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Рокови Датум и време: 
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ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ 

Поштовани, 

Позивамо Вас да у поступку набавке добара-Набавка добра- набавка медицинске опреме-колпоскопа 

Рок достављања понуде је  

Рок за отварање понуда је  

 

08.11.2018 година до 10 часова 

08.11.2018 година у 10,30 час 

Начин достављање понуде Понуда се може доставити поштом или лично на 
писарницу Општинске управе Општине Рача, и 
мора стићи до последњег дана рока без обзира на 
начин на који је послата, на адресу Карађорђева 48 
34210 Рача. Све понуде које стигну након наведеног 
рока сматраће се неблаговременими биће неотворене 
враћене понуђачу 

 

 Обавезни елементи понуде Обрасци: 1,2,3,4 и модел Уговора. Уколико понуда 
не садржи тражене обрасце и потписан модел 
Уговора биће одбијена као неприхватљива Понуђач  
је поред  попуњених образаца  дужан да достави и 
решење надлежног органа  односно важеће Решење 
Агенције за лекове и медицинска средства 

Критеријум за доделу Уговора Најнижа понуђена цена 

Напомена Уговор се закључује на период до испоруке добара  

Особа за контакт  Стевановић Јелена 069/8084019 

Попуњен, потписан и печатом оверен образац понуде се доставља у оригиналу на адресу  општинску 
управе Рача, Карађорђева 48, 34210 Рача. 

Са понуђачем са најповољнијом понудом ће се након истека  рока за подношења понуде приступи 
закључењу Уговора. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 OПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 

 

 

1. Подаци о наручиоцу 

Наручилац: Општина Рача 

Адреса: Карађорђева 48, 34210 Рача 

Интернет страница: www.raca.rs, 

2. Предмет јавне набавке 

Предмет набавке је набавка медицинске опреме-колпоскопа 

3. Напомена 

Набавка се спроводи ради закључења уговора и испоруке добра  

4. Контакт  :  

Лице за контакт: Стевановић Јелена  

Е - mail адреса:  jelena.stevanovic@raca.rs 

II  ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ НАБАВКЕ 

 

1. Предмет  набавке- набавка медицинске опреме копоскопа 

ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ КОЛПОСКОПА СА ИНТЕГРИСАНОМ КАМЕРОМ 

 

КАРАКТЕРИСТИКЕ:  Оптичко увећање 22X, електронско увећање 16 X, Лед коасиално 
осветљење, напредна слика снимања, слика приказа преко целог екрана или на самом колпоскопу, 
замрзавање слике, депоновање слике и брисање слике, слика се може принтовати у мултиплај 
формату 

СПЕЦИФИКАЦИЈА  КОЛКОСКОПА: Камера систем ¼ inca color CCD automatik fokus, 
резолуција 550 линија, видео резолуција 720X576, радна дистанца 200-400 mm, радна дистанца са 
мануелним фокусом 150-450 mm, дубина поља 3.9-85,8 mm, тотално увеличавање 16 X, за 
електронско увеличавање и 22X, за оптичко увеличавање, угао посматрања 2.4-49.5, извор светла 
ЛЕД, филтери  црвени, зелени, плави, тежина 9.5 кг. 

 

 



 
 

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ СА СТРУКТУРОМ ЦЕНЕ –Образац 1 
 
 
 
МЕДИЦИНСКА ОПРЕМА – КОЛПОСКОП  
 

Р. 
Бр. Назив добра Јед. 

мере Кол. 
Јед. цена 

без ПДВ-а 
Јед. цена 

са ПДВ-ом 
Укупна 

цена  без 
ПДВ-а  

Укупна 
цена са 
ПДВ-ом 

Произво-ђач 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

1 Медицинска 
опрема – колпоскоп ком 1      

 
МЕСТО И ДАТУМ     М.П.                                        ПОТПИС ПОНУЂАЧА 
_________________                                                                                                 _____________________ 
 
 
 
УПУТСТВО ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ОБРАСЦА ПОНУДЕ СА СТРУКТУРОМ ЦЕНЕ:  
Понуђач треба да попуни образац понуде са техничким спецификацијама и структуром цене на 
следећи начин: 

 у колону 5. уписати колико износи јединична цена без ПДВ-а; 
 у колону 6. уписати колико износи јединична цена са ПДВ-ом; 
 у колону 7. уписати колико износи укупна цена без ПДВ-а и то тако што ће помножити 

јединичну цену без ПДВ-а (наведену у колони 5.) са траженим количинама (које су наведене у 
колони 4.); 

 у колону 8. уписати колико износи укупна цена са ПДВ-ом и то тако што ће помножити 
јединичну цену са ПДВ-ом (наведену у колони 6.) са траженим количинама (које су наведене 
у колони 4.); 

 У колону 9. уписати назив произвођача добара за коју подноси понуду 
 



 
 

 
 

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ- Образац 2 
 
Понуда бр. _____ од _____ за јавну набавку добара – медицинска опрема – колпоскоп 

Општи подаци о понуђачу 
 
Назив понуђача: 
___________________________________________________ 
Адреса понуђача  (улица, општина, град): 
___________________________________________________ 
Матични број понуђача: 
___________________________________________________ 
Порески идентификациони број понуђача (ПИБ) 
___________________________________________________ 
 
Име и презиме законских заступника 
__________________________________________________ 
 
__________________________________________________ 
Име особе одговорне за потписивање уговора 
___________________________________________________ 
Име особе за контакт: 
___________________________________________________ 
Електронска адреса понуђача (е-маил): 
___________________________________________________ 
Телефон: 
___________________________________________________ 
Телефакс: 
___________________________________________________ 
Број рачуна понуђача и назив банке: 
___________________________________________________ 
 
 
2) Понуду дајем: (заокружити и податке уписати за а), б) или в)) 
 
а) самостално 
 
б) са подизвођачем: 
1. ________________ 
2. ________________ 
3. ________________ 
[навести назив и седиште свих подизвођача] 
 



 
 
 
в) као заједничку понуду: 
1. _________________________________________________ 
2. _________________________________________________ 
3. _________________________________________________ 
[навести назив и седиште свих учесника у заједничкој понуди] 
 
 
3) Укупна цена добра – медицинска опрема – колпоскоп –  износи ______________ 
динара, без ПДВ 
 
 
 
4)   Плаћање у року до 45 дана од дана пријема колпоскопа 

   Плаћање се врши уплатом на текући рачун понуђача. 
 
 
 
5) Понуђач сам уписује рок испоруке уз услов да је максимални  рок испоруке 30 
дана 
 Рок испоруке _________ дана од дана потписивања уговора 

Место испоруке и монтаже са пуштањем у рад – на адресу наручиоца: Дом 
здравља Рача  „Милоје Хаџић Шуле“, Виноградска бб 

 
 
6) Понуђач сам уписује гарантни рок уз услов да је минимални гарантни рок 24 месеца. 

Гарантни рок _______ месеци. 
 
 
7)  Рок важења понуде износи ________ дана од дана отварања понуда. 

(не краћи од 60 дана од дана отварања понуда). 
 
 
место .................     М. П.    потпис овлашћеног лица 
датум ................. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ –Образац 3 

 

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА 

 

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник понуђача, дајем 
следећу     

И З Ј А В У 

 

Понуђач   ____________________________________  [навести назив понуђача] у поступку 
набавке добра- медицинске опреме колкпоскопа за набавку   број 404-_____/18-III-01 
потврђујем  

1) Понуђач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући 
регистар; 

2) 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 или давања мита, кривично дело преваре; 

3) Понуђач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу 
са прописима Републике Србије (или стране државе када има седиште на 
њеној територији је регистрован код надлежног органа, односно уписан у 
одговарајући регистар. 

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

5) Понуђач има важећу дозволу за обављање делатности која представља предмет 
конкретне јавне набавке, ако је таква дозвола предвиђена посебним прописом 

 

 

Датум                    Понуђач 

    М. П.  

_____________________________   ________________________________ 

 



 

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ –Образац 4 

 

 

 

 

 

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА 

 

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник понуђача, 
дајем следећу     

И З Ј А В У 

 Понуђач______________________[навести назив понуђача] да колпоскоп који 
нудимо одговара техничким карактеристикама из предмета јавне набавке 

 

 

 

Датум                    Понуђач 

    М. П.  

_____________________________   ________________________________ 

Уз понуду обавезно доставити каталог односно проспект у  штампаној и 
електронској форми, а уколико понуђач не поседује каталог у електронској форми, 
довољно је доставити само каталог у штампаној форми и проспекте (technical data 
sheet) са детаљним карактеристикама производа које нуди из кога се могу јасно 
утврдити тражене техничке карактеристике предмета јавне набавке преведене на 
српски језик у којима је обавезан да маркира све тражене техничке карактеристике, 
као и каталошки број 

 

 



 

 

 

 

 

 

МОДЕЛ УГОВОРА О КУПОПРОДАЈИ - 
МЕДИЦИНСКЕ ОПРЕМЕ – КОЛПОСКОП 

 
Закључен између: 
 
Наручиоца Општине Рача, са седиштем у Рачи , улица Карађорђева  48, коју заступа 
председник општине Неад Савковић, др. Вет. Медицине (у даљем тексту: Купац) 
 
и 
 
........................... са седиштем у ........................, улица ........................., кога заступа директор 
......................... (у даљем тексту: Продавац), 

Подаци о Кориснику: Подаци о Пружаоцу услуга: 
ПИБ: 101228415 ПИБ:  
Матични број: 07113838 Матични број:  
 Број рачуна:  

 
УГОВОРНЕ СТРАНЕ САГЛАСНО КОНСТАТУЈУ ДА ЈЕ: 

- Понуђач доставио понуду заведена код Наручиоца под бројем _________, у свему у 
складу са конкурсном документацијом; 

- Наручилац изабрао Понуђача на основу Извештаја Комисије за јавну набавку, 
бр.__________, од _________, Одлуком о додели уговора, бр.________________, од 
___________, у свему у складу са Законом о јавним набавкама („Службени гласник 
Републике Србије“, број 124/12, 14/15 и 68/15) и Правилника о обавезним 
елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину 
доказивања испуњености услова („Службени гласник Републике Србије“ бр. 
86/2015) 

Члан 1. 
1.1.Предмет Уговора је купопродаја медицинске опреме – колпоскоп са испоруком на 

адрeсу Дом здравља „Милоје Хаџић-Шуле“, а у свему према понуди Продавца, 
заводни број Купца _______ од _____ 2018. године која је достављена у поступку 
набавке на коју се закон не примењује  и прихваћена од стране стручне комисије 
Купца. 

 
1.2.Саставни део овог Уговора је понуда Продавца из става 1. овог члана. 



 
Члан 2. 

2.1. Цена робе утврђене су понудом Продавца, заводни број Купца ________ од ______ 
2018. године.  

 
2.2. Вредност уговора без ПДВ износи ________ динара; са урачунатим  ПДВ износи 
_________ дин. 
 
 
 
 
2.3.Плаћање ће се извршити  у року од 45 дана од дана испостављања фактуре 
2.4. У цену из става 1. овог члана урачунати су трошкови испоруке, као и сви трошкови 
које је Продавац имао у вези са паковањем, заштитом од оштећења и губитка добара, 
претоваром, транспортом, истоваром и испоруком. Трошкови транспорта, монтаже и 
преправке постојеће инсталације на новоиспоручену опрему  и евентуални други 
трошкови укључени су у цену и Наручилац их посебно не признаје. 
 
2.5. Цена ће се примењивати без могућности промене истих од стране понуђача. 
 

Члан 3. 
3.1. Продавац се обавезује да добра из члана 1. овог уговора Купцу испоручи у року од 

_________ дана од дана потписивања уговора (минимални рок 30 а максимални 60 
дана). Приликом испоруке неопходно је да се потпише Записник о квантитативном и 
квалитативном пријему. 

  
3.2. Продавац се обавезује да добра из члана 1. овог уговора Купцу испоручи у свему у 

складу са позитивноправним прописима, нормативима и стандардима чија је употреба 
обавезна, овим уговором и актима Купца, уважавајући правила струке.  

 
3.3. Продавац се обавезује да добра из члана 1. овог уговора испоручује у прописаној 

амбалажи и на прописани начин за одговарајући превоз, заштићена од делимичног 
или потпуног оштећења приликом утовара, транспорта, истовара и испоруке. 

 
3.4. Продужење рока испоруке толерисаће се само у случају више силе. 
3.5. Продавац се обавезује да изврши обуку за рад на медицинској опреми – колпоскопу у 

року од 30 дана од дана испоруке. 
 

Члан 4. 
4.1. Купац се обавезује да цену из члана 2. овог уговора, увећану за ПДВ, плаћа Продавцу 

уплатом на текући рачун Продавца. 
 
4.2. Плаћање ће се извршити у року од  45 дана  од дана испостављања фактуре, а након 

потписивања Записника о квантитативном и квалитативном пријему.  колпоскопа од 
стране Комисије коју ће формирати директор Дома здравља у Рачи 

 



4.3. Продавац се обавезује да на дан потписивања овог уговора преда Купцу регистровану 
бланко соло меницу на износ од 10% од вредности уговора без ПДВ – а, којом 
гарантује уредно испуњење својих уговорних обавеза са роком важења 10 дана дужи 
од дана истека рока важења уговора, меницу за отклањање грешака у гарантном року 
у висини 10% од укупне вредности уговора, без ПДВ-a  са роком важења 10 дана 
дужи од дана истека гарантног рока испорученог добра. 

 
 
 
 
4.4. Купац задржава меницу за уредно испуњење својих уговорних обавеза као и меницу 

за отклањање грешака у гарантном року за све време важења овог уговора 
 
4.5. Продавац се обавезује да истовремено са предајом менице из става 3. овог члана, 

Купцу преда копије картона са депонованим потписима овлашћених лица Продавца, 
као и овлашћење Купцу да менице може попунити у складу са овим уговором. 

 
4.6. Уколико Продавац не поступи у року из става 3. овог члана, овај уговор се закључује 

са одложним условом и почиње да важи од момента подношења менице. 
 

Члан 5. 
5.1. Квалитет добара који су предмет овог уговора мора у потпуности да одговара 

важећим домаћим или међународним стандардима за ту врсту робе, као и уверењима 
о квалитету и атестима. 

 
5.2. Купац је овлашћен да врши контролу квалитета испоручене робе у било које време и 

без претходне најаве на месту пријема, током или после испоруке, са правом да узоке 
производа из било које испоруке достави независној специјализованој институцији 
ради анализе. Уколико поменута институција утврди одступање од уговореног 
квалитета производа, трошкови анализе падају на терет Продавца. 

 
5.3. Квантитативан пријем робе се врши приликом пријема у магацину Купца у присуству 

Продавца. 
 

Члан 6. 
1.1. Продавац се обавезује да, у случају постојања квалитативних недостатака који су 

уочени непосредним опажањем, на усмени захтев Купца без одлагања, а најкасније у 
року од 3 дана, испоручи добра одговарајућег квалитета. 

1.2. У случају постојања квантитативних недостатака Купац може одмах уложити 
приговор, а Продавац се обавезује да одмах утврди чињенице, о чему ће се сачинити 
записник, који потписују присутни представници обе уговорне стране. 

1.3. Квантитативне недостатке констатоване записником из става 2. овог члана, Продавац 
је дужан да, без одлагања а најкасније у року од 3 дана, отклони о свом трошку. 

1.4. Накнадно утврђени квантитативни недостаци могу се истицати у писаној форми у 
року од 3 дана од дана испоруке. 

 



Члан 7. 
7.1. Уколико Купац установи недостатке испоручених добара који су резултат 

непрописног паковања, утовара, транспорта, претовара, истовара или испоруке, 
Продавац је дужан да недостатке отклони о свом трошку у року који одреди Купац. 

 
7.2. Уколико Продавац ни у накнадно одређеном року не отклони недостатке, Купац 

задржава право да о трошку Продавца отклањање недостатака уступи другом лицу. 
 

Члан 8. 
8.1. У случају прекорачења рока испоруке из члана 2 став 1 овог Уговора, Продавац ће 

бити у обавези да за сваки дан закашњења плати Купцу на име уговорне казне 0,5 % 
од износа уговорене цене (за неиспоручену робу) из члана 1. овог Уговора, али не 
више од 5%. 

 
8.2. Делимично извршење уговорне обавезе у уговореном року не искључује обавезу 

плаћања уговрне казне. 
 
8.3. Уколико је Купац због кашњења Продавца у испоруци или предаји добара из члана 1. 

овог уговора, претрпео штету која је већа од уговрне казне, може уместо уговорне 
казне захтевати накнаду штете, односно поред уговорне казне може захтевати разлику 
до пуног износа претрпљене штете. 

 
Члан 9. 

9.1. Наступање више силе ослобађа уговорне стране од одговорности за кашњење у 
извршењу уговорених обавеза. О датуму наступања, трајању и датуму престанка више 
силе уговорне стране су обавезне да једна другу обавесте писменим путем у року од 
24 часа. 

 
9.2. Као случајеви више силе сматрају се природне катастрофе, пожар, поплава, 

експлозија, транспортне несреће, одлуке органа власти и други случајеви предвиђени 
законом као виша сила. 

 
Члан 10. 

10.1. Гарантни рок је _______ месеци на испоручена добра рачунајући од дана испоруке 
(не може бити краћи од 24 месеца) 
 

10.2. Понуђач гарантује за квалитет испоручене медицинске опреме, која морају пратити 
прописани стандарди  и сертификати произвођача. 

 
10.3. Понуђач одговара за све скривене мане испоручене медицинске опреме. 

 
10.4. Продавац је дужан да у складу са позитивноправним прописима и нормативима и 

стандардима чија је употреба обавезна, примењује прописане мере у циљу осигурања 
безбедности и здравља на раду и обезбеђења сигурности људи и имовине. 

 
Члан 11. 



11.1. Продавац је дужан да Купцу надокнади штету коју причини на имовини Купца 
својом кривицом или грубом непажњом. 

  
11.2.  Купац у току реализације овог уговора претрпи штету која је последица 

неиспуњавања уговорених обавеза од стране Продавца, Продавац је одговоран за 
штету коју је Купац у том случају претрпео и дужан је да је надокнади. 

 
11.3. Уговорне стране су сагласне да у случају наступања штете из става 1. и става 2. овог 

члана заједничка комисија утврди евентуалну одговорност Продавца, обим и висину 
штете, о чему ће се сачинити записник. 

 
Члан 12. 

12.1. Уговорне стране су сагласне да се евентуални спорови по овом Уговору решавају 
споразумно, у супротном спорове ће решавати Привредни суд у Краљеву. 

 
Члан 13. 

13.1. У случају евентуалних неслагања уговорних страна у погледу примене одредби овог 
уговора примењиваће се одредбе Закона о облигационим односима и других 
позитивноправних прописа. 

 
Члан 14. 

14.1. Овај уговор сачињен је у два истоветна примерка, од којих по један примерак 
задржава свака уговорна страна. 

 
  ЗА ПРОДАВЦА                             ЗА КУПЦА 
     ДИРЕКТОР                  ОПШТИНА РАЧА  
    _________________________                                       __________________________ 
 
Модел уговора понуђач мора да попуни у свим ставкама, овери печатом и потпише, 
чиме потврђује да је сагласан са садржином модела уговора. 
 
 


