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Страна 1 од 10 

 

Број: 5265 

Датум: 20.06.2017. 

 

 

Измене и допуне конкурсне документације 

 

 

 

Предмет: Измене Конкурсне документације број 4311 од 19.05.2017. године за јавну набавку Д 7 

„Санитетски потрошни материјал“. 

 

 

 

Врши се измена Конкурсне документације за јавну набавку  Д 7,  „Санитетски потрошни 

материјал “, тако што се Модел Оквирног споразума и  Модел Уговора, мења новим који се 

налази у Прилогу овог документа.  

 

 

 

 

 

 Комисија за јавну набавку 
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Место: М.П. потпис овлашћеног лица: 

Датум:   

 

I. Модел Оквирног споразума 

 

 

Оквирни споразум 

Закључен између: 

 

Домa здравља „Др Милутин Ивковић” Палилула са седиштем у Београду, улица Кнез Данилова бр.16 кога 

заступа в.д. директора др Александар Стојановић, м.бр. 07036965, ПИБ 100123514, рачун 840-628661-19, 

који се води код Министарства финансија, Управе за трезор, Филијале Палилула, (у даљем тексту: Купац) 

 и следећих понуђача: 

 

1)  ____________________________________ са седиштем у _______________________ општина 

___________________________ ул. ________________________________________ бр._____, кога заступа 

________________________________________, м.бр._________________________, ПИБ _____________, 

рачун_____________________ код _________________________________ банке. (у даљем тексту: Понуђач1) 

2)  ____________________________________ са седиштем у _______________________ општина 

___________________________ ул. ________________________________________ бр._____, кога заступа 

________________________________________, м.бр._________________________, ПИБ _____________, 

рачун_____________________ код _________________________________ банке. (у даљем тексту: Понуђач2) 

Члан 1. 

Уговорне стране констатују: 

а) да је купац, на основу позива за подношење понуда објављеног 19.05.2017.године на Порталу праве за 

јавне набавке Републике Србије, на Порталу службених гласила Републике Србије и база прописа и на 

интернет стараници http://www.dzpalilula.org.rs/, за јавну набавку Д 7, „ Санитетски потрошни  материјал“, 

обликован по партијама, спровео отворен поступак јавне набавке, а ради закључења Оквирног споразума; 

б) да се Оквирни споразум закључује са 2  (два) Понуђача за сваку партију , у складу са условима и 

критеријумима дефинисаним у конкурсној документацији, сукцесивно према динамици и потребама 

Наручиоца као и према финансијским могућностима Наручиоца, на период од 1 (једне) године.  Наручилац 

ће након ступања на снагу Oквирног споразума закључити појединачне Уговоре о јавној набавци; 

в) да је Понуђач  1 доставио понуду број _____________ од ___________2017. године која се налази у 

прилогу и саставни је део Оквирног споразума; 

г) да је Понуђач 2 доставио понуду број _____________ од ___________2017. године која се налази у прилогу 

и саставни је део Оквирног споразума; 

д) да се на основу Одлуке о закључењу Оквирног споразума бр.________________ од _____________2017. 

године,  закључује Оквирни споразум о набавци Санитетског потрошног материјала (уноси Наручилац); 
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ђ) да понуде Понуђача  1 и Понуђача 2  у потпуности одговарају  добрима описаним у Прилогу број 1  

конкурсне документације, који је саставни део Оквирног споразума; 

е) да је купац након фазе стручне оцене понуда и Одлуке о додели Оквирног споразума изабрао  понуду  

Понуђача  ________   као најповољнију; 

ж) овај Оквирни споразум не представља обавезу Наручиоца на издавање наруџбенице о јавној набавци 

Понуђачу ____________; 

Члан 2. 

Предмет Оквирног споразума је утврђење услова за закључење појединачних уговора  за јавну  набавку 

добара  Д-7 „Санитетски потрошни материјал“ обликовану по партијама, према Спецификацији датој у 

Обрасцу понуде са спецификацијом цена и Прилога бр. 1. из конкурсне документације., у складу са 

одредбама овог Оквирног споразума и стварним потребама Наручиоца, између Наручиоца и Понуђача 1 и 

Понуђача 2. 

Члан 3. 

Укупна вредност  Оквирног споразума  износи ________________ динара без ПДВ-а,  док са  обрачунатим  

ПДВ-ом износи  _________________  динара. ( попуњава Наручилац) 

Јединичне цене су исказане у Понудама  понуђача 1 и понуђача 2. 

Рок плаћања: _____________________. 

Члан 4. 

Цена је фиксна и не може се мењати током трајања Оквирног споразума. 

Члан 5. 

Овај Оквирни споразум се закључује  на период од 1 (једне) године и то до утрошка укупне вредности  

Оквирног споразума,  или до окончања спровођења поступка јавне набавке у 2018. години. 

Током периода важења овог Оквирног споразума, предвиђа се закључење више појединачних Уговора о 

јавној набавци   у зависности од ставрних потреба Наручиоца. 

Члан 6. 

Након закључења Оквирног споразума, када настане потреба Наручиоца за предметом набавеке, Наручилац 

ће закључити  Уговор са понуђачем   1  у складу са стварним потребама, односно прецизно наведеним 

врстама добра и потребним количинама, као и условим дефинисаним у овом Оквирном споразуму у 

погледу Спецификације предмета набавке, јединичних цена, начина и рокова плаћања, рокова испоруке, 

гарантног рока и других битних услова,  док ће са Понуђачем 2 закључити појединачни уговор под условима 

предвиђеним овим Оквирним споразумом и достављене Понуде. 

Уколико Понуђач  1 није у могућности да Наручиоцу испоручи предмет  набавке, Наручилац ће појединачни 

Уговор закључити са понуђачем  2  под следећим  условома: 

-ако Понуђач 1 одбије закључење појединачног уговора; 

-ако се за добра која Понуђач 1 нуди обустави процес производње; 
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-ако Понуђачу 1 буде забрањен рад од стране надлежног органа домаће или стране државе што може бити 

од утицаја на извршење Појединачног уговора; 

-ако Понуђач 1 буде  брисан из Привредног   регистра; 

-ако током важења Оквирног споразума или Појединачног уговора, Понуђач 1 изгуби  цертификат  или другу   

исправу издату од стрне надлежног органа  или је не обнови у законском року    која  може бити од  утицаја  

на извршње Уговора;  

-ако над Понуђачем 1 буде отворен поступак стечаја или ликвидације; 

-ако Понуђач 1 касни са испоруком робе  због царинских  баријера или других  акта административних 

власти било домаће или стране државе   више од 5 дана од уговореног рока  испоруке робе; 

-ако Понуђач 1 не испоручи робу траженог квалитета и не поступи по приговору Наручиоца на квалитет робе   

у року од 5  дана од дана истицања  приговора; 

-ако испоручена робе има видљиве недостатке констоване од стране обе уговорне   стране на прописан 

начин,  а  Понуђач 1 не поступи по пригвору  Наручиоца у року од 8 дана од дана истицања приговора; 

-ако на предмету набавке  постоје правне мане (евикција)  а Понуђач 1 их не отклони у року од 8 дана  од 

пријема  позива Наручиоца за отклањање ових мана; 

-ако Понуђач 1 испоручи мању количину робе од уговорене  и не поступи по приговору  Наручиоца у року од 

5 дана од дана  његовог истицања Понуђачу;   

- ако испоручена роба има недостаке који се нису могли утврдити уобичајеим прегледом, па након 

утврђења истих Понуђач 1 не поступи по приговору Наручиоца у року од 8 дана од пријема приговора и исте 

не отклони у складу са законом; 

-ако због ратних  операција на одређеном подручју, елементарних непогода, земљотреса  и других 

ванредних  оконости које се нису могле предвидети, избећи или отклонити током важња Оквирног 

споразума и поједиачног  Уговора  Понуђач 1 није у могућности да испоручи предмет набавке; 

 При закључењу појединачних Уговора не могу се мењати битни услови из Оквирног споразума. 

Уговори који се закључују на основу оквирног споразума морају се доделити пре завршетка трајања 

Оквирног споразума, с тим да се трајање појединачних Уговора, закључених на основу Оквирног споразума 

не мора подударати са трајањем Оквирног споразума, већ по потреби може трајати краће или дуже. 

Понуђач 1  је дужан да се у року до три дана одазове позиву за закључење појединачних уговора. 

Члан 7. 

Наручилац може након закључења Оквирног споразума о јавној набавци без спровођења поступка јавне 

набавке повећати обим предмета набавке, с тим да се вредности Оквирног споразума може повећати 

максимално 5% од укупне вредности првобитно закљученог Оквирног споразума у складу са чланом 115. 

Закона о јавним набавкама. 

Члан 8. 

Као средство финансијског обезбеђења за извршење обавеза Оквирног споразума, Понуђач 1 и Понуђач 2 у 

року од 3 (три) дана од потписивања Оквирног споразума достављају бланко меницу и менично 

овлашћење, у висини од 10% вредности Оквирног споразума (вредност без ПДВ-а), са роком важности од 

најмање 30 дана дужим од рока важности Оквирног споразума и клаузулом „без протеста“, Потврду банке о 

извршеној регистацији меница у складу са Законом о изменама и допунама закона о платном промету 
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(Службени гласник РС бр. 31/2011), копију ОП обрасца и копију Картона депонованих потписа лица 

овлашћених за располагање средствима на рачуну банке. 

Члан 9. 

Понуђач 1  се обавезује да ће добра која су предмет овог Оквирног споразума, испоручити купцу у року од 

_______ дана од дана пријема поруџбине, сопственим превозним средством у паритету франко магацин 

купца. 

Ако појединачни Уговор о јавној набавци буде поверен понуђачу 2  из разлога предвиђених у чл. 6 Оквирног 

споразума, Понуђач 2 је у обавези да  добра која су предмет овог Оквирног споразума, испоручити купцу у 

року од _______ дана од дана пријема поруџбине, сопственим превозним средством у паритету франко 

магацин купца. 

До испоруке добара из чл. 1. овог Оквирног споразума, ризик оштећења или случајне пропасти ствари пада 

на терет продавца, а након предаје ствари на купца. 

Члан 10. 

За материјалне и правне недостатке ствари (евикцију), продавац одговара у складу са одредбама ЗОО. 

Члан 11. 

Приговоре на видљиве недостатке добара из чл. 1. овог Оквирног споразума, купац је дужан истаћи 

добављачу у року од 8 дана од дана преузимања добара. 

Ако се после пријема добара из чл. 1. Оквирног споразума од стране купца покаже да нека ствар има неки 

недостатак који се није могао открити уобичајеним прегледом приликом преузимања ствари (скривени 

недостатак), купац је дужан о томе обавестити добављача у року од 8 дана од дана када је недостатак 

открио. 

Члан 12. 

Примопоредаја добара из чл. 1. овог Оквирног споразума, биће извршена од стране овлашећних 

представника оба уговрача. О извршеној испоруци добављач је дужан издати отпрменицу. 

Члан 13. 

Потписана отпремница продавца од стране купца и достављена фактура купцу, представљају основ за 

плаћање. Купац се обавезује да у року од ________ дана од издавања исправно испостављене фактуре по 

преузимању добара плати цену за испоручена добра - и то на рачун продавца бр. 

_________________________ који се води код ______________________________ банке. Рок плаћања не 

може бити краћи од 60 дана. 

Члан 14. 

Отклањање евентуалних недостатака на добрима из чл. 1. овог Оквирног споразума, биће извршено од 

стране продавца најкасније осам дана од дана рекламације.  
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Члан 15. 

Обавезе које доспевају у наредној буџетској години ће бити реализоване највише до износа средстава 

одобрених за набаку санитетски и медицински потрошни материјал од стране  РФЗО-а  у наредној буџетској 

години. 

Члан 16. 

Продавац   нема право на било коју врсту обештећења ако не дође до испуњења Оквирног споразума  у 

уговореном обиму. 

Члан 17. 

У случају неиспуњења обавезе продавца по овом Оквирном споразуму, купац ће оставити продавцу 

накнадни примерени рок од 8 дана за испуњење уговорених обавеза. Ако продавац ни у наведеном року не 

испуни уговорне обавезе, купац задржава право да једнострано раскине овај Оквирни споразум. 

Писмену изјаву о раскиду Оквирног споразума, купац је дужан послати продавцу без одлагања.  

Члан 18. 

Овај Оквирни споразум се може изменити писаним анексом, потписаним од стране овлашћених лица 

уговорних страна под условима предивиђеним законом и  конкурнсом документацијом. 

Члан 19. 

На односе који нису регулисани овим Оквирним споразумом, примењиваће се правила и прописи ЗЈН-а и  

ЗОО као и други прописи који уређују ову област. 

Члан 20. 

Неспоразуме који проистекну из примене Оквирног споразума, уговарачи ће решавати у духу добрих 

пословних односа, док за случај спора уговарају надлежност Привредног суда у Београду. 

Члан 21. 

Овај Оквирни споразум  је сачињен у 9 (девет) истоветних примерака, од којих по 3 (три) примерка 

задржава сваки уговарач. 

 

 

                 За купца: 

В.Д. директора 

 За понуђача 1: 

   

Др Александар Стојановић                  

 

       

За понуђача 2: 
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Место: М.П. потпис овлашћеног лица: 

Датум:   

 

VIII.Модел Уговора 

 

Уговор 

Закључен између: 

1) Домa здравља „Др Милутин Ивковић” Палилула са седиштем у Београду, улица Кнез Данилова бр.16 

кога заступа в.д., директора др Александар Стојановић, м.бр. 07036965, ПИБ 100123514, рачун 840-628661-

19, који се води код Министарства финансија, Управе за трезор, Филијале Палилула, (у даљем тексту: Купац) 

и 

 

1) ____________________________________ са седиштем у _______________________ општина 

_________________________ ул. ________________________________________ бр._____, кога заступа 

________________________________________, м.бр._________________________, ПИБ __________, 

рачун_____________________ код _________________________________ банке. (у даљем тексту: 

Добављач1). 

 

2) ____________________________________ са седиштем у _______________________ општина 

_________________________ ул. ________________________________________ бр._____, кога заступа 

________________________________________, м.бр._________________________, ПИБ __________, 

рачун_____________________ код _________________________________ банке. (у даљем тексту: 

Добављач2). 

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

подизвођачем/у заједничкој понуди, тај подизвођач/учесник заједничке понуде ће бити наведен и у уговору 

о јавној набавци. 

3) _____________________________________ са седиштем у _______________________ општина 

____________________________ул. ________________________________________ бр._____, кога заступа 

________________________________________, м.бр._________________________, ПИБ _______________, 

рачун________________________ код __________________________ банке. (Подизвођач/Учесник 

заједничке понуде). 

 

4) _____________________________________ са седиштем у _______________________ општина 

________________________________ ул. ________________________________________ бр._____, кога 

заступа ___________________________________________, м.бр._________________________, ПИБ 

______________, рачун_________________________ код __________________________ банке. 

(Подизвођач/учесник заједничке понуде). 
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Члан 1. 

Уговорне стране констатују: 

а) да је купац, на основу позива за подношење понуда објављеног 19.05.2017. године на Порталу управе за 

јавне набавке Републике Србије,  као и на интернет стараници http://www.dzpalilula.org.rs/, за јавну набавку 

Д 7, „Сaнитетски потрошни материјал“, спровео отворен поступак јавне набавке, 

б) да је продавац доставио понуду број _____________ од ___________2017. године која се налази у прилогу 

уговора и његов је саставни део, 

в) да понуда продавца у потпуности одговара добрима описаним у Прилогу број 1. из конкурсне 

документације, који је саставни део Уговора, 

г) да је купац након фазе стручне оцене понуда и Одлуке о додели уговора изабрао продавчеву понуду као 

најповољнију. 

Члан 2. 

Предмет уговора јавне набавке је куповина добара Сaнитетски потрошни материјал и то у количинама, 

ценама и према следећој спецификацији: 

 

Назив добра 
Јединица 

мере 
Количина 

Јединична цена 

без ПДВ-а 

    

(попуњава Наручилац) 

У складу са понудом понуђача број __________ од ___________ године. 

Члан 3. 

Ценe из овог Уговора су јединичне цене наведене у Оквирном споразуму  број ___________ од 

____________ године, (попуњава Наручилац) и Обрасца структуре понуђене цене.  

Укупна Уговорна цена износи ________________ динара без ПДВ-а, односно _________________ динара са 

урачунатим ПДВ-ом. ( попуњава Наручилац) 

Рок плаћања: ____________________.(из Оквирног споразума) 

Члан 4. 

Цена је фиксна и не може се мењати током трајања уговора. 

Члан 5. 

Уговор ће важити до утрошка уговорених количина. 

 

Члан 6. 

Наручилац може након закључења уговора о јавној набавци без спровођења поступка јавне набавке 

повећати обим предмета набавке, с тим да се вредности уговора може повећати максимално 5% од укупне 

вредности првобитно закљученог уговора у складу са чланом 115. Закона о јавним набавкама. 
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Члан 7. 

Предметна радња ће се вршити сукцесивно, искључиво на захтев Наручиоца, у складу према потребама, 

динамици и финансијским могућностима  Наручиоца. 

Појединачни уговори се закључују под условима из Оквирног споразума у погледу спецификација предмета 

набавке, цене, начина и рокова плаћања, начина и места пружања услуга 

Члан 8. 

Продавац се обавезује да ће добра која су предмет овог Уговора, испоручити купцу у року од _______ дана 

од дана пријема поруџбине, сопственим превозним средством у паритету франко магацин купца. 

До испоруке добара из чл. 1. овог Уговора, ризик оштећења или случајне пропасти ствари пада на терет 

продавца, а након предаје ствари на купца. 

Члан 9. 

За материјалне и правне недостатке ствари (евикцију), продавац одговара у складу са одредбама ЗОО. 

Члан 10. 

Приговоре на видљиве недостатке добара из чл. 1. овог Уговора, купац је дужан истаћи продавцу у року од 8 

дана од дана преузимања добара. 

Ако се после пријема добара из чл. 1. Уговора од стране купца покаже да нека ствар има неки недостатак 

који се није могао открити уобичајеним прегледом приликом преузимања ствари (скривени недостатак), 

купац је дужан о томе обавестити продавца у року од 8 дана од дана када је недостатак открио. 

Члан 11. 

Примопоредаја добара из чл. 1. овог Уговора, биће извршена од стране овлашећних представника оба 

уговрача. О извршеној испоруци продавац је дужан издати отпрменицу. 

Члан 12. 

Потписана отпремница продавца од стране купца и достављена фактура купцу, представљају основ за 

плаћање. Купац се обавезује да у року од ________ дана од пријема исправно испостављене фактуре по 

преузимању добара плати цену за испоручена добра - и то на рачун продавца бр. 

_________________________ који се води код ______________________________ банке. Рок плаћања не 

може бити краћи од 60 дана. 

Члан 13. 

Отклањање евентуалних недостатака на добрима из чл. 1. овог Уговора, биће извршено од стране продавца 

најкасније осам дана од дана рекламације.  

Члан 14. 

Обавезе које доспевају у наредној буџетској години ће бити реализоване највише до износа одобрених 

средстава за набавку предметних добара од стране Републичког фонда за здравствено осигурање у 

наредној буџетској години. 
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Члан 15. 

Продавац нема право на било коју врсту обештећења ако не дође до испуњења Уговора у уговореном 

обиму. 

Члан 16. 

У случају неиспуњења обавезе продавца по овом овом Уговору, купац ће оставити продавцу накнадни 

примерени рок од 8 дана за испуњење уговорених обавеза. Ако продавац ни у наведеном року не испуни 

уговорне обавезе, купац задржава право да једнострано раскине овај Уговор. 

Писмену изјаву о раскиду Уговора, купац је дужан послати продавцу без одлагања.  

Члан 17. 

Овај Уговор се може изменити писаним анексом, потписаним од стране овлашћених лица уговорних страна 

под условима предивиђеним конкурнсом документацијом. 

Члан 18. 

На односе који нису регулисани овим Уговором, примењиваће се правила и прописи ЗЈН-а и  ЗОО као и 

други прописи који уређују ову област. 

Члан 19. 

Неспоразуме који проистекну из примене овог Уговора, уговарачи ће решавати у духу добрих пословних 

односа, док за случај спора уговарају надлежност Привредног суда у Београду. 

Члан 20. 

Овај уговор је сачињен у 6 (шест) истоветних примерака, од којих по 3 (три) примерка задржава сваки 

уговарач. 

 

За купца:  За продавца: 

 

 

 

  

Др Александар Стојановић              

в.д., директора 

   

 

 

 


