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Мај, 2013.god.

ПОДНОСИЛАЦ:

ПРИМАЛАЦ :
ДОМ ЗДРАВЉА БУЈАНОВАЦ

Бујановац
Улица Карађорђа Петровића 328 Бујановац

ПОНУДА
ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ЈНПП бр. 03/13
у преговарачком поступку без објављивања позива за
подношење понуда
набавка лека Sandostatin LAR 30 mg

НЕ ОТВАРАТИ!!!
Датум и сат подношења
(попуњава писарница)

Редни број подношења

Образац обавезно прилепити на предњој страни коверте!
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Прилог бр. 1
ЈНПП бр. 03 /13
ОСНОВНИ ПОДАЦИ О НАБАВЦИ
ПОДАЦИ О НАРУЧИОЦУ:
ДОМ ЗДРАВЉА БУЈАНОВАЦ
Карађорђа Петровића 328
Бујановац
Лице за контакт: Александра Стојановић
Лице овлашћено за потписивање уговора:Др. Лела Јовановић
Матични број: 8621
Шифра делатности: 85120
ПИБ: 104785110
Телефон: 017/651-315; факс: 017/651-315
е mail: dzbujanovacnabavke@gmail.com
www.dzbujanovac.org.rs

- Предмет јавне набавке: лек Sandostatin Lar 1x30 mg у количини од 3
ампуле – ознака 336000000 Фармацеутски производи
- Врста поступка јавне набавке: преговарачки поступак без објављивања
позива за подношење понуда у складу са чланом 36. став 1. тачка 3.
- Разлог за примену преговарачког поступка :
Због хитности набавке неопходне количине предметног добра за
временски период од 90 дана, проузроковане преписивањем лека од стране
онколошког конзилијума после добијања мишљења Управе за јавне набавке о
основаности примене преговарачког поступака, наручилац покреће исти.

Сходно члану 36. став 1. тачка 3 позивају се понуђачи који обављају предметну
делатност и испуњавају обавезне услове и испуњавају обавезне услове за учешће у
поступку прописане чланом 75. и 77. Закона о јавним набавкама, да доставе своје
понуде.
Понуде се припремају и подносе у складу са конкурсном документацијом.
Понуђачи су у обавези да своје понуде доставе до 05.06.2013. године до 12 сати , у
затвореној коверти са назнаком „Понуда за набавку лека Sandostatin LAR“ – НЕ
ОТВАРАТИ“ на горе наведену адресу.

Уколико се понуде достављају поштом, понуђачи су дужни да обезбеде да понуде
стигну до назначене адресе наручиоца пре истека рока за достављање понуда, јер ће
се у противном сматрати неблаговременом.
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Отварање понуда ће се извршити 05.06.2013. године у просторијама управе Дома
здравља Бујановац , са почетком у 12,10 часова.
Наручилац ће у року од 2 дана од дана отварања понуда и преговарања донети
одлуку о додели уговора.
Представник понуђача је обавезан да дође на јавно отварање и преговарање и мора
приложити овлашћење о иступању испред понуђача.
Обзиром да се ради о преговарачком поступку без објављивања у складу са чланом
36. став 1. тачка 3. Закона о јавним набавкама („Сл. гл. РС“ бр. 124/12) елемент за
преговарање је

- цена
Све информације везане за јавно прикупљање понуда могу се добити на телефон
017/651-315 или на е-mail: dzbujanovacnabavke@gmail.com
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Прилог бр. 2
ЈН бр. 23/13

УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ
Језик
Понуда и остала документација која се односи на понуду, морају бити састављени на
српском језику.
Подношење понуде
Понуђач подноси понуду непосредно или путем поште у писаној форми, у складу са
обрасцима датим у конкурсној документацији.
Понуђач подноси понуду у затвореној коверти или кутији, затворену на начин да се
приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара.
Образци који се попуњавају од стране понуђача, морају бити тачни и недвосмислени
као и оверени потписом и печатом на свакој страни образца.
Уз понуду понуђач је дужан да достави доказе о испуњавању обавезних услова за
учешће у поступку јавне набавке предвиђених чланом 75. ЗЈН, као и доказе о
испуњености додатних услова из члана 76.ЗЈН.
Испуњеност обавезних услова понуђач доказује достављањем доказа предвиђених у
члану 77. ЗЈН став 1.и 2., све према образцу за оцену испуњености из члана 75. и
76.ЗЈН и упутству како се доказује испуњеност тих услова који је саставни део
конкурсне документације.
Понуду може поднети понуђач који наступа самостално, понуђач који наступа са
подизвођачима и група понуђача која подноси заједничку понуду – понуђач је дужан
да се изјасни на Прилогу бр. 3 – Образац понуде.
Ако понуђач у понуди наведе да ће делимично извршење набавке поверити
подизвођачу , дужан је да за подизвођача достави доказе о испуњености обавезних
услова из члана 75. ЗЈН тачка 1. - 4. ,а доказ о испуњености услова из
члана 75. став 1. тачка 5. ЗЈН ,проценат укупне вредности набавке коју ће поверити
подизвођачу и део набавке који ће извршити преко подизвођача.
Уколико се понуда подноси као заједничка понуда или понуда са подизвођачем,
потребно је попунити образце о подацима за учеснике у заједничкој понуди или
подизвођача. Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење набавке без
обзира на број подизвођача и дужан је да за подизвођаче достави доказе о
испуњености из члана 77.Закона.
У случају када група понуђача подноси заједничку понуду и уколико она буде
оцењена као најповољнија, пре закључења уговора, група понуђача је дужна да
достави правни акт којим се дефинишу одговорности сваког понуђача из групе
понуђача, а којим се обавезују на заједничко извршење набавке.
Сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни услове из члана 75. ЗЈН, што
доказује достављањем доказа из члана 77.ЗЈН.
Један понуђач може да учествује само у једној понуди и то као понуђач који наступа
самостално, подизвођач или члан групе понуђача.
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Учешће у више од једне понуде у које је понуђач укључен, резултираће одбијањем
тих понуда, као неисправних.
Измена, допуна и опозив понуде
Понуђач може изменити и допунити своју понуду све до дана и сата који је одређен
као рок за достављање понуда, назначеног у позиву за подношење понуда.
Понуђач може извршити опозив своје понуде искључиво писаним путем до момента
истека рока за подношење понуда.
Додатне информације и појашњења у вези са припремањем понуде
Понуђач може у писаном облику, тражити од наручиоца додатне информације и
појашњења у вези са припремом понуде, најкасније пет дана пре истека рока за
достављање понуде, с тим да се комуникација у поступку јавне набавке врши на
начин одређен чланом 20. Закона. Тражење додатних информација и
појашњења телефоном није дозвољено.
Све додатне информације или појашњења у вези са конкурсном документацијом
понуђач
доставља
искључиво
у
писаној
форми
на
e-mail:
dzbujanovacnabavke@gmail.com
уз обавезну потврду
пријема документа.
Наручилац је дужан да у року од 3 дана од дана пријема захтева достави
заинтересованом лицу одговор у писаној форми, као и да истовремено ту
информацију објави на Порталу јавних набавки.
Поверљивост података
Подаци које понуђач означи као поверљиве, биће коришћени само у предметној
набавци и неће бити доступни ником осим лица која буду укључена у поступак јавне
набавке.
Цена
Цена у понуди мора бити наведена искључиво у динарима без урачунатог ПДВ-а.
Понуђене цене морају бити фиксне за време трајања уговора.
Цена треба да буде изражена тако да обухвата све трошкове које понуђач има у
реализацији предметне набавке.
Цену са ПДВ-ом и укупну вредност са ПДВ-ом понуђач попуњава у Образцу
структуре цене.
Ако је у понуди дата неуобичајена ниска цена наручилац ће поступити у складу са
чланом 92. Закона о јавним набавкама.

Услови плаћања
Наручилац ће за испоручена добра платити у року од 60 дана од дана фактурисања.
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Рок испоруке
Понуђач је дужан да врши сукцесивну испоруку добара у року од 5 дана од дана
пријема наруџбенице. Количине исказане у понуди су потребе наручиоца за 90 дана.
Купац није у обавези на повуче целу уговорену количину добара.

Место испоруке
Цена назначена у понуди подразумева фцо магацин Дом здравља Бујановац.
Важење понуде
Понуђач је дужан да обавезно у својој понуди наведе рок важења понуде који не може
бити краћи од 30 дана од дана отварања понуда. У случају истека рока важења
понуде, наручилац може писаним путем затражити од понуђача продужење рока
важења понуде. Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде не
може мењати понуду у том року.
Одбијање понуда
Наручилац ће одбити све понуде као неприхватљиве које имају битне недостатке у
складу са чланом 106. ЗЈН.
Негативне референце
Наручилац може да одбије понуду ако поседује доказе којим потврђује да понуђач
није испуњавао своје обавезе по раније закљученим уговорима у јавним набавкама, а
који су се односили на исти предмет набавке.
Додатна објашњења и контрола понуђача
Наручилац може да захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при
прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши и контролу (увид) код
понуђача.
Рок за доношење одлуке о додели уговора
Одлуку о додели уговора наручилац ће донети у року од 2 дана од дана јавног
отварања понуда.
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Обустава поступка
Наручилац задржава право да обустави поступак јавне набавке у складу са чланом
109. Закона о јавним набавкама :
a) уколико нису испуњени услови за доделу уговора,
b) из објективних и доказивих разлога ,који се нису могли предвидети у време
покретања поступка и који онемогућавају да се започети поступак оконча,
односно услед којих је престала потреба наручиоца за предметном набавком
због чега се неће понављати у току исте буџетске године односно наредних
шест месеци.
Елемент преговарања је цена
Преговарање ће се вршити у два круга, са свим понуђачима истовремено, све док
постоји заинтересованост понуђача да спусте цену.

Све информације везане за ову јавну набавку могу се добити на телефон 017/651-315
Александра Стојановић е-маил: dzbujanovacnabavke@gmail.com
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ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ
Назив понуђача
Адреса понуђачаулица,број,место,општина
Овлашћено лице
Лице овлашћено за
потписивање уговора
Лице за контакт
Телефон / мобилни телефон
Телефакс
Е-mail
Порески идентификациони
број (ПИБ)
Матични број понуђача
Назив банке
Број рачуна
Место и датум,
_________,___. ___. 2013. год.

Понуђач,
_______________________
(потпис и печат овлашћеног лица)

Напомена: Образац ''Подаци о понуђачу'' попуњавају сви понуђачи који подносе самостално
понуду.
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ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ
Број понуде
Датум понуде

Назив подизвођача
Адреса подизвођача улица,број,место,општина
Овлашћено лице
Лице овлашћено за
потписивање уговора
Лице за контакт
Телефон / мобилни телефон
Телефакс
Е-mail
Порески идентификациони
број (ПИБ)
Матични број подизвођача
Назив банке
Број рачуна
Место и датум,
_________,___. ___. 2013. год.

Подизвођач,
___________________________
(потпис и печат овлашћеног лица)

Напомена: Образац ''Подаци о подизвођачу'' попуњавају само они понуђачи који подносе
понуду са подизвођачем. У том случају образац копирати, попунити, потписати и оверити од
стране сваког понуђача који је подизвођач, при чему печат и потпис овлашћеног лица
морају бити оригина
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ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ КОЈИ УЧЕСТВУЈЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ
Број понуде
Датум понуде
Назив учесника у заједничкој
понуди
Адреса учесника у заједничкој
понудиулица,број,место,општина
Овлашћено лице
Лице овлашћено за
потписивање уговора
Лице за контакт
Телефон / мобилни телефон
Телефакс
Е-mail
Порески идентификациони
број (ПИБ)
Матични број учесника у
заједничкој понуди
Шифра делатности
Назив банке
Број рачуна
Место и датум,
_________,___. ___. 2013. год.

Понуђач - учесник у заједничкој понуди,
_____________________________
(потпис и печат овлашћеног лица)

Напомена: Образац ''Подаци о понуђачу који је учесник у заједничкој понуди'' попуњавају
само они понуђачи који подносе заједничку понуду. У том случају образац копирати,
попунити, потписати и оверити од стране сваког понуђача који је учесник у заједничкој
понуди, при чему печат и потпис овлашћеног лица морају бити оригинал.
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Прилог бр. 3
ЈНПП бр. 03/13
ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ
Ред
број

НАЗИВ ДОБРА

1

2

1

Oktreotid 30 mg

Јединица

Количина за

мере

90 дана

Јединична
цена

3

4

5

inj

3

ПОПУЊАВА ПОНУЂАЧ
Укупна
Паковање
Произвођач
вредност
6

7

8

Комерцијални
назив
9

Укупно:
Део набавке који ће испунити подизвођач
Проценат набавке који ће испунити подизвођач

_________________________________
________________________________

Рок важења понуде ____________________________
УКУПНО БЕЗ ПДВ
УКУПНО СА ПДВ
НАЧИН ПЛАЋАЊА
РОК ИСПОРУКЕ
ВАЖНОСТ ПОНУДЕ

У ВЕЗИ КВАЛИТЕТА ПОНУЂАЧИ СУ ОБАВЕЗНИ ДА СЕ ПРИДРЖАВАЈУ ОДРЕДАБА ЗАКОНА О ПРОИЗВОДЊИ И ПРОМЕТУ ЛЕКОВА И ПОМОЋНИХ ЛЕКОВИТИХ
И МЕДИЦИНСКИХ СРЕДСТАВА

М.П.
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Потпис овлашћеног лица: ______________________________

Прилог бр. 4
ЈНПП бр. 03/13
ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНА
Ред
број

НАЗИВ ПРОИЗВОДА

1

2

1

Oktreotid 30 mg

Јединица

Количина за 2

мере

месеца

3

4

inj

3

ПОПУЊАВА ПОНУЂАЧ
Јединична цена
дин/јед мере
без ПДВ-a
5

Јединична цена
дин/јед мере са ПДВом
6

Укупна вредност без
ПДВ-a

Укупна вредност
са ПДВ-ом

7

8

ОВЛАШЋЕНО ЛИЦЕ ПОНУЂАЧА СВОЈИМ ПОТПИСОМ И ПЕЧАТОМ
ПОТВРЂУЈЕ ДА НАВЕДЕНА ДОБРА ОДГОВАРАЈУ
СТАНДАРДИМА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

М.П.

Потпис овлашћеног лица: ______________________________
ПОНУЂАЧ : ____________________________
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Прилог бр. 5
ЈНПП 03/13
ОБРАЗАЦ ЗА ОЦЕНУ ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75. и 76. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА И УПУТСТВО КАКО СЕ
ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА
По Понуђач који испуњава услове из члана 75. и 76. Закона о јавним набавкама дужан је да уз понуду достави и доказе из члана 77. овог Закона и
до казе из конкурсне документације и то:

УСЛОВИ
1.

2.

3.

Да је понуђач регистрован код
надлежног органа, односно уписан у
одговарајући регистар
(Члан 75. став 1. тач. 1. Закона)
Да понуђач 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
(Члан 75. став 1. тач. 2. Закона)
Да понуђачу није изречена мера забране
обављања делатности која је на снази у
време објављивања позива за
подношење понуда предмет јавне
набавке
(Члан 75. став 1. тач. 3. Закона)
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ДОКАЗИ
Извод из регистра Агенције за привредне
регистре односно извод из регистра
надлежног Привредног суда
Извод из казнене евиденције, односно
уверења надлежног суда и надлежне
полицијске управе Министарства
унутрашњих послова

Потврде привредног и прекршајног суда да
му није изречена мера забране обављања
делатности или потврда Агенције за
привредне регистре да код овог органа није
регистровано, да му је као привредном
друштву изречена мера забране обављања
делатности

Број документа

Датум
издавања

4.

5.

6.

Да је понуђач измирио доспеле порезе,
Уверење Пореске управе Министарства
доприносе и друге јавне дажбине, у
финансија и привреде да је измирио доспеле
складу са прописима Републике Србије порезе и доприносе и уверења надлежне
или стране државе када има седиште на локалне самоуправе да је измирио обавезе
њеној територији
по основу извора локалних јавних прихода
(Члан 75. став 1. тач. 4. Закона)
Да понуђач има важећу
- Решење за обављање промета на велико предметних
дозволу надлежног органа за
добара издато од стране Министарства здравља РС
обављање делатности која је
предмет јавне набавке
(Члан 75. став 1. тач. 5.
Закона)
Да је понуђено добро
Решења о упису предметног добра у одговарајући
регистровано код надлежног
регистар, издато од Агенције за лекове и медицинска
органа
средства Србије
(Члан 76. став 2. Закона)

Датум:

ор

Потпис овлашћеног лица понуђача:

Испуњеност наведених услова понуђач доставља у форми изјаве ( Прилог бр. 6) датом под пуном моралном и материјалном одговорно
, шћу, осим тачке 5. и 6. која се доставља у оригиналу или овереној фотокопији уз саму понуду.

НАПОМЕНА:
1.
2.

Доказ из члана 75. став 1. тач. 2. до 4. Закона не може бити старији од два месеца пре отварања понуда.
Доказ из члана 75. став 1. тачка 3. Закона мора бити издат након објављивања позива за подношење понуда.
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Прилог бр. 6
ЈНПП број 03/2013
ДОМ ЗДРАВЉА БУЈАНОВАЦ

НАРУЧИЛАЦ: Дом здравља Бујановац

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА
Под кривичном и материјалном одговорношћу изјављујем да :

A: Друштво___________________________, са седиштем у _______________________,
улица_____________________, бр.____ чији сам законски заступник у својству директора,

Испуњава услове за учешће у поступку доделе уговора о јавној набавци прописане чланом
75. Закона о јавним набавкама ( Сл.Гласник РС бр. 124/2012), а по позиву за давање понуде за
________________________________________________
НАПОМЕНА: Попунити и вратити наручиоцу заједно са понудом

У ________________
Дана___________2013.год.

ДИРЕКТОР
___________________________

___________________________
( ПОТПИС)
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Прилог бр. 7
ЈНПП бр. 03/13

На основу члана 20. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у
поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Службени гласник
РС“ број 29/2013) ___________________________________________________________
(назив фирме и седиште понуђача) даје следећу

ИЗЈАВУ
ПОНУЂАЧА О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Изјавом о независној понуди, понуђач под пуном материјалном и кривичном
одговорношћу потврђује да је у преговарачком поступку без објављивања позива за
подношење понуда – набавка лека „Sandostatin LAR“ 30 mg, број ЈНПП 03/13 понуду поднео
независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

М.П.

ПОНУЂАЧ

________________________
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Прилог бр. 8
ЈНПП бр. 03/13

ЕЛЕМЕНТИ УГОВОРА О КОЈИМА ЋЕ СЕ ПРЕГОВАРАТИ И НАЧИН ПРЕГОВАРАЊА

Елемент уговора о коме ће се преговарати је понуђена цена као и остали комерцијални
услови из понуде (економски најповољнија понуда).
Начин преговарања је директно преговарање са овлашћеним представником понуђача о
превиђеним елементима.

Прилог бр. 9
ЈНПП бр. 03/13

ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

ВРСТА ТРОШКОВА ПОНУДЕ

ПОЈЕДИНАЧНИ ИЗНОСИ

1.
2.
3.
4.
5.
УКУПНО:
ПДВ:
СВЕГА:
Понуђач може да у оквиру понуде достави укупан износ и структуру трошкова припремања
понуде.
Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од
наручиоца накнаду трошкова. (члан 88. ЗЈН).

Потпис овлашћеног лица:

Место и датум:

М.П.
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