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                             Прилог бр.1. 
 
На основу Одлуке о покретању преговарачког поступка без 
објављивања јавног позива ЗЦ-01-3342 од 18.04.2013.год. сагласно 
одредбама чл.36 став 1. тач.3. и члана 61 Закона о јавним набавкама 
(СлГласник РС 124/12)  
 

 
ЗДРАВСТВЕНИ ЦЕНТАР ВАЉЕВО 

Ваљево, Ул. Синђелићева бр.62 
www.zcvaljevo.com 

 
у п у ћ у ј е 

ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДЕ У ПРЕГОВАРАЧКОМ ПОСТУПКУ БЕЗ 
ОБЈАВЉИВАЊА ЈАВНОГ ПОЗИВА 

 
  Предмет јавне набавке – Набавка, транспорт, испорука и уградња 
Компресора F-70H за магнетну резонанцу Magnetom Avanto TIM/Siemens, у 
Здравственом центру Ваљево, редни број ЈН 13/2013. 
 

Опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке:  
33113100 – Скенери који раде на принципу магнетне резонанце. 
 
 Понуда мора бити сачињена у складу са Конкурсном документацијом. 
 Елеменати уговора о којима ће се преговарати су: цена и услови 
плаћања.  

Понуду доставити у затвореној коверти са назнаком “ПОНУДА-НЕ 
ОТВАРАТИ” , на адресу Здравствени центар Ваљево, Правној служби, 14 000 
Ваљево, Синђелићева бр.62. Приликом достављања понуде понуђач коверту 
доставља затворену на начин да се приликом отварања понуда јасно види да 
се понуда први пут отвара. 
 На коверти обавезно навести назив предмета јавне набавке, као и 
тачан назив, адресу понуђача, контакт телефон и особу за контакте. 
  
 Понуду доставити најкасније до 25.04.2013.г. до 13.30 ч. 
 Преговарачки поступак  заказује се за  25.04.2013.г. у временском 
интервалу од 14ч. у сали за седнице зграде управе (стари АТД), Ваљево, 
Синђелићева бр.62. 
 Представник понуђача који присуствује јавном отварању понуде и 
преговарању мора приложити оверено и потписано пуномоћје – овлашћење за 
учествовање у поступку, сходно члану 103. ЗЈН. 
 Оквирни рок за доношење одлуке о закључењу уговора је 3 дана од дана 
окончања преговарачког поступка. 
  
 Ближе информације на тел. 014/295-402; 295-353; 064/ 8321130; 
064/8321296  Факс 014/295-412; 
 Особе за контакт: дипл.инж. Марија Ивановић, дипл.ек. Драгица 
Обрадовић. 
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Прилог бр. 2 
 
 

УПУТСТВО О САЧИЊАВАЊУ ПОНУДЕ 
 
 

1. Понуђач је дужан сачинити понуду сагласно захтевима садржаним у Конкурсној 
документацији. 

 
2. Понуда мора бити састављена на српском језику. 

 
3. Понуда мора да садржи све податке назначене у обрасцима садржаним у 

Конкурсној документацији (општи подаци о понуђачу, образац понуде, образац 
средства обезбеђења, модел уговора). Сви обрасци садржани у Конкурсној 
документацији морају бити попуњени у складу са упутством Наручиоца и оверени 
печатом и потписом овлашћеног лица понуђача.  

 
4. Понуђач који преузме конкурсну документацију у електронском облику (доставља се 

у WORD формату) може сам пре штампања да унесе тражене податке у све 
обрасце који се налазе у конкурсној документаији. Након попуњавања и штампања 
овлашћено лице понуђеча ће их потписати и оверити печатом. 

 
5. Подношење понуде са варијантама није дозвољено. 

 
6. Цена у понуди мора бити исказана у динарима. 

 
7.  Понуђач чија понуда буде изабрана као најповољнија приликом закључења 

уговора дужан је наручиоцу доставити средство обезбеђења по сопственом избору 
(Прилог бр.8.) на износ од 10% од уговорене вредности на уговорени период. 
Елементи средства обезбеђења (осим назначеног износа) дефинисаће се зависно 
од врсте средства обезбеђења за које се определио изабрани понуђач. 

 
8.  Понуђач може одрђене податке садржане у понуди означити као поверљиве, у 

складу са законом. Означавање се врши на начин што такве податке понуђач даје 
на свом меморандуму са назнаком “поверљиви подаци”, позивом на посебне 
прописе којима су такви подаци утврђени као поверљиви. Цена и остали подаци из 
понуде који су од значаја за примену елемената критеријума и рангирање понуда 
неће се сматрати поверљивим (Чл.12. Закона о јавним набавкама).  

 
9. Понуђач може у писаном облику тражити додатне информације или појашњења у 

вези са припремањем понуде. 
 

10.  Рок важења понуде не може бити краћи од 30 дана од дана јавног отварања понуда 
(чл. 55. Закона о јавним набавкама). 

 
11. После јавног отварања понуда наручилац може од понуђача тражити додатна 

појашњења и обавештења која су од значаја за преглед, вредновање и 
упоређивање понуда, а може да врши и контролу (увид) код понуђача. Сва додатна 
појашњења и обавештења искључиво се траже у писаној форми. 

 
12.  Закључењу уговра са понуђачем чија је понуда изабрана као најповољнија 

приступа се у року од 3 дана (оквирно) по истеку рокова предвиђених Законом у 
поступку заштите права понуђача.  

 
13. Уз понуду понуђач је дужан доставити доказе о испуњавању услова за учешће у 
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поступку јавне набавке прописаних одредбама чл.75.и 76. Закона о јавним 
набавкама (Сл.Гласник РС бр.124/12) , а назначеним у прилогу бр.3.Конкурсне 
документације. 

 
14. Докази о испуњавању услова за учешће у поступку јавне набавке могу бити 

достављени у неовереним копијама. На основу Извештаја комисије за јавну 
набавку, понуђач чија је понуда оцењена као најповољнија, доставља наручиоцу на 
увид оригинал или оверену копију свих доказа. 

 
15. Елементи о којима ће се преговарати: цена и услови плаћања. 

 
16. Понуда која не садржи податке тражене у Конкурсној документацији, која није 

сачињена у складу са захтевима садржаним у Конкурсној документацији одн. која у 
погледу садржине одступа од захтева одн. услова постављених у Конкурсној 
документацији, као и понуда  уз коју нису приложени докази о испуњености услова 
за учешће у поступку јавне набавке   - сматраће се неисправном и неће бити 
предмет оцене. 

 
17. После јавног отварања понуда наручилац може од понуђача тражити додатна 

појашњења и обавештења која су од значаја за преглед, вредновање и 
упоређивање понуда, а може да врши и контролу (увид) код понуђача. Сва додатна 
појашњења и обавештења искључиво се траже у писаној форми. 

 
 

 
 ПОНУДЕ ДОСТАВИТИ НАЈКАСНИЈЕ ДО 25.04.2013.г. до 13.30 ч. (на адресу 
назначену у тексту Јавног позива – за Правну службу) УЗ ОБАВЕЗНУ НАЗНАКУ 
ПУНОГ НАЗИВА ПРЕДМЕТА ЈАВНЕ НАБАВКЕ , БРОЈА ПАРТИЈЕ И НАЗИВА 
ПАРТИЈЕ. 
 
 ЈАВНО ОТВАРАЊЕ ПОНУДАЗАКАЗУЈЕ СЕ 25.04.2013.г.  СА ПОЧЕТКОМ У 14 
ч. У САЛИ ЗА СЕДНИЦЕ ЗГРАДЕ УПРАВЕ (стари АТД) У ВАЉЕВУ, СИНЂЕЛИЋЕВА 
бр.62. 
 
 МОЛИМО ДА НА ПОЛЕЂИНИ КОВЕРТЕ ОБАВЕЗНО НАЗНАЧИТЕ ТАЧАН 
НАЗИВ ФИРМЕ ПОНУЂАЧА, АДРЕСУ, ИМЕ И ТЕЛЕФОН ОСОБЕ ЗА КОНТАКТ. 
 
 ТАКОЂЕ, МОЛИМО ДА, УКОЛИКО ПОНУДЕ ДОСТАВЉАТЕ ПОШТОМ – ИСТЕ 
ДОБРО ЗАТВОРИТЕ И ОБЕЗБЕДИТЕ ОД ОШТЕЋИВАЊА ИЛИ ИСТЕ ЗАПАКУЈЕТЕ У 
ДУПЛЕ КОВЕРТЕ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Прилог бр.3. 

УСЛОВИ И ДОКАЗИ О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА  
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ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ (чл. 75. и 76 ЗЈН) 

УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ 
НАБАВКЕ 

ДОКАЗИВАЊЕ 
ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА 

1) да је понуђач  регистрован код надлежног 
органа одн. уписан у одговарајући регистар. 

Извод из регистра надлежног органа 

2) да је основан за обављање делатности која је 
предмет јавне набавке 

Оснивачки акт предузећа 

3) да понуђач и његов законски заступник нису 
осуђивани за неко од кривичних дела као члан 
организоване криминалне групе, да није осуђиван 
за кривична дела против привреде, кривична 
дела против животне средине, кривично дело 
примања и давања мита, кривично дело преваре. 

Потврда надлежног суда 

4) да му није изречена мера забране обављања 
делатности која је предмет јавне набавке која је 
на снази у време обављања односно слања 
позива за подношење понуда 

Потврда надлежног органа којом доказује да му није 
изречена мера забране обављања делатности издата после 
упућивања позива за достављање понуде: 
-уверење надлежног органа за прекршаје, 
или 
-уверење Агенције за привредне регистре. 

5) 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 

Потврда надлежног пореског органа – пореске управе 
Министарства финансија РС; потврда организације за 
обавезно социјално осигурање или потврду надлежног 
органа да се понуђач налази у поступку приватизације  
(може бити издата и пре слања позива ако од дана  
издавања до дана слања позива није протекло више од 2 
месеца ). 

6) да има важећу дозволу надлежног органа за 
обављање делатности која је предмет јавне 
набавке ако је таква дозвола предвиђена 
посебним прописом 

Решење – дозвола Министарства здравља за промет 
лекова и медицинских средстава;  
Решење-дозвола Агенције за лекове и медицинска средства 
Србије за стављање у промет предмета набавке 

7)  да је понуђач искључиво овлашћени 
дострибутер у Републици Србији за предметну 
набавку  

Овлашћење произвођача са преводом на српски језик 
овереним од стране овлашћеног судског тумача. 

8) да располаже довољним техничким и 
кадровским капацитетом: 
 
- да има запослено или на други начин 
ангажовано лице  задужено и одговорно за 
контролу квалитета; 
 
 
- да има запослено лице са високом школском 
спремом које ће бити задужено за извршење 
уговора; 

Изјаву на меморандуму понуђача о располагању опремом;  
 
Изјава о запосленом или на други начин ангажованом лицу  
задуженом и одговорном  за контролу квалитета на 
меморандуму понуђача оверена од стране овлашћеног лица  
 
Изјаву на меморандуму понуђача о лицу које ће бити 
одговорно за извршење уговора. 

  Документација којом се доказује испуњеност услова за учешће слаже се 
редоследом који је дефинисан у овом прилог конкурсне документације – Прилог бр.3 , 
и увезује се у фасцикле јемствеником како не би дошло до оштећења или губитка 
неког од докумената. Понуђач је дужан да без одлагања, а најкасније у року од пет 
дана од дана настанка промене у било којем од података садржаним у наведеним 
прилозима, писменим путем обавести Наручиоца о тој промени и да је документује на 
прописани начин. 

Прилог бр.4. 
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ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 

 
 
 
 
 
Назив и седишт понуђача : ................................................................. 
                         
 Општина седишта понуђача  ............................................................... 
 
Матични број:     ...................................................................... 
 
ПИБ број:      ...................................................................... 
 
Текући рачун:     ...................................................................... 
 
Назив банке:     ...................................................................... 
 
Директор:       ...................................................................... 
 
Друго лице овлашћено  
за заступање:    ........................................................................ 
 
 
 
 
 
 
 

                                                      ПОНУЂАЧ 
 
    м.п.              ................................................... 

            (Печат и потпис овлашћеног лица ) 
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Прилог бр.5 
 

 
ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ – 

Бр. 
ставке 

Набавка, транспорт, испорука и уградња Компресора F-70H за магнетну резонанцу Magnetom Avanto TIM/Siemens 
 
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:__________________________ 

ОПИС Јед. 
мере 

Количи-
на 

Попуњава понуђач 

Цена по јединици УКУПНО 
цена x количина 

1. Компресора F-70H ком 1   
 УКУПНА ВРЕДНОСТ   ПАРТИЈЕ БЕЗ ПДВ-а     
 ПОПУСТ НА ПАРТИЈУ     
 ВРЕДНОСТ ПАРТИЈЕ ПО ОДБИТКУ ПОПУСТА     
 ИЗНОС ПДВ-а     
 ВРЕДНОСТ ПАРТИЈЕ СА ПДВ-ом     
      

НАЧИН ПЛАЋАЊА:  
- Плаћање у ....................(изражено у броју једнаких месечних рата).  
- Авансно плаћање ..........................(изражено у процентима)  - У случају авансног плаћања Понуђач се обавезује да 

Наручиоцу достави банкарску гаранцију. 
 МЕСТО ИСПОРУКЕ: ЗЦ Ваљево 
 РОК ИСПОРУКЕ: До .............. дана од момента закључења уговора 
 РОК ЗА МОНТАЖУ: До .............. дана од момента испоруке 
 Гаранција: ......................... (изражено у месецима) 
 

_______________________               М.П.        _____________________________ 
(Место и датум)                                        Овлашћено лице понуђача
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Прилог бр.6 
 
 

 
СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА. 

 
 
 
 Сагласно чл.61. Закона о јавним набавкама (Сл.Гласник РС 124/12)  
и чл.12. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у 
поступцима јавних набавки, а по окончању поступка за избор најповољније 
понуде у поступку јавне набавке у преговарачком поступку без претходног 
објављивања - Набавка, транспорт, испорука и уградња Компресора F-70H за 
магнетну резонанцу Magnetom Avanto TIM/Siemens, у Здравственом центру 
Ваљево, редни број ЈН 13/2013, а приликом закључења Уговора, обавезујемо 
се да у својству изабраног понуђача, односно у својству друге уговорне стране 
доставимо Наручиоцу  као средство обезбеђења за испуњење својих уговорних 
обавеза: 
 
 

1. Ручну залогу хартија од вредности или других           
покретних ствари; 

  2. Хипотеку; 
  3. Меницу (са меничним овлашћењем); 
  4. Јемство другог правног лица са одговарајућим   
     бонитетом; 
  5. Банкарску гаранцију; 
  6. Полису осигурања; 
  7. ........................................................................... ; 
  8. ........................................................................... ; 
 
 
Заокружити редни број испред једног од наведених средстава 
обезбеђења, одн. под ре.бр. 7. и 8. друго средство обезбеђења 
које није обухваћено под ред, бројевима од 1. до 6. 

 
 
 
У .............................................    ПОНУЂАЧ: 
 
Дана .......................................      м.п.        ................................................... 
                 (Печат и потпис овлашћеног лица ) 
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Прилог бр.7 
  

 
 

 
ЕЛЕМЕНТИ УГОВОРА О КОЈИМА ЋЕ СЕ ПРЕГОВАРАТИ 

 
  
1.   Понуђена цена;   
 
 
2. Услови плаћања;   
 
 
 
 

-   
НАПОМЕНА: Понуђена цена мора бити исказана у укупној динарској вредности 
радова – без ПДВ-а (сагласно Обрасцу понуде – Прилог бр. 5.) 
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Прилог бр. 8. 

На основу члана 61. став 4. тачка 9) и члана 20. Правилника о 
обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних 

набавки и начину доказивања испуњености услова  
(Сл.Гласник РС бр.29/13) понуђач 

 
                                                                                                                                                                                                                                                               

(Назив и седиште понуђача) 
 
 
 
Даје следећу 
   
 
 
 

И З Ј А В У 
 
 
 
 
 

 Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујемо 
да смо понуду поднели независно, без договора са другим понуђачима 
или заинтересованим лицима, за јавну набавку– Набавка, транспорт, 
испорука и уградња Компресора F-70H за магнетну резонанцу Magnetom 
Avanto TIM/Siemens, за потребе Опште болнице Ваљево, коју спроводи 
Здравствени центар Ваљево - Општа Болница, ул. Синђелићева 62, по 
Одлуци бр.ЗЦ-01-3341, редни број ЈН 13/2013. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

У                                    м.п.    Понуђач 
 
Датум:                                                                    
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НАПОМЕНА: 
 
 
ПРЕДЛОГ УГОВОРА ПОНУЂАЧ ЈЕ ДУЖАН ДА ПОПУНИ, ПАРАФИРА 
СВЕ СТРАНЕ, ОВЕРИ ПЕЧАТОМ И ПОТПИШЕ 
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Прилог бр.9 

ЗДРАВСТВЕНИ ЦЕНТАР ВАЉЕВО     
Број: ЗЦ-01- 
Датум: 
Ваљево 
 

ПРЕДЛОГ УГОВОРА  ЈАВНЕ НАБАВКЕ 
 

Закључен дана ........................... .2013. год. у Ваљеву, између: 
 
1. ЗДРАВСТВЕНОГ ЦЕНТРА ВАЉВО из Ваљева, Ул. Синђелићева бр. 62, Матични бр. 
7322429, ПИБ бр. 100069142, кога заступа директор Прим.Др Илија Трипковић као 
Наручиоца, с једне стране, у даљем тексту Уговора “НАРУЧИЛАЦ”, 
и 
2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , Ул. .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  бр. .  
Мат. бр. . . . . . . . . . . . ПИБ бр.  . . .  . .  . . , Тек. рачун бр. . . . . .  . . . . . . . . . . кога заступа 
директор . . . . . . . . . . . . . . . . . . као испоручиоца, с друге стране, у дељем тексту 
Уговора “ИСПОРУЧИЛАЦ”. 
 
 ПРЕДМЕТ УГОВОРА/ 

Члан 1. 
 Предмет овог Уговора је Набавка, транспорт, испорука и уградња Компресора 
F-70H за магнетну резонанцу Magnetom Avanto TIM/Siemens, у Здравственом центру 
Ваљево, редни број ЈН 12/2013, за коју набавку је Ипоручилац изабран у поступку 
јавне набавке са погађањем без претходног објављивања из из разлога хитности и из 
техничких разлога и разлога повезаних са заштитом искључивих права. 

Саставни део овог Уговора чини понуда Испоручиоца од ........ 2013.г.  заведена 
код Наручиоца под бр. ЗЦ-01- ............ . 
 
 ЦЕНА И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА/ 
 

Члан 2. 
 Цена предмета из чл.1. Уговора без ПДВ-а на паритету FCO 

Здравствени центар Ваљево износи – у складу са понудом. 
 
 Цена укључује испоруку, транспорт, монтажу и пуштање у рад предмета 
набавке. 

 Начин плаћања: у свему као у понуди Испоручиоца. 
  

 РОК И НАЧИН ИСПОРУКЕ/ 
 

Члан 3. 
 Испоручлилац се обавезује да предмет набавке из Чл. 1. овог Уговора испоручи, 
угради и пусти у рад у року назначеном у Понуди - по потписивању уговора.  
 Под испоруком у смислу одредаба овог уговора сматра се окончање посла 
закључно са пуштањем у редован рад предмета набавке. Не поштовање рока испоруке 
толерисаће се само у случају више силе. 
 Приликом испоруке, одн. пуштање у рад Испоручилац је дужан доставити уз 
конкретан предмет набавке временску гаранцију. 
 

 Члан 4. 
 Приликом испоруке одн. пуштања у рад, овлашћени представници обеју 
уговорних страна ће утврдити усаглашеност испорученог предмета набавке са 
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техничком спецификацијом Наручиоца према Конкурсној документацији, о чему ће 
сачинити записник који потписују обе уговорне стране. 

Продавац купцу гарантује да купљени резервни део ради исправно и да нема 
стварних недостатака; да не постоје правни недостаци; да купљени резервни део 
потпуно одговара свим техничким описима, карактеристикама и спецификацијама 
датим у оквиру конкурсне документације и понуде, које су у прилогу овог уговора. 
 Предмет набавке неће се сматрати испорученим уколико се приликом испоруке 
одн. пуштања у  рад утврди да исти не одговара захтевима Наручиоца одн. техничкој 
спецификацији из Конкурсне документације и биће враћен Испоручиоцу на његов 
терет и трошак. 
  
 ВИША СИЛА/ 

Члан 5. 
 Наступање више силе ослобађа од одговорности Уговорне стране за кашњење 
у извршењу уговрених обавеза. 
 Уговорне стране су дужне једна другу обавестити о спречености за извршење 
преузетих обавеза услед дејства више силе у року од 24 часа од момента настанка 
одн. престанка спречености. Вишом силом у смислу одредаба овог Уговора сматрају 
се природне катастрофе, транспортне несреће, одлуке органа власти и други 
слулчајеви утврђени Законом. 
 Наступање више силе ослобађа од одговорности Уговорне стране за кашњење 
у извршењу уговорених обавеза. 
  

ГАРАНЦИЈА/ 
Члан 6. 

 Испоручилац гарантује Наручиоцу да је предмет набавке из Чл. 1. Уговора нов и 
неупотребљиван или фабрички учињен таквим, да нема дефекте везане за дизајн, 
материјал и израду. 
 Испоручилац гарантује Наручиоцу да је испоручени и уграђени предмет набавке 
у складу са свим важећим прописима и стандардима којима се уређује ова област.  
 Испоручилац даје Наручиоцу гаранцију на предмет набавке из Чл. 1. Уговора у 
трајању од ................. месеци, рачунајући од дана пуштања у рад, што се записнички 
констатује уз потпис обеју уговрних страна. 
 У случају евентуалних кварова или неправилности у раду добра, продавац је 
дужан да поправи добро о сопственом трошку, у одређеном року од писменог позива 
купца, а продавац је  обавезан да добро преузме на локацији купца, да након 
отклањања недостатака преда купцу на локацији купца.  
 Испоручилац гарантује Наручиоцу обезбеђен постпродајни сервис у земљи, као 
и континуирано снабдевање резервним деловима и потрошним материјалом, у 
зависности од потреба Наручиоца, у периоду од најмање 7 година од дана испоруке. 
 
  
ОТКЛАЊАЊЕ КВАРА/ 

Члан 7. 
 Испоручилац се обавезује одазвати се на позив Наручиоца о пријави квара у 
року од 12 ч од момента пријема писменог обавештења Наручиоца о квару (путем 
факса или е-маил-а). 
 Одазивањем испоручиоца на позив, у смислу предходног става, сматра се 
долазак и преузимање мера на отклањању квара. 
 Рок за отклањање било којег квара је максимално 7 радних дана рачунајући од 
дана доласка овлашћеног сервисера Испоручиоца. 
 Сваки квар у гарантном року за који одговорност сноси Наручилац, продужава 
гарантни рок уређаја за временски период који протекне од дана пријаве квара да дана 
када је квар отклоњен. 
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УГОВОРНЕ КАЗНЕ-ПЕНАЛИ/ 
 

Члан 8. 
За случај да Испоручилац задоцни са испуњењем своје обавезе из чл.3. 

Уговора, дужан је Наручиоцу  исплатити уговорну казну – пенале, у висини од 0,3% 
укупне уговорене цене за конкретан предмет набавке, и то за сваки дан закашњења, а 
највише до 5% од уговорене цене. 

За случај да Испоручилац задоцни са испуњењем своје обавезе из чл.7. 
Уговора, дужан је Наручиоцу исплатити уговорну казну-пенале у висини од 0,1% 
укупне уговорене цене за конкретан предмет набавке, и то за сваки дан закашњења, а 
највише до 4% од уговорене цене. 
 
 СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА/ 

Члан 9. 
 Као средство обезбеђења да ће благовремено извршити обавезе преузете овим 
Уговором, Испоручилац се обавезује доставити Наручиоцу финансијску гаранцију 
означену у понуди у износу од 10% вредности уговора. 
   
 РАСКИД УГОВОРА/ 

Члан 10. 
 Овај Уговор може бити раскинут споразумом уговорних страна сачињеним у 
писменој форми. 
 Свака уговорна страна може једнострано раскинути овај Уговор у случају када 
друга страна не испињава или нередовно испуњава своје уговором преузете обавезе. 
 Страна која намерава да раскине Уговор дужна је другу уговорну страну 
писменим путем обавестити о својој намени. По протеку 7 дана од дана пријема 
писменог обавештења уговор ће се сматрати раскинутим. 

 
Члан 11. 

 Уговорне стране сагласне су да се на овај Уговор у свему имају примењивати 
одредбе Закона о облигационим односима. 
 
 ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ/ 

Члан 12. 
 Уговорне стране се обавезују да ће све спорове у вези са овим Уговором и 
поводом њега решавати споразумно и кроз закључивање Анекса на исти, а за случај 
непостизања споразума прихватају надлежност Привредног суда у Ваљеву.  

 
Члан 13.  

 Овај Уговор сачињен је у 6 (шест) истоветних примерака од којих по 3 (три) 
примерка припада свакој од уговорних страна. 
  
 
 
 
 ЗА НАРУЧИОЦА:                            ЗА ИСПОРУЧИОЦА: 
 
    ........................................                               ............................................. 
Прим др Илија Трипковић,директор                , директор 
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Прилог бр.10 
 
 

У складу са чл.19. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у 
поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова  
 
 
 
 

ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ 
 
Предмет: Трошак израде узорка са урачунатим 

ПДВ-ом. 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
Објашњење: У табеле је потребно унети трошкове израде узорка. 
 
 
 
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. 


