Наручилац може одбити понуду ако поседује доказ из чл. 82 става 3. тачка 1) 
Закона, који се односи на поступак који је спровео или уговор који је 
закључио и други наручилац ако је предмет јавне набавке истоврсан. 

22. Поштовање обавеза које произилазе из важећих прописа  

22.1 Понуђач је дужан да у оквиру своје понуде достави изјаву дату под 
кривичном и материјалном одговорношћу да је поштовао све обавезе које 
произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и 
условима рада, заштити животне средине, као и да гарантује да је ималац 
права интелектуалне својине (образац бр. 6 у конкурсној документацији).  

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

23. Начин и рок за подношење захтева за заштиту права понуђача  

23.1 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.  

23.2 Захтев за заштиту права подноси се Наручиоцу непосредно – предајом у 
писарници наручиоца, електронском поштом на адресу cjn.blista@rfzo.rs, 
факсом на број (011)2053-884 или препорученом пошиљком са повратницом. 

23.3 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. 
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23.4 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 7 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.  

23.5 После доношења одлуке о додели уговора или одлуке о обустави поступка 
јавне набавке, рок за подношење захтева за заштиту права је 10 дана од 
дана пријема одлуке.  

23.6 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.  

23.7 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.  

23.8 Подносилац захтева је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати 
таксу у изнoсу од 80.000,00 динара уколико оспорава одређену радњу 
наручиоца пре отварања понуда на број жиро рачуна: 840-742221843-57, 
шифра плаћања: 153, позив на број 97 50-016, сврха уплате: Републичка 
административна такса са назнаком „Јавна набавка Лека винкристин 1 мг, 
рб. 404-3-110/14-95“, корисник: буџет Републике Србије.   

23.9 Уколико подносилац захтева оспорава одлуку о додели уговора такса износи 
80.000,00 динара уколико понуђена цена понуђача којем је додељен уговор 
није већа од 80.000.000,00 динара, односно такса износи 0,1 % понуђене 
цене понуђача којем је додељен уговор ако је та вредност већа од 
80.000.000,00 динара.  

23.10 Уколико подносилац захтева оспорава одлуку о обустави поступка јавне 
набавке или радњу Наручиоца од момента отварања понуда до доношења 
одлуке о додели уговора или обустави поступка, такса износи 80.000,00 
динара уколико процењена вредност јавне набавке (коју ће подносилац 
сазнати на отварању понуда или из записника о отварању понуда) није већа 
од 80.000.000,00 динара, односно такса износи 0,1 % процењене вредности 
јавне набавке ако је та вредност већа од 80.000.000,00 динара. 

23.11 Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138. - 167. 
ЗЈН-а. 

24. Одлука о додели уговора 

24.1 Наручилац ће у року од 25 дана од дана отварања понуда донети Одлуку о 
додели уговора. 

25. Увид у документацију 
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25.1 Понуђач има право да изврши увид у документацију о спроведеном поступку 
јавне набавке после доношења Одлуке о додели уговора  односно Одлуке о 
обустави поступка о чему може поднети писани захтев Наручиоцу. 

25.2 Наручилац је дужан да понуђачу који поднесе захтев омогући увид и 
копирање документације из поступка о трошку подносиоца захтева, у року од 
два дана од дана пријема писаног захтева, уз обавезу да заштити податке у 
складу са тачком 18. из овог Упутства. 

26. Рок за закључење уговора 

26.1 Уговор ће бити закључен са изабраним понуђачем у року од 8 дана од дана 
протека рока за подношење захтева за заштиту права из члана 149. ЗЈН-а.  

26.2 Здравствена установа може и пре истека рока за подношење захтева за 
заштиту права закључити уговор о јавној набавци у складу са чланом 112. 
став 2. тачка 2) ЗЈН-а. 

26.3 Уколико изабрани понуђач одбије да закључи уговор, приступиће се 
заључивању уговора са првим следећим најповољнијим понуђачем. 

27. Измена и допуна конкурсне документације, одустајање од јавне набавке 

27.1 Наручилац задржава право да: 

a) измени или допуни конкурсну документацију уколико се, у року 
предвиђеном за достављање понуда, укаже потреба за тим, с тим што је 
дужан да све новонастале измене или допуне конкурсне документације, 
објави на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници (сходно 
члану 63. Закона о јавним набавкама). 

b) одустане од вршења избора ако установи да ниједна понуда не одговара 
захтевима из конкурсне документације или ако престане потреба за 
предметном набавком. 
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VI. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ И ДОКАЗИВАЊЕ ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА 

1. Услови за учешће у поступку 

1.1 Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који 
испуњава обавезне услове за учешће у поступку јавне набавке, и то: 

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

1.1.2 Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних 
дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за 
кривична дела против привреде, кривична дела против животне 
средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело 
преваре; 

1.1.3 Да му није изречена мера забране обављања делатности, која је на 
снази у време објављивања позива за подношење понуде; 

1.1.4 Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у 
складу са прописима Републике Србије или стране државе када има 
седиште на њеној територији; 

1.1.5 Да поседује важећу дозволу надлежног органа за обављање 
делатности која је предмет јавне набавке; 

1.1.6 Да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити 
на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, 
као и да гарантује да је ималац права интелектуалне својине. 

1.2 Право на учешће у поступку јавне набавке има понуђач који испуњава 
додатне услове за учешће у поступку јавне набавке, и то: 

1.2.1 Да му рачун није био у блокади у последњих 12 месеци; 

1.2.2 Да за 2014. годину има закључене уговоре са носиоцима дозволе за 
стављање лека у промет у Републици Србији или овлашћење 
носиоца дозволе на основу којих је овлашћен да продаје лекове за 
које доставља понуду.  

2. Докази који се достављају уз понуду 

2.1 Извод из регистра Агенције за привредне регистре или другог одговарајућег 
регистра; 
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2.2 Извод из казнене евиденције, односно уверењe 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; 

2.3 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; 

2.4 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; 

2.5 Потврде Привредног и Прекршајног суда да понуђачу није изречена мера 
забране обављања делатности, или потврда Агенције за привредне 
регистре да код овог органа није регистровано, да му је као привредном 
друштву изречена мера забране обављања делатности; 

2.6 Уверење Пореске управе Министарства финансија и привреде да је измирио 
доспеле порезе и доприносе и уверење надлежне управе локалне 
самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних 
прихода или потврду Агенције за приватизацију да се понуђач налази у 
поступку приватизације; 

2.7 Решење Министарства здравља о испуњавању услова за промет лековима 
на велико који обухвата и промет добара који су предмет ове јавне набавке; 

2.8 Попуњен, печатом оверен и потписан образац Изјаве понуђача о поштовању 
обавеза које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, 
запошљавању и условима рада, заштити животне средине и којом гарантује 
да је ималац права интелектуалне својине (образац бр. 6 у конкурсној 
документацији); 

2.9 Потврда о броју дана неликвидности, издата од стране Народне банке 
Србије; 

2.10 Извештај о бонитету за јавне набавке (образац BON-JN) који издаје Агенцијa 
за привредне регистре. 
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Попуњен, печатом оверен и потписан образац Изјаве понуђача о 
закљученим уговорима са носиоцима дозволе за стављање лека у промет  
(образац бр. 7 у конкурсној документацији) или писмо ауторизације носиоца 
дозволе за лек којим се понуђач овлашћује да продаје лекове за које 
доставља понуду. 

3. Начин доказивања испуњености услова 

3.1 Докази о испуњености услова могу бити достављени у неовереним копијама. 

3.2 Докази под тачком 2.2, 2.3, 2.4 и 2.6 не могу бити старији од два месеца пре 
отварања понуда. 

3.3 Доказ под тачком 2.5 и 2.9 мора бити издат након Обавештења о покретању 
поступка, објављеног на Порталу јавних набавки дана 07.11.2014. године, 
односно након пријема позива за подношење понуда. 

3.4 Доказ из тачке 2.11 не доставља понуђач уколико је носилац дозволе за лек 
који нуди.  

3.5 Понуђач уписан у регистар понуђача није дужан да приликом подношења 
понуде доставља доказе наведене у тачкама 2.1 – 2.6. 

3.6 Наручилац задржава право да, пре доношења одлуке о додели уговора, 
тражи од понуђача чија је понуда на основу извештаја за јавну набавку 
оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену копију 
свих или појединих доказа. 

3.7 Наручилац неће одбити понуду као неприхватљиву, уколико не садржи доказ 
одређен конкурсном документацијом, ако понуђач наведе у понуди интернет 
страницу на којој су подаци који су тражени у оквиру услова јавно доступни. 

3.8 Уколико понуду подноси група понуђача сваки члан групе понуђача мора да 
докаже да самостално испуњава услове под 1.1., осим услова под 1.1.5.  док 
услове из 1.2 испуњавају заједнички. Услов под 1.1.5 дужан је да испуни 
понуђач из групе понуђача којем је поверено извршење дела набавке за који 
је неопходна испуњеност тог услова. 

3.9 Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, понуђач је дужан да 
докаже за сваког подизвођача појединачно да испуњава услове под 1.1., 
осим услова под 1.1.5. Услов под 1.1.5 дужан је да испуни подизвођач само 
уколико се услов односи на део набавке који он реализује. Услови из тачке 
1.2. овог Упутства не односе се на подизвођаче и исти нису дужни да их 
испуне. 
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3.10 Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају тражени докази, 
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. 
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ОБРАЗАЦ БРОЈ 1 - ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 

 

Назив предмета набавке: ЛЕК ВИНКРИСТИН 1 мг, бр. 404-3-110/14-95 

 

Назив понуђача   

Седиште понуђача 

(град, општина и адреса) 
  

Особа за контакт   

Име и презиме директора  

Име и презиме законских 
заступника  

Телефон   

Телефакс   

Електронска пошта   

Назив банке   

Текући рачун понуђача   

Матични број понуђача   

Порески идентификациони број   

 

Напомена: 

 Образац се попуњава само у случају када понуђач самостално подноси понуду или 
када понуђач подноси понуду са подизвођачем, у супротном исти не треба попунити и 
доставити. 
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ОБРАЗАЦ БР. 2 - ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ 

Назив предмета набавке: ЛЕК ВИНКРИСТИН 1 мг, бр. 404-3-110/14-95 

 

1. 

Назив учесника у 
заједничкој понуди   

Адреса   

Матични број понуђача   

Порески идентификациони 
број  

Име особе за контакт   

2. 

Назив учесника у 
заједничкој понуди   

Адреса   

Матични број понуђача   

Порески идентификациони 
број   

Име особе за контакт   

 

Напомена: 

 Образац се попуњава само у случају подношења заједничке понуде, у супротном исти 
не треба попунити и доставити. 

 Уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места предвиђених у табели, 
потребно је наведени образац копирати у довољном броју примерака, да се попуни и 
достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди. 
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ОБРАЗАЦ БР. 3 - ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ 

Назив предмета набавке: ЛЕК ВИНКРИСТИН 1 мг, бр. 404-3-110/14-95 

 

1. 

Назив подизвођача   

Адреса   

Матични број подизвођача   

Порески идентификациони 
број  

Име особе за контакт   

2. 

Назив подизвођача   

Адреса   

Матични број подизвођача   

Порески идентификациони 
број   

Име особе за контакт   

 

Напомена: 

 Образац се попуњава само у случају да понуђач наступа са подизвођачем, у супротном 
исти не треба попунити и доставити. 

 Уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, потребно је 
наведени образац копирати у довољном броју примерака, да се попуни и достави за 
сваког подизвођача. 
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ОБРАЗАЦ БР. 4 - ПОНУДА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ЛЕК ВИНКРИСТИН 1 мг, бр. 404-3-
110/14-95 

Као понуђач ________________________ /назив понуђача или члана групе понуђача/ у 
јавној набавци: Лек бинкристин 1 мг, бр. 404-3-110/14-95 на основу Обавештења о 
покретању поступка, објављеног на Порталу јавних набавки дана 07.11.2014. године, 
односно позива за подношење понуда од дана 07.11.2014. године подносим понуду 
како следи:    

  I  Понуда се подноси:   (заокружити) 

А. Самостално 

Б. Као заједничка понуда 

1. ___________________________________________________ 

2. ___________________________________________________ 

3. ___________________________________________________ 

(навести назив и седиште свих учесника у заједничкој понуди) 

В. Са подизвођечем: 

1. Назив подизвођача  

______________________________________________________________ 

(навести назив и седиште подизвођача) 

Проценат укупне вредности набавке поверен подизвођачу  ___________ 

Део предметне набавке који ће извршити подизвођач 

______________________________________________________________ 

 

У _____________________  Овлашћено лице понуђача: 

 м.п.  

дана __________________  ____________________ 

Напомена: Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме 
потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи 
подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде 
потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача 
може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом 
оверити образац понуде. 
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ОБРАЗАЦ БР. 5 - ИЗЈАВA ПОНУЂАЧА О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

У складу са чланом 26. Закона о јавним набавкама 
_______________________________________________ даје: 
    (Назив понуђача или члана групе понуђача)               

 

ИЗЈАВУ 

О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

 

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у поступку 
јавне набавке Лек винкристин 1 мг, бр. 404-3-110/14-95, поднео независно, без договора са 
другим понуђачима или заинтересованим лицима.  
  

 

 

У _____________________  Овлашћено лице понуђача: 

 м.п.  

дана __________________  ___________________________________ 

 

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 понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да 
образац потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група 
понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће исти попунити, потписати и 
печатом оверити. 
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ОБРАЗАЦ БР. 6 - ИЗЈАВA ПОНУЂАЧА У СКЛАДУ СА ЧЛАНОМ 75. СТАВ 2. ЗАКОНА О 
ЈАВНИМ НАБАВКАМА 

У складу са чланом 75. став 2. Закона о јавним набавкама,   
_______________________________________________  /назив понуђача или члана групе 
понуђача/ даје:  

 

ИЗЈАВУ 

 

да је приликом састављања понуде у поступку јавне набавке Лека винкристин 1 мг, бр. 
404-3-110/14-95, поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, 
запошљавању и условима рада, заштити животне средине и гарантује да је ималац права 
интелектуалне својине. 

 

 

У _____________________  Овлашћено лице понуђача: 

 м.п.  

дана __________________  ___________________________________ 

 

 

Напомена:  

 Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи 
да образац потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или 
група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће исти попунити, 
потписати и печатом оверити. 
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ОБРАЗАЦ БР. 7 - ИЗЈАВA О ЗАКЉУЧЕНИМ УГОВОРИМА СА НОСИОЦИМА ДОЗВОЛА  

 

ИЗЈАВА 

О ЗАКЉУЧЕНИМ УГОВОРИМА СА НОСИОЦИМА ДОЗВОЛА 

 

Понуђач ______________________/назив понуђача или члана групе понуђача/, под пуном 
материјалном и кривичном одговорношћу изјављује да за 2014. годину има закључене 
уговоре са носиоцима дозвола за стављање лека у промет у Републици Србији, на основу 
којих је овлашћен да продаје лекове за које доставља понуду у поступку јавне набавке, 
Лека винкристин 1 мг, бр. 404-3-110/14-95.  
  

 

У _____________________  Овлашћено лице понуђача: 

 м.п.  

дана __________________  ___________________________________ 

 

 

Напомена: Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се 
определи да изјаву потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или 
група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће потписати и печатом 
оверити образац понуде. 
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ОБРАЗАЦ БР. 8 -  ТРОШКОВИ ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ 
 

На основу члана 88. став 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, 
бр.124/12), а сходно члану 5. став 10. Правилника о обавезним елементима конкурсне 
документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова  
(”Службени гласник РС” бр. 29/2013), као понуђач _____________________ уз понуду 
прилажем 
 

 СТРУКТУРУ ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ 
 

За јавну набавку Лека винкристин 1 мг, бр. 404-3-110/14-95,  
 

Трошкови прибављања 
средстава обезбеђења _________________  динара без пдв 

Укупни трошкови без ПДВ 
_________________  динара 

ПДВ 
_________________  динара 

Укупни трошкови са ПДВ 
_________________ динара 

Структуру трошкова припреме понуде прилажем и тражим накнаду наведених трошкова 
уколико Наручилац предметни поступак јавне набавке обустави из разлога који су на 
страни наручиоца , сходно члану 88. став 3. Закона о јавним набавкама („Службени 
гласник РС“, бр.124/12).  
 

 
У _____________________  Овлашћено лице понуђача: 

 м.п.  
дана __________________  _____________________________________ 

 
 
 Напомена: 
 образац трошкова припреме понуде попуњава  понуђач који је имао наведене 

трошкове и који тражи да му их наручилац надокнади 
 остале трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не 

може тражити од наручиоца накнаду трошкова (члан 88. став 2. Закона о јавним 
набавкама („Службени гласник РС“, бр.124/12)  

 уколико понуђач не попуни образац трошкова припреме понуде, наручилац није 
дужан да му надокнади трошкове 

 уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи 
да образац – трошкови припреме понуде потписују и печатом оверавају сви 
понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из 
групе који ће исти попунити, потписати и печатом оверити. 
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ОБРАЗАЦ БР. 9 -  МЕНИЧНО ОВЛАШЋЕЊЕ 

На основу Закона о меници („Сл. лист ФНРЈ“ бр. 104/46 и 18/58, „Сл. лист СФРЈ“ бр. 16/65, 
54/70 и 57/89 и „Сл. лист СРЈ“ бр. 46/96) издајемо: 
 

МЕНИЧНО ПИСМО – ОВЛАШЋЕЊЕ 
ЗА КОРИСНИКА СОЛО БЛАНКО МЕНИЦЕ 

 
Предмет: ДОСТАВА МЕНИЦЕ КАО ГАРАНЦИЈЕ ЗА ОЗБИЉНОСТ ПОНУДЕ 
 

У прилогу овог акта достављамо сопствену меницу, неопозиву, на први позив наплативу и без 
протеста, следећих идентификационих ознака: 

__ __      __ __ __ __ __ __ __ 
                                                          (словна)          (нумеричка) 
 

У складу са условима за учешће у поступку јавне набавке: 
 

ЛЕК  ВИНКРИСТИН  1 мг 
Р.Б. 404-3-110/14-95 

 
на основу Обавештења о покретању поступка, објављеног на Порталу јавних набавки 

дана 07.11.2014. године, односно позива за подношење понуда од дана 07.11.2014. 
године 

 
Овлашћујемо Републички фонд за здравствено осигурање као НАРУЧИОЦА у 

поступку јавне набавке Лек винкристин 1 мг, р.б. 404-3-110/14-95 да ову меницу може 
искористити до износа од  

__________________ динара (словима: _____________________________). 
 
Плаћање меничне обавезе ће се извршити са текућег рачуна: 

 
_______________________     ____________________ 
        Број текућег рачуна                       Назив банке     

 
Услови под којима Републички фонд за здравствено осигурање може активирати 

средство обезбеђења за озбиљност понуде: 
1. да понуђач повуче своју понуду током периода важења понуде, назначеног од стране 

понуђача у обрасцу за понуду; 
2. да одбије да закључи појединачан уговор о јавној набавци са здравственом установом 

или не достави средство обезбеђења за добро извршење посла. 
 

Важност меничног овлашћења је ___ (словима:_______________) дана, од дана 
отварања понуда. 

Уколико, из било ког разлога, дође до продужење рока важења понуде, обезбедићемо 
продужење важења меничног овлашћења и то најмање за број дана за који је продужен 
рок важења понуде. 

Место и датум: 
М.П. 

Потпис овлашћеног лица понуђача 
  

 


