
  

 
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА У ПОСТУПКУ НАБАВКЕ НА КОЈУ СЕ ЗАКОН НЕ 

ПРИМЕЊУЈЕ  
 

ПРЕДМЕТ: ОНД 12/2021- Набавка једнократних посуда за исхрану пацијената оболелих од  
вируса Covid-19 

 
 

Поштовани, 
 

Општа болница Ваљево, Ул. Синђелићева број 62, Ваљево( у даљем тексту: Наручилац), 
спроводи поступак набавке на се Закон о јавним набавкама не примењује у складу са 
чл.27.став 1.тачка 1 Закона о јавним набавкама(„Сл. гласник РС” бр. 91/19) 

Позивамо Вас да доставите понуду за набавку добара- Набавка једнократних посуда за 
исхрану пацијената оболелих од  вируса Covid-19. 
Молимо да Вашу понуду доставите у складу са следећим параметрима: 

 

Рок за достављање понуда 27.10. 2021.године до 12 часова 

Начин достављања понуде Понуђач понуду подноси путем електронске 
поште  на адресу : 
Електронска  адреса: 
radmila.ilincic@zcvaljevo.com   
Са назнаком : за ЈН ОНД 12/2021 

Обавезни елементи понуде Електронски се доставља: 
1. Попуњен, потписан и оверен Образац 

понуде 
2. Атест о понуђеним посудама у обрасцу 

понуде(доказ да су посуде које трпе 
температуру до 1200 ) 

3. Попуњен, потписан и оверен Модел уговора

Китеријум за избор најповољније 
понуде 

Најнижа понуђена цена 

Китеријум за доделу уговора у случају 
када више понуђача нуди исту цену  

У ситуацији када постоје две или више 
понуда са једнаком ценом, биће изабрана 
она понуда понуђача који понуди дужи рок 
важења понуде 

Контакт Заинтересована лица могу, у писаном 
облику, тражити од наручиоца додатне 
информације или појашњења у вези са 
припремањем понуде. Електронска адреса 
за контакт је e-mail: 
radmila.ilincic@zcvaljevo.com 

Рок за доношење одлуке о додели 
уговора 

Оквирно 5 дана 

 
 
 



 

 
 

 Општа болница Ваљево       
 Ваљево,  25. октобар 2021.год.   
 ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ        

Партија ОПИС УСЛУГЕ Јед.  
мере количина цена без 

ПДВ-а 
цена са 
ПДВ-om 

Вредност 
ставке         

(без ПДВ-а)

Вредност 
ставке         

(са ПДВ-ом)  
1 Посуде црне за супу, чорбу, гулаш, паприкаш и многа друга 

кувана јела до 120°Ц. , запремине 0,750 литар ком 10.000    
2 Посуде црне за супу, чорбу, гулаш, паприкаш и многа друга 

кувана јела до 120°Ц. , FI-145 ком 10.000    
3 ПП посуде термостабилне 0,5 литара ком 10.000    
4 ПП посуде термостабилне 0,75 литара ком 10.000   
5 Стиропор посуде ХП4/3 ком 10.000   
6 Виљушка пластичне минимум дужине 165мм ком 40.000   
7 Кашика пластичне минимум дужине 165мм ком 40.000    
8 Кесе за замрзивач од 2 литра ком 40.000    
9 Кесе трегетице (за 5 килограма) ком 20.000    
    Укупн вредност свих ставки без ПДВ-а  
    Укупн вредност свих ставки са ПДВ-ом      

 
РОК ПЛАЋАЊА  : Плаћање ће се вршити по извршењу сваке појединачне добара, у року од 30 дана од датума пријема исправне 
фактуре 

 Место испоруке – магацин Опште болнице Ваљево, ул. Пастерова бб  
    
 Рок испоруке - ......................  часова ( уписати рок за испоруку од упућеног захтева за испоруком, а нјдуже 48 часова) 
    
 Приложиоти Атест о посудама уз понуду, уколико понуда несаржи Атест биће опдбијена као неодговарајућа  
    
 Рок важења понуде:  ..................... (минимум 30 дана)  Дана   
    
 _______________________       М.П.   
                         (Место и датум)                                     Овлашћено лице понуђа  
 



 

МОДЕЛ УГОВОРА О НАБАВЦИ 
  
1. ОПШТА БОЛНИЦА ВАЉЕВО из Ваљева, Ул. Синђелићева бр. 62, Матични бр. 17862120 ПИБ бр. 
108230168, број рачуна: 840-856661-63 који се води код Управе за трезор, кога заступа в.д. 
директор Опште болнице Ваљево Др Бранка Антић, 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”. 
 
Дана __.__.2021. године закључују 
 

УГОВОР БР. ХХ 
         ПРЕДМЕТ УГОВОРА/ 

Члан 1. 
         Предмет овог Уговора је набавка једнократних посуда за исхрану пацијената оболелих од  
вируса Covid-19, за коју набавку је Испоручилац изабран као најприхватљивији понуђач . Саставни 
део овог Уговора чини Понуда Испоручиоца пристигла код наручиоца електронском поштом 
..........2021.г., заведена код Наручиоца под бр.ОБВ-01-.......... дана ...............2021.године. 
 

ЦЕНА И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА/ 
Члан 2. 

Цена предмета из Чл. 1. Уговора на паритету Опште болнице Ваљево износи: 
 

Ред. 
број ОПИС УСЛУГЕ Јед.  

мере количина 
цена 
без 

ПДВ-а 

цена са 
ПДВ-om 

Вредност 
ставке       

(без ПДВ-а) 

Вредност 
ставке         

(са ПДВ-ом) 

1 
Посуде црне за супу, чорбу, гулаш, паприкаш 
и многа друга кувана јела до 120°Ц. , 
запремине 0,750 литар 

ком 10.000 
  

2 Посуде црне за супу, чорбу, гулаш, паприкаш 
и многа друга кувана јела до 120°Ц. , FI-145 ком 10.000 

  
3 ПП посуде термостабилне 0,5 литара ком 10.000   
4 ПП посуде термостабилне 0,75 литара ком 10.000  
5 Стиропор посуде ХП4/3 ком 10.000  
6 Виљушка пластичне минимум дужине 165мм ком 40.000  
7 Кашика пластичне минимум дужине 165мм ком 40.000   
8 Кесе за замрзивач од 2 литра ком 30.000   
9 Кесе трегетице (за 5 килограма) ком 20.000   
    Укупн вредност уговор без ПДВ-а 
    Укупн вредност уговора са ПДВ-ом 

 
Рок плаћања: Плаћање ће се вршити по извршењу сваке појединачне добара, у року од 30 дана од 
датума пријема исправне фактуре. 
 

РОК И НАЧИН ИСПОРУКЕ/                                                          
Члан 3. 

Испоручилац ће испоруку вршити у року од ...... часова од пријема поруџбине (а нјдуже 48 
часова). Испоручлилац се обавезује да предмет набавке из Чл. 1. овог Уговора изврши у 
количинама и по динамици сагласно потребама и захтеву Наручиоца. Уговорена количина из Чл. 2. 
овог Уговора је планирана на основу годишњег програма и плана Наручиоца. 
Уговорена количина из Чл. 2. овог Уговора је планирана на основу годишњег програма и плана 
Наручиоца за 2021.г.. Обавезе које доспевају у наредној буџетској години биће реализоване 
највише до износа средстава која ће за ту намену бити одобрена у тој буџетској години. 
Наручилац задржава право да, према својим потребама, реализује мање количине 
специфицираних добара од количине добара утврђених уговором. Наручилац нема обавезу да 
преузме укупно уговорне количине из Чл.2. овог Уговора нити дугује Испоручиоца било какву 



 

накнаду штете и/или казну на непреузете количине добара. 
 Непоштовање рока испоруке толерисаће се само у случају више силе. 
 
 КВАЛИТАТИВНИ И КВАНТИТАТИВНИ ПРИЈЕМ РОБЕ/ 
 

Члан 4. 
 Квалитет производа који су предмет овог уговора мора у потпуности одговоарати важећим 
домаћим или међународним стандардима за  ту врсту робе. 
 Наручилац је овлашћен да врши контролу квалитета испоручене робе у било које време и 
без предходне најаве на месту пријема, током или после испоруке, са правом да узорке производа 
из било које испоруке достави независној специјализованој установи за анализе. 
 У случају када независна специјализована установа утврди одступање од уговоренеог 
квалитета производа, трошкови анализе падају на терет Испоручиоца. 
 Квантитативни пријем робе врши се приликом пријема у магацин Наручиоца у присуству 
представника Испоручиоца. Евентуална рекламација Наручиоца на испоручене колилчине мора 
бити сачињена у писменој форми и достављена Испоручиоцу у року од 12 часова. 
 У случају да било која испорука не задовољи квалитет или уговорену количину, 
Испоручилац је о обавези да је замени робом одговарајућег квалитета одн. изврши испоруку 
уговорене количине, у року од 48  часова рачунајући од часа пријема писмене рекламације 
Наручиоца. 
  
 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. 
 
 РАСКИД УГОВОРА/ 

Члан 6. 
 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 8. 
 Уговорне стране сагласне су да се на овај Уговор у свему имају примењивати одредбе 
Закона о облигационим односима. 
 
 ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ/ 

Члан 7. 
 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 8. 
 Овај Уговор сачињен је у 4 (четири) истоветна примерка од којих по 2 (два) примерка 
припада свакој од уговорних страна. 
 
 
       ЗА НАРУЧИОЦА:                                                                      ЗА ИСПОРУЧИОЦА: 
 
..................................................                                             ......................................................       
др Бранка Антић, в.д. директор                                        …..........................., директор 
 


