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I ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

1.

Подаци о наручиоцу
Назив: Специјална болница за психијатријске болести „Свети Врачеви“
Адреса: Нови Кнежевац, Краља Петра I Карађорђевића 85
Интернет страница: www.spbnoviknezevac.rs
ПИБ: 101460481
Матични број: 08408289

2.

Врста поступка јавне набавке
Предметна јавна набавка се спроводи у поступку јавне набавке мале вредности, у складу са
Законом и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке и Законом о облигационим
односима.

3.

Предмет јавне набавке
Предмет јавне набавке бр. ЈН 5/2019 су добра.

4.

Циљ поступка
Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци.

5.

Контакт (лице или служба)
Лице за контакт: Љубомир Арновљев, тел/факс: 0230/81-005,
е-маил: svvracipravna@gmail.com

3

II ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

1.
2.

3.

Предмет јавне набавке
Предмет јавне набавке бр. ЈН 5/2019 су добра: болеснички кревети
Назив и ознака из општег речника набавки
33192120 – болнички кревети
Подаци из финансијског плана и плана набавки наручиоца
Позиција у Програму пословања Наручиоца за 2019. годину:
Позиција 1.1.12. у Плану јавних набавки за 2019. годину

III ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА, РОК ИЗВРШЕЊА
УГОВОРА

Техничке карактеристике болесничких кревета које Наручилац захтева су:
▪ Нови болнички – болеснички кревети израђени од челичних профила завршно заштићени
пластифицирањем
▪ Мануелно подизање леђног сегмента
▪ Лежећа површина израђена од челичне жице у облику мреже са отворима 50 х 50 мм
▪ Странице кревета израђене од АБС-а, са могућношћу скидања
▪ Кревет да се ослања на 4 ротирајућа точка са кочницама, пречника 125 мм, квалитета ТЕНТЕ
или еквивалент
▪ Заштитна ограда да је од алуминијума која се обара и поседује аутоматски забрављивач
▪ Заштитна ограда да је формирана са 6 стубова према стандарду EN60601-2-52
▪ Могућност додатног постављања трапеза и инфузионог сталка
▪ Димензије: дужина 205 цм ширина 90 цм
▪ Носивост кревета минимум 160 кг
▪ количина: 57 комада
▪ Понуђена добра морају бити регистрована код Агенције за лекове и медицинска средства
(АЛИМС-a). Уколико понуђач није носилац дозволе АЛИМС-а, мора доставити овлашћење за
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учествовање на тендеру и коришћење дозволе АЛИМС-а, које је издато након дана
објављивања позива за подношење понуда, од стране носиоца дозволе АЛИМС-а.
▪ Понуђач мора имати Решење о овлашћењу за вршење промета медицинским средствима.
▪ Рок извршења уговора: максимално до 10 календарских дана почев од закључења уговора.
-----------------------------Понуђач је у обавези да уз понуду достави каталог, извод из каталога, проспекат, или
други сличан документ који се односи на конкретно понуђено добро /ако је документ на
страном језику, доставити и превод на српски језик/, из чије садржине се несумњиво могу
утврдити карактеристике конкретно понуђеног добра, т.ј. карактеристике захтеване овом
конкурсном документацијом.
Уколико се уз понуду не достави каталог, извод из каталога, проспекат, или други сличан
документ који се односи на конкретно понуђено добро, или се достави документ из ког нису
јасно видљиве техничке карактеристике понуђеног добра, таква понуда ће се одбити као
неприхватљива.
Понуђач је у обавези да достави узорак понуђеног добра – кревета /један кревет/
приликом подношења понуде, који мора бити отпакован и склопљен за употребу, уз превозни
трошак на терет понуђача, с тим што ће кревет бити враћен понуђачу којем није додељен
уговор, а понуђачу којем је уговор додељен ће бити урачунат као део испоруке приликом
извршења уговора. Трошак превоза кревета назад понуђачу којем није додељен уговор, пада
на терет понуђача. Понуда понуђача, уз коју није достављен узорак, сматраће се
неприхватљивом. Достављени узорак мора бити коначна варијанта добра које се нуди, без
могућности да се достави узорак који ће евентуално накнадо бити прилагођен техничким
карактеристикама које захтева Наручилац /у противном, понуда ће се сматрати
неприхватљивом/.
Одговарајућост – саобразност понуђеног добра захтеваним техничким карактеристикама,
садржаним у конкурсној документацији, биће утврђивана приликом стручне оцене понуда
комисијским увидом у достављени каталог, извод из каталога, проспекта, или други слични
документ и увидом у достављени узорак, те премеравњем истог, као и упоређивањем
достављеног узорка са захтеваним техничким карактеристикама садржаним у конкурсној
документацији.

IV УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА И УПУТСТВО
КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА

1.

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

1.1.

ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ
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Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који испуњава обавезне услове
за учешће у поступку јавне набавке дефинисане чл. 75. Закона, и то:
1) Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар (чл. 75. ст. 1.
тач. 1) Закона);
2) Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване
криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против
животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (чл. 75. ст. 1.
тач. 2) Закона);
3) Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима
Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији (чл. 75. ст. 1. тач. 4)
Закона);
4) Да понуђач има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет
набавке (чл. 75. ст. 1. тач. 5) Закона;
5) Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао обавезе које
произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити
животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења
понуде (чл. 75. ст. 2. Закона).

1.2.

ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА ПОДИЗВОЂАЧА ИЛИ ЧЛАНА ГРУПЕ ПОНУЂАЧА

1. Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 80. Закона,
подизвођач мора да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тачка 1) до 4) Закона.
Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача, мора да испуни
обавезне услове из члана 75. став 1. тачка 1) до 4) Закона.

1.3.

ДОДАТНИ УСЛОВИ

Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који испуњава додатне услове
за учешће у поступку јавне набавке из чл. 76. Закона, и то:
1) Понуђач мора да има важеће сертификате: ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, ISO 13485;
2) Уколико понуђач није и произвођач, произвођач понуђених добара мора поседовати важеће
сертификате: ISO 9001, ISO 13485.

2.

УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА
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2.1.

ДОКАЗ ЗА ОБАВЕЗНЕ УСЛОВЕ

Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, понуђач доказује
достављањем следећих доказа:

1)

Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 1) – 4) Закона - Доказ: Потписана изјава понуђача, дата под пуном
материјалном и кривчном одговорношћу, којом потврђује да испуњава обавезне услове за учешће у
овом поступку јавне набавке, предвиђене чланом 75. ст. 1. тачка 1) – 4) ЗЈН (образац број 6).
2) Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 5) Закона – Доказ: Копија важећег решења надлежног органа да
понуђач поседује овлашћење – дозволу за вршење промета медицинским средствима.

2) Услов из члана чл. 75. ст. 2. закона - Доказ: Потписана Изјава о поштовању обавеза које
произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне
средине, као и да понуђач нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења
понуде (образац број 7).
Уколико понуду подноси група понуђача, или понуђач са подизвођачем, изјаве из претходна
два става морају бити потписане од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача, као
и од стране овлашћеног лица подизвођача.

Наведене доказе о испуњености услова понуђач може доставити у виду неоверених копија, а
наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од понуђача, чија је понуда на
основу извештаја комисије оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену
копију свих или појединих доказа.
Ако понуђач у остављеном, примереном року који не може бити краћи од пет дана, не достави на
увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову понуду одбити као
неприхватљиву.
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.
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.
Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у вези са
испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно
закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је документује на
прописани начин.

2.2.

ДОКАЗ ЗА ДОДАТНЕ УСЛОВЕ
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Испуњеност додатних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, понуђач доказује
достављањем следећих доказа:
1) Достављањем копија важећих сертификата: ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, ISO 13485,
издатих на име понуђача;
2) Уколико понуђач није и произвођач, понуђач доставља, уз понуду, копије важећих
сертификата: ISO 9001, ISO 13485, издатих на име произвођача понуђених добара.

V УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ, КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА
1.

ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА
Понуђач подноси понуду на српском језику.

2.

НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА

Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији, затворену на
начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара.
На полеђини коверте, или на кутији, навести назив и адресу понуђача.
У случају да 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: Специјална болница за психијатријске болести „Свети Врачеви“,
ул. Краља Петра I Карађорђевића бр. 85, 23330 Нови Кнежевац, са назнаком: ,,Понуда за
јавну набавку добара – болеснички кревети, бр. ЈН 5/2019 - НЕ ОТВАРАТИ”.
Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца, без обзира на
начин слања или достављања,

До 31.10.2019. године, до 12,00 часова, а време отварања понуде је истог дана у 12,30
часова.
Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се понуда налази,
обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу приспећа.
Уколико је понуда достављена непосредно наручулац ће понуђачу предати потврду пријема
понуде. У потврди о пријему наручилац ће навести датум и сат пријема понуде.
Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која је
примљена по истеку дана, или сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се
неблаговременом.
Понуда мора да садржи:
●
опште податке о понуђачу, односно сваком понуђачу из групе понуђача, као и
подизвођачима;
●
рок важења понуде изражен у броју дана од дана отварања понуда;
●
предмет, цену и остале податке релевантне за закључење уговора;
●
податке о проценту укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу, као и део
предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.
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3.

ПАРТИЈЕ
Предметна јавна набавка није обликована по партијама.

4.

ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА
Подношење понуде са варијантама није дозвољено.

5.

НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ

У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду на начин
који је одређен за подношење понуде.
Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа накнадно
доставља.
Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: Специјална болница за
психијатријске болести „Свети Врачеви“, ул. Краља Петра I Карађорђевића бр. 85, 23330 Нови
Кнежевац, са назнаком:
„Измена понуде за јавну набавку ЈН 5/2019 - НЕ ОТВАРАТИ” или,
„Допуна понуде за јавну набавку ЈН 5/2019 - НЕ ОТВАРАТИ” или,
„Опозив понуде за јавну набавку ЈН 5/2019 - НЕ ОТВАРАТИ” или,
„Измена и допуна понуде за јавну набавку ЈН 5/2019 - НЕ ОТВАРАТИ”.
На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. У случају да понуду подноси
група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести
називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.
По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју понуду.
6.

УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ

Понуђач може да поднесе само једну понуду.
Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди
или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда.
У Обрасцу понуде (Образац1), понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да ли подноси
понуду самостално, или као заједничку понуду, или подноси понуду са подизвођачем.
7.

ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде (Образац 1) наведе
да понуду подноси са подизвођачем, проценат укупне вредности набавке који ће поверити
подизвођачу, а који не може бити већи од 50%, као и део предмета набавке који ће извршити
преко подизвођача.
Понуђач у Обрасцу понуде наводи назив и седиште подизвођача, уколико ће делимично извршење
набавке поверити подизвођачу.
Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који подноси понуду са
подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у уговору о јавној набавци.
Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова, у складу са Упутством
како се доказује испуњеност услова.
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Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, односно
извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.
Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача, ради
утврђивања испуњености тражених услова.

8.

ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА

Понуду може поднети група понуђача.
Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде мора бити споразум
којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне
набавке, а који обавезно садржи податке из члана 81. ст. 4. тач. 1) до 2) Закона и то податке
о:
●
члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће
заступати групу понуђача пред наручиоцем,
●
опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора.
Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова, у складу са Упутством како се
доказује испуњеност услова.
Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.
Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или заједничку понуду у
име задругара.
Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној
набавци одговара задруга и задругари у складу са законом.
Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка јавне набавке и
уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари.
9.

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

9.1.
Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања
Рок плаћања је 45 дана од дана примопредаје и монтаже кревета код наручиоца.
Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача, на основу истављене уредне фактуре.
Авансно плаћање наручилац може извршити уколико жели и у износу који сам определи,
дакле, авансно плаћање није обавеза већ могућност наручиоца.
9.2.
Захтеви у погледу гарантног рока
Гаранција за испоручена добра не може бити краћа од 2 године од дана извршене примопредаје и
монтаже.
9.3.
Захтев у погледу рока извршења уговорних обавеза од стране понуђача
Рок извршења уговорних обавеза од стране понуђача не може бити дужи од 10 календарских дана
од дана закључења уговора.
9.4.

Захтев у погледу рока важења понуде
Рок важења понуде је 60 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.
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Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде не може мењати понуду.
9.5.

Захтев у погледу обавезе доставе каталога, извода из каталога, проспекта, или другог
сличног документа

Понуђач је у обавези да уз понуду достави каталог, извод из каталога, проспекат, или

други
сличан документ који се односи на конкретно понуђено добро /ако је документ на
страном
језику, доставити и превод на српски језик/, из чије садржине се несумњиво могу
утврдити
карактеристике конкретно понуђеног добра, т.ј. карактеристике захтеване овом
конкурсном
документацијом.
Уколико се уз понуду не достави каталог, извод из каталога, проспекат, или други
сличан
документ који се односи на конкретно понуђено добро, или се достави документ из ког
нису
јасно видљиве техничке карактеристике понуђеног добра, таква понуда ће се одбити
као
неприхватљива.
9.6.

Обавезна достава узорка понуђеног добра

Понуђач је у обавези да достави узорак понуђеног добра – кревета /један кревет/
приликом подношења понуде, који мора бити отпакован и склопљен за употребу, уз превозни
трошак на терет понуђача, с тим што ће кревет бити враћен понуђачу којем није додељен
уговор, а понуђачу којем је уговор додељен ће бити урачунат као део испоруке приликом
извршења уговора. Трошак превоза кревета назад понуђачу којем није додељен уговор, пада
на терет понуђача. Понуда понуђача, уз коју није достављен узорак, сматраће се
неприхватљивом. Достављени узорак мора бити коначна варијанта добра које се нуди, без
могућности да се достави узорак који ће евентуално накнадо бити прилагођен техничким
карактеристикама које захтева Наручилац /у противном, понуда ће се сматрати
неприхватљивом/.

Одговарајућост – саобразност понуђеног добра захтеваним техничким карактеристикама,
садржаним у конкурсној документацији, биће утврђивана приликом стручне оцене понуда
комисијским увидом у достављени каталог, извод из каталога, проспекта, или други слични
документ и увидом у достављени узорак, те премеравњем истог, као и упоређивањем
достављеног узорка са захтеваним техничким карактеристикама садржаним у конкурсној
документацији.
10.

ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У ПОНУДИ

Цена мора бити исказана у динарима, са и без пореза на додату вредност, са урачунатим свим
трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке, с тим да ће се за оцену
понуде узимати у обзир цена без пореза на додату вредност.
Цена је фиксна и не може се мењати.
Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са чланом 92.
Закона.
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11.

Понуђач је у обавези да уз понуду приложи доказ да је понуђено добро – кревет, регистрован
као медицинско средство код АЛИМС-а, као и да у обрасцу понуде, на за то предвиђеном
месту, наведе модел кревета коју се нуди, као и произвођача и државу произвођача истог.

12.

ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА ПОНУЂАЧИМА НА
РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ

Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на располагање.
13.

ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ

Заинтересовано лице може, у писаном облику (путем поште на адресу наручиоца, електронске
поште на e-mail), тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са
припремањем понуде, при чему може да укаже наручиоцу и на евентуално уочене недостатке
и неправилности у конкурсној документацији, најкасније 5 дана пре истека рока за подношење
понуда, сваког радног дана од 07:00 до 15:00 часова. Електронска пошта која стигне
наручиоцу у току радног времена биће заведена истог дана. Уколико електронска пошта
стигне после радног времена наручиоца, биће третирана и заведена као да је стигла првог
наредног радног дана.
Наручилац ће, у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева за додатним информацијама или
појашњењима конкурсне документације, одговор објавити на Порталу јавних набавки и на
својој интернет страници.
Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев за додатним информацијама
или појашњењима конкурсне документације за ЈН 5/2019“.
Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 или мање дана пре истека рока за
подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и објави обавештење о
продужењу рока за подношење понуда.
По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити да допуњује
конкурсну документацију.
Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде телефоном није
дозвољено.
Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен чланом 20. Закона.
14.

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

После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у писаном облику
захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и
упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид) код понуђача, односно његовог
подизвођача (члан 93. Закона).
Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно извршити контролу
(увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац ће понуђачу оставити
примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да омогући наручиоцу контролу
(увид) код понуђача, као и код његовог подизвођача.
Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом
разматрања понуде по окончаном поступку отварања.

15.

ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА
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Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума НАЈНИЖА ПОНУЂЕНА ЦЕНА.
Опис критеријума и методологија доделе пондера за оцењивање понуда у јавној набавци ЈН
5/2019:

1.

Критеријум
НАЈНИЖА ПОНУЂЕНА ЦЕНА
-

Број пондера
100

Цена се исказује у динарима без ПДВ-а, за укупну количину од 57 кревета

Формула: н
 ајнижа понуђена цена x 100
понуђена цена конкретног понуђача

16.

ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ ИЗВРШИТИ ДОДЕЛУ
УГОВОРА У СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ ИЛИ ВИШЕ ПОНУДА СА ЈЕДНАКИМ
БРОЈЕМ ПОНДЕРА

У случају да постоје две или више понуда са једнаком понуђеном ценом, предност ће имати понуђач
са краћим понуђеним роком испоруке.

17.

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.
18.
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 наручиоцу. Примерак захтева за заштиту права подносилац
истовремено доставља Републичкој комисији. Захтев за заштиту права се доставља
непосредно, или електронском поштом на e-mail svvracipravna@gmail.com, или факсом на
број 0230/81005, и
 ли препорученом пошиљком са повратницом. Захтев за заштиту права се
може поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим
уколико Законом није другачије одређено. Захтев за заштиту права, којим се оспорава врста
поступка, садржина позива за подношење понуда, или конкурсне документације, сматраће се
благовременим ако је примљен од стране наручиоца најкасније три дана пре истека рока за
подношење понуда, без обзира на начин достављања и уколико је подносилац захтева у
складу са чл. 63. став 2. Закона о јавним набавкама указао наручиоцу на евентуалне
недостатке и неправилности, а наручилац исте није отклонио. Захтев за заштиту права којим
се оспоравају радње које наручилац предузме пре истека рока за подношење понуда, а након
истека рока из става 3. чл. 149. Закона, сматраће се благовременим уколико је поднет
најкасније до истека рока за подношење понуда. После доношења одлуке о додели уговора,
или одлуке о обустави поступка, рок за подношење захтева за заштиту права је пет дана од
дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки. 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
захтева из става 3. и 4. члана 149. Закона, а посносилац захтева га није поднео пре истека тог

13

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. О
поднетом захтеву за заштиту права наручилац ће објавити обавештење на Порталу јавних
набавки и на својој интернет страници најкасније у року од два дана од дана пријема захтева
за заштиту права.
Подносилац захтева је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу у изнoсу од
60.000,00 динара. Као доказ о уплати таксе, у смислу члана 151. ст. 1. тачка 6) ЗЈН
прихватиће се Потврда о извршеној уплати таксе из члана 156. ЗЈН. Потврда треба да садржи
следеће елемнте: да буде издата од стране банке и да садржи печат банке; да представља
доказ о извршеној уплати таксе, што значи да потврда мора да садржи податак да је налог за
уплату таксе, односно налог за пренос средстава реализован, као и датум извршења налога.
Уплату извршити на број жиро рачуна: 840-30678845-06 са шифром плаћања: 153 или 253;
позив на број су подаци о броју или ознаци јавне набавке поводом које се подноси захтев за
заштиту права; а сврха уплате је: ЗЗП; назив наручиоца; број или ознака јавне набавке
поводом које се подноси захтев за заштиту права. Као корисник наводи се: буџет Републике
Србије. Код уплатиоца таксе наводи се: назив уплатиоца, односно назив подносиоца захтева
за заштиту права за којег је извршена уплата таксе. Потврда треба да садржи и потпис
овлашћеног лица банке, у којој је извршен пренос средстава или уплата.

19.

РОК У КОМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН

Наручилац ће уговор о јавној набвци доставити понуђачу којем је уговор додељен у року од осам
дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права. Ако понуђач, којем је
додељен уговор, одбије да закључи уговор о јавној набавци, наручилац може да закључи
уговор са првим следећим најповољнијим понуђачем.
У случају да је поднета само једна понуда наручилац може закључити уговор пре истека рока за
подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 112. став 2. тачка 5) Закона.
20.

САДРЖАЈ ПОНУДЕ

Понуђач треба да попуни наведене обрасце и да их приложи редом према броју поглавља и
нумерацији стране.

21.

ОБАВЕШТЕЊЕ ДА ПРИЛИКОМ САЧИЊАВАЊА ПОНУДЕ УПОТРЕБА ПЕЧАТА НИЈЕ
ОБАВЕЗНА
Понуђач није у обавези да, приликом сачињавања понуде, употребљава печат, а
документација понуђача се неће сматрати неуредном или неисправном уколико не садржи
печат понуђача.

ОБРАЗАЦ 1

ПОНУДА
14

ПОНУДА БР. ________________ ОД __________________ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ДОБАРА: –
БОЛЕСНИЧКИ КРЕВЕТИ, БР. ЈН 5/2019

1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ
Назив понуђача:

Адреса понуђача:

Матични број понуђача:

Порески идентификациони број
понуђача (ПИБ):
Име особе за контакт:

Електронска адреса понуђача (e-mail):
Телефон:

Телефакс:

Број рачуна понуђача и назив банке:

Лице овлашћено за потписивање
уговора:

2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:
А) САМОСТАЛНО
Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ
В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ

Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико се
понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке понуде, уколико
понуду подноси група понуђача.

3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ
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1)

Назив подизвођача:
Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони број:
Име особе за контакт:
Проценат укупне вредности набавке
који ће извршити подизвођач:
Део предмета набавке који ће
извршити подизвођач:

2)

Назив подизвођача:
Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони број:
Име особе за контакт:
Проценат укупне вредности набавке
који ће извршити подизвођач:
Део предмета набавке који ће
извршити подизвођач:

Напомена:
Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе понуду са
подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, потребно је да
се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког
подизвођача.
4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ
1)

Назив учесника у заједничкој понуди:
Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони број:
Име особе за контакт:

2)

Назив учесника у заједничкој понуди:
Адреса:
Матични број:

16

Порески идентификациони број:
Име особе за контакт:
3)

Назив учесника у заједничкој понуди:
Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони број:
Име особе за контакт:

Напомена:
Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који подносе
заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места предвиђених у
табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и
достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди.
5) ПОНУДА ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ – Болеснички кревети у количини од 57 комада
Укупна цена без ПДВ-а

Укупна цена са ПДВ-ом

Рок и начин плаћања

Најдуже 45 дана од дана примопредаје и
монтаже кревета код наручиоца.

Рок за извршење испоруке добара и Рок је ______ календарских дана од дана
монтаже код наручиоца
закључења уговора. (Рок не може бити дужи од
10 календарских дана од закључења уговора).
Рок важења понуде
60 дана од дана отварања понуда
Гарантни период за испоручена добра
(не краћи од 2 године) од дана ___________________________________
примопредаје и монтаже
Ознака модела кревета који се нуди
___________________________________
Назив и држава произвођача
___________________________________
Датум _______________________

ПОНУЂАЧ
__________________________

Напомена:
Образац понуде понуђач мора да попуни 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 сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача
из групе који ће попунити и потписати образац понуде.
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ОБРАЗАЦ 2
МОДЕЛ УГОВОРА
О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ ДОБАРА Број 5/2019 – БОЛЕСНИЧКИ КРЕВЕТИ

закључен дана ____________. године између:

1.

СПЕЦИЈАЛНЕ БОЛНИЦЕ ЗА ПСИХИЈАТРИЈСКЕ БОЛЕСТИ „СВЕТИ ВРАЧЕВИ“, Нови
Кнежевац, улица Краља Петра I Карађорђевића бр. 85, ПИБ 101460481, матични број
08408289, број рачуна 840-180661-84 отворен код Управе за трезор, коју заступа вд
директора Јован др Миловановић (у даљем тексту: Наручилац), са једне стране, и

2.

_________________________________________________________________,
са
седиштем у _________________________, улица ________________________________
број ___, ПИБ: ______________________, матични број: _______________________,
рачун број: __________________________________ код_________________________
банке, које заступа директор _________________________(у даљем тексту:
Испоручилац), са друге стране,

који наступа са подизвођачем /понуђачем у заједничкој понуди:
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
(навести подизвођаче / понуђаче из заједничке понуде)
Члан 1.
Предмет овог уговора је купопродаја, испорука, превоз до наручиоца и монтажа - склапање
болесничких кревета код наручиоца, у свему према конкурсној документацији и прихваћеној у понуди
Испоручиоца број _______ од _____________године, која је код Наручиоца заведена под бројем
******** дана ******** године, а која је саставни део овог Уговора, другим важећим прописима,
техничким нормативима и обавезним стандардима који важе за врсту добара која су предмет овог
Уговора.
Купопродаја предметних добара се уговара на основу спроведеног поступка јавне набавке
мале вредности број ЈН 5/2019, при чему уговорне стране констатују:
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да је Наручилац, на основу члана 39. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник
Републике Србије", број 124/2012, 14 /2015 и 68/2015) и на основу позива за подношење понуда за
набавку болесничких кревета, спровео поступак јавне набавке мале вредности JН 5/2019,
да је Испоручилац доставио понуду број _________ од _____ 2019. године која у потпуности
испуњава све услове из конкурсне документације, која се налази у прилогу овог Уговора и чини
његов саставни део,
да је Наручилац у складу са чланом 108. Закона о јавним набавкама донео одлуку о додели
уговора за предметна добра број ********** од *******.
Члан 2.
Вредност кревета, са споредним чинидбама (превоз и монтажа нових кревета) износи:
__________________________ динара без ПДВ-а
_________________________ динара са ПДВ-ом
Словима (са ПДВ-ом):
_________________________________________________________________________ 0/100) а све
према понуди бр. __________ од __________ године, која је саставни део овог уговора. Количина
болесничких кревета је 57 комада.
Цене из наведене понуде су фиксне и не подлежу промени.
Уговорена цена је фиксна и не може се мењати услед повећања цене елемената по основу
којих је одређена.
Осим вредности добара и споредних чинидби, цена обухвата и све остале зависне трошкове
Испоручиоца.
Члан 3.
Уговорне стране су сагласне да се плаћање по овом уговору изврши на рачун Испоручиоца
број _____________________________ код Банке _____________________________ на следећи
начин:
- најдуже 45 дана од дана извршене примопредаје и склапања – монтаже код наручиоца,
- авансно плаћање је могуће, а да ли ће се извршити и у ком износу на опредељењу је
наручиоца, дакле, не представља обавезу наручиоца.
Испоручилац испоставља Наручиоцу рачун са назнаком броја уговора под којим је исти
заведен код наручиоца и бројем јавне набавке 5/2019.
Члан 4.
Испоручилац се обавезује да ће болесничке кревете, који су предмет уговора и понуде (са
споредним чињењима) испоручити и монтирати најдуже у року од ________ дана (рок не може бити
дужи од 10 календарских дана), рачунајући од дана закључења уговора.
Утврђени рокови су фиксни и не могу се мењати без сагласности Наручиоца.
Члан 5.
Рок се продужава на захтев Испоручиоца:
- у случају елементарних непогода и дејства више силе,
- у случају прекида рада изазваног актом надлежног органа, за који није одговоран
Испоручилац.
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Захтев за продужење рока, у писаној форми, Испоручилац подноси Наручиоцу у року од два
дана од дана сазнања за околност, а најкасније 8 дана пре истека коначног рока за завршетак
обавеза.
Уговорени рок је продужен када уговорне стране у форми Анекса овог уговора о томе
постигну писмени споразум.
Ако Испоручилац падне у доцњу, нема право на продужење уговореног рока због околности
које су настале у време доцње. За сваки дан доцње у испоруци, Испоручилац је у обавези да
Наручиоцу плаћа пенале у висини 0,5% укупно уговорене вредности без ПДВ-а, а највише до 5%
уговорене вредности без ПДВ-а.
Члан 6.
Ако се од стране овлашћеног лица које одреди Наручилац утврди да испоручена добра имају
недостатке у квалитету и грешке, Испоручилац мора исте отклонити о свом трошку у року од 2
календарска дана од дана пријема обавештења од стране Наручиоца.
Уколико Испоручилац
не отклони констатоване недостатке у квалитету и грешке у
предвиђеном року, Наручилац има право да продужи рок коначне исплате до отклањања уочених
недостатака.
Члан 7.
Ако Наручилац, због закашњења од стране Испоручиоца, претрпи штету која је већа од 5% од
вредности уговорене цене са ПДВ-ом, може захтевати накнаду штете по принципима облигационог
права.
Члан 8.
Испоручилац се обавезује да:
обезбеди безбедност свих лица на месту монтаже кревета (радника, запослених,
странака и опреме), тако да Наручилац буде ослобођен свих одговорности према
државним органима, или физичким лицима, што се тиче безбедности, прописа о
заштити животне средине, такође и обавеза из радно-правних прописа за време
укупног трајања извођења свих активности Испоручиоца,
обезбеди стручне раднике за извођење радова,
по завршетку свих радова уклони своју опрему и материјал, који је настао као
последица извршења уговорних обавеза (изузев старих кревета),
сноси транспортне трошкове,
да о свом трошку отклони све штете које нанесе,
Испоручилац је одговоран и обавезан за спровођење мера заштите од пожара и заштите на
раду приликом извршења уговорних обавеза, у складу са законом.
Члан 9.
Испоручилац о завршетку посла обавештава Наручиоца, а дан испоруке, монтаже и
примопредаје констатују се записнички.

Члан 10.
Гарантни рок за испоручена и монтирана добра – болесничких кревета је ______________
(уписати рок из понуде, а најмање две године), рачунајући од дана потписивања записника о
примопредаји.
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Члан 11.
Отклањању грешака, односно недостатака које утврди Наручилац у гарантном року,
Испоручилац мора да приступи у року од пет (5) календарских дана од дана писменог позива
Наручиоца, а да исте изврши у примереном року у зависности од врсте недостатка.
Уколико недостатке Испоручилац не отклони у року из претходног става, Наручилац
недостатке може отклонити путем трећег лица, а трошкове отклањања недостатак Наручилац има
право наплатити од Испоручиоца.
Члан 12.
За све што овим уговором није посебно утврђено примењују сe одредбе Закона о
облигационим односима, одредбе прописа о безбедности и здрављу на раду, као и других
позитивних законских прописа из ове области.
Члан 13.

Овај Уговор може бити измењен или допуњен из објективних околности, сагласношћу
уговорних страна, закључењем Анекса уз овај Уговор, у свему у складу са одредбама Закона о
јавним набавкама („Службени гласник РС“ бр. 124/12, 14/2015 и 68/2015).

Члан 14.
Уговорне стране су сагласне да ће евентуалне спорове решавати споразумно, а у противном
нерешене спорове путем надлежног суда у Суботици.
Уговорне стране сагласно изјављују да су уговор прочитале, разумеле и да уговорне одредбе
представљају израз њихове стварне воље.
Члан 15.
Овај уговор је сачињен у 4 (четири) истоветна примерка, за сваку уговорну страну по 2.
Прилог и саставни део овог Уговора је:
Понуда Испоручиоца;
За Испоручиоца:
Директор

За Наручиоца:
Директор

Напомена:
Модел уговора понуђач мора да попуни и сваку страницу да потпише, чиме потврђује да је
сагласан са садржином модела уговора.
У случају подношења заједничке понуде, односно понуде са учешћем подизвођача у модел
уговора морају бити наведени сви понуђачи из групе понуђача, односно сви подизвођачи.
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ОБРАЗАЦ 3

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА

Понуђач _______________________________________ уз материјалну и кривичну одговорност,
потврђује да понуда, коју чини у јавној набавци број ЈН 5/2019, подразумева да ће сви болеснички
кревети, који буду испоручени и монтирани код Наручиоца, имати све захтеване карактеристике и
својства, наведена у конкурсној документацији.

Датум: _________________

Понуђач
22

______________________

ОБРАЗАЦ 4

ОБРАЗАЦ 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.
Р.бр.

Врста

Износ
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УКУПАН ИЗНОС ______________ без ПДВ-а
УКУПАН ИЗНОС ______________ са ПДВ-ом

Напомена: достављање овог обрасца није обавезно.

Датум: _________________

Понуђач
______________________

ОБРАЗАЦ 5

ИЗЈАВА О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

У складу са чланом 26. Закона, ______________________________________,
(Назив понуђача)
даје:
ИЗЈАВУ
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О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да је овај понуђач понуду у
поступку јавне набавке – БОЛЕСНИЧКИ КРЕВЕТИ, бр. ЈН 5/2019, поднео независно, без
договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

Датум:

_______________

Понуђач
______________________

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.

ОБРАЗАЦ 6

ИЗЈАВА О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. СТ. 1. ТАЧКА 1)- 4)
ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА
ИЗЈАВА О ИСПУЊАВАЊУ ОБАВЕЗНИХ УСЛОВА
ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ
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У складу са чл. 77. ст. 4. Закона о јавним набавкама, понуђач
__________________________________________, под пуном материјалном и кривичном
одговорношћу, потврђује да испуњава обавезне услове за учешће у поступку јавне набавке
број ЈН 5/2019 – болеснички кревети, који су предвиђени чланом 75. ст. 1. тачка 1) – 4)
Закона.

Датум: _______________

Понуђач
______________________

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, или се ради о понуди са подизвођачима, Изјава
мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и од стране
сваког подизвођача.

ОБРАЗАЦ 7

ИЗЈАВА О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА ИЗ ЧЛ. 75. СТ. 2. ЗАКОНА

У вези члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама, као заступник понуђача дајем следећу
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ИЗЈАВУ

Понуђач___________________________________________ (навести назив понуђача), у поступку
јавне набавке добара БОЛЕСНИЧКИХ КРЕВЕТА, бр. ЈН 5/2019, поштовао је обавезе које произлазе
из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине,
као и да понуђач нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде.

Датум

Понуђач

________________

__________________

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, или се ради о понуди са подизвођачима, Изјава
мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и од стране
сваког подизвођача.
Образац копирати у потребном броју примерака.

ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ, СА УПУТСТВОМ
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ
Врста предмета набавке: добра

Врста трошка

Учешће у укупној цени
Учешће у укупној цени (у %)
(у динарима)
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Увозни трошкови
Цена превоза
Евентуални други трошкови
СВЕГА

100%

ПДВ
УКУПНО

Датум и место

Потпис овлашћеног лица понуђача

УПУТСТВО
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ОБРАСЦА СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ
1. Овим упутством прописује се садржај обрасца структуре цене као обавезног документа
конкурсне документације и упутство за попуњавање истог.
2. Образац структуре цене садржи: врсту трошкова исказаних у динарима и процентуално.

3. Образац структуре цене се саставља на обрасцу који чини саставни део конкурсне
документације, а који је сачињен у складу са овим упутством.
4. Цене у обрасцу структуре цене се исказују у динарима.
5. Образац структуре цене може да се попуни ручно-читко штампаним словима (али не
графитном оловком), на писаћој машини, рачунару или другом техничком средству сличних
карактеристика.
6. Ово упутство је саставни део конкурсне документације и исто се обавезно доставља
понуђачима уз осталу конкурсну документацију.
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