
Конкурсна документација у преговарачком поступку без објављивања позива за подношење
понуда ЈН бр. ПП 02/2016

1

АПОТЕКА НИШ
Булевар Др Зорана Ђинђића 6

Ниш

ЈАВНА НАБАВКА - лекова Листа Д/РФЗО
“ Vigabatrin tbl 500mg“

ПРЕГОВАРАЧКИ ПОСТУПАК БЕЗ ОБЈАВЉИВАЊА ПОЗИВА ЗА
ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

ЈАВНА НАБАВКА бр. ПП – 02 / 2016



Конкурсна документација у преговарачком поступку без објављивања позива за подношење
понуда ЈН бр. ПП 02/2016

2

На основу чл. 36. ст. 1. тач. 3 и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр.
124/2012, у даљем тексту: Закон), чл. 5. Правилника о обавезним елементима конкурсне
документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл.
гласник РС” бр. 29/2013), Одлуке о покретању поступка јавне набавке број ПП – 02 / 2016 (дел.бр.
965. од 24. 08. 2016) и Решења о образовању комисије за јавну набавку ПП – 02 / 2016 (дел. бр.
966. од 24. 08. 2016) припремљена је:

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

у преговарачком поступку без објављивања позива за подношење понуда за јавну
набавку - лекова Листа Д/РФЗО – “Vigabatrin tbl 500mg“

ЈН бр. ПП 02 / 2016

Конкурсна документација садржи:

Поглавље Назив поглавља Страна
Наслов 1
Садржај 2

I Општи подаци о јавној набавци 3
II Подаци о предмету јавне набавке 4

III

Врста, техничке карактеристике, квалитет, количина и опис добара,
радова или услуга, начин спровођења контроле и обезбеђења
гаранције квалитета, рок извршења, место извршења или испoруке
добара, евентуалне додатне услуге и сл.

5

IV
Техничка документација и планови, односно документација о
кредитној способности наручиоца у случају јавне набавке
финансијске услуге кредита

Није предмет
набавке

V Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. Закона и
упутство како се доказује испуњеност тих услова 6

VI Елементи уговора о којима ће се преговарати, начин преговарања и
модел уговора 11

VII Упутство понуђачима како да сачине понуду 15
VIII Образац понуде 23
VIII Табела у оквиру образца понуде за лекове ЛИСТА-Д 31
IX Образац структуре ценe са упутством како да се попуни 32
X Образац трошкова припреме понуде 33
XI Образац изјаве о независној понуди 34
XII Образац изјаве о поштовању обавеза из чл. 75. ст. 2. Закона 35
XIII Образац Изјаве о поседовању неопходног техничког капацитета 36
XIV Образац Изјаве о поседовању неопходног кадрсовског капацитета. 37
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I ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

1. Подаци о наручиоцу
Наручилац: Апотека Ниш
Адреса:Булевар Др Зорана Ђинђића 6
Интернет страница: www.apotekanis.co.rs

2. Врста поступка јавне набавке: преговарачки поступак без објављивања позива за
подношење понуда
Основ за примену преговарачког поступка и подаци који оправдавају његову примену:
Предметна јавна набавка се спроводи у преговарачком поступку без објављивања позива за
подношење понуда, у складу са Законом и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке.
Основ за примену преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда: ako
због изузетне хитности проузроковане ванредним околностима или непредвиђеним догађајима,
чије наступање ни у ком случају не зависи од воље наручиоца, наручилац није могао да поступи у
роковима одређеним за отворени или рестриктивни поступак. Околности које оправдавају
хитност не могу бити у било каквој вези са наручиоцем; (члан 36. став 1.тачка 3.ЗЈН)

Апотека Ниш је спровела отворени поступак јавне набавке ради закључивања оквирних Апотека
Ниш је спровела отворени поступак јавне набавке ради закључивања оквирних споразума број.
ОТВ 01 за 37 партије лекова са листе Д - нерегистровани лекови.
У предметном поступку јавне набавке донета је Одлука о додели уговора и обустави постука Отв
01 (дел. бр. 484. од 02. 06. 2016. године) којом је обустављен поступак за набавку лекова за 8
партија из разлога што су све понуде неприхватљиве.
Оквирни споразуми за остале 29 партије закључени су 13. 06. 2016. године.
За лекове са листе Д, РФЗО не даје прописану цену. Апотека Ниш је процењену вредност јавне
набавке за лекове са листе Д, проценила на основу малопродајних цена које су за време
расписивања поступка јавне набавке важиле за те лекове у Апотеци Ниш и код добављача.
Након тога појавио се пацијента са рецептом за лек „Vigabatrin tbl 500mg”
У време расписивања тендера Апотека Ниш није имала ни једног пацијента за кога је набављала
поменути лек.
Сматрамо да је целисходно да нам се одобри примена члана 36. став 1. тачка 3. за набавку лека
са листе Д јер имамо обезбеђена средства у Плану набавки за 2016. годину на позицији Лекови
који се издају на рецепт са Листе Д / РФЗО.
Апотека Ниш је обавила истарживање тржиште и на основу контакта са произвођачима и
овлашћеним увозницима проценила је да је процењена вредност за набавку овог лека 150.650,00
динара без ПДВ-а.
Наведени лек је хитно потребан Наручиоцу за неометан рад, у смислу поштовања чл. 178. став 3.
Закона о здравственом осигурању, односно законске обавезе Наручиоца да осигураним лицима
мора обезбедити потребне лекове.

3. Предмет јавне набавке
Предмет јавне набавке бр. ПП 02 / 2016 су добра:
Лекови Листа Д/РФЗО – “Vigabatrin tbl 500mg“

4. Контакт (лице или служба)
Лице (или служба) за контакт: Дипл.правник Ирена Петровић
Апотека Ниш /правна служба/
Тел:018-512-296; Фах:512-297.
Е-маил: javne.nabavke@apotekanis.co.rs
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II ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

1. Предмет јавне набавке

Предмет јавне набавке бр. ПП 02 / 2016 су добра–
лекови Листа Д/РФЗО – “ Vigabatrin tbl 500mg“

Наручилац је у конкурсној документацији навео називе лекa по генеричком имену поштујући
Листу лекова коју утврђује РФЗО. Изабрани лекар прописује лекарски рецепт са
интернационалним незаштићеним називом лека, фармацеутским обликом, бројем таблета и
јачином лека са Листе лекова коју утврђује РФЗО.
На Листи лекова су наведени лекови по INN, са назнаком паковања и јачине лека.

Назив и ознаку из општег речника набавке:
33680000 – Фармацеутски производи

2. Партије

Набавка није обликована по партијама
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III ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА,
РАДОВА ИЛИ УСЛУГА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА

ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА, МЕСТО ИЗВРШЕЊА ИЛИ ИСПОРУКЕ
ДОБАРА, ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ УСЛУГЕ И СЛ.

R.
br INN FO JM Kol.

Pojed.
cena
bez

PDV -
a

Uk. cena
bez PDV -

a

Pojed.
cena sa
PDV-om

Uk. cena
sa PDv-om

1 Vigabatrin tbl
500mg kutija 1 komad 500 301,30 150.650,00 331,43 165.715,00
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V УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА И
УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА

1. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА

Назив документа Број
документа

Датум
документа

Издат
од

стране

Број
страна у
прилогу

ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ
1)Услов: Да је понуђач регистрован код надлежног
органа, односно уписан у одговарајући регистар;
Доказ: Извод из регистра Агенције за привредне
регистре, односно извода из регистра надлежног
Привредног суда.
(члан 75. став 1. тач. 1. ЗЈН)
2) Услов: Да понуђач и његов законски заступник није
осуђиван за неко од кривчних дела као члан
организоване криминалне групе, да није осуђиван за
кривична дела против привреде, кривична дела против
заштите животне средине, кривично дело примања или
давања мита, кривично дело преваре;
Доказ за понуђаче - правна лица
а - Извод из казнене евиденције, односно уверење
основног суда на чијем је подручју седиште домаћег
правног лица, односно седиште представништва или
огранка страног правног лица, којим се потврђује да
правно лице није осуђивано за кривична дела против
привреде, кривична дела против заштите животне
средине, кривично дело примања или давања мита,
кривично дело преваре;
б - Извод из казнене евиденције, односно уверење
Посебног одељења за организовани криминал Вишег
суда у Београду, којим се потврђује да правно лице није
осуђивано за неко од кривичних дела из надлежности
овог суда.
в - Извод из казнене евиденције, односно уверење
надлежне Полицијске управе МУП-а, којим се потврђује
да законски (статутарни) заступник понуђача није
осуђиван за кривична дела против привреде, кривична
дела против животне средине, кривично дело примања
или давања мита, кривично дело преваре и неко од
кривичних дела организованог криминала (захтев се
може поднети према месту рођења или према месту
пребивалишта законског заступника). Уколико понуђач
има више законских (статутарних) заступника дужан је
да достави доказ за сваког од њих.
Доказ за предузетнике и физичка лица:
Извод из казнене евиденције, односно уверење
надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује
да 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 (захтев се може поднети
према месту рођења или према месту пребивалишта).
Доказ не може бити старији од два месеца пре
отварања понуда.
(члан 75. став 1. тач. 2. ЗЈН)
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3) Услов: Да је понуђач измирио доспеле порезе,
доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима
Републике Србије или стране државе када има седиште
на њеној територији;
Доказ: Уверења Пореске управе Министарства
финансија и привреде РС је измирио доспеле порезе и
доприносе и уверења надлежне локалне самоуправе да
је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних
прихода или потврду агенције за приватизацију да се
понуђач налази у поступку приватизације.
Доказ не може бити старији од два месеца пре
отварања понуда.
Овај доказ достављају сви понуђачи било да су правна
лица или предузетници. (члан 75. став 1. тач. 4 ЗЈН)
4) Услов: Важећу дозволу надлежног органа за
обављање делатности која је предмет јавне набавке,
ако је таква дозвола предвиђена посебним прописима.
Доказ: - Решење надлежног министарства за
обављање делатности - Министарство здравља РС
Понуђач који је уписан у регистар понуђача из члана 78. став 1. ЗЈН, који води АПР сходно члану 78. став 5. за

обавезне услове тачка 1. до 4., уписује само број под којим је уписан у регистар понуђача
5) Образац изјаве о независној понуди
Доказ: писана изјава понуђача дата под пуном
материјалном и кривичном одговорношћу, да је понуду
поднео независно, без договора са другим понуђачима
или заинтересованим лицима.
Образац изјаве дат је у Поглављу XI из конк. докум.
6) Понуђач је дужан да при састављању понуде
изричито наведе да је поштовао обавезе које
произилазе из важећих прописа о заштити на раду,
запошљавању и условима рада, заштити животне
средине, као и да гарантује да је ималац права
интелектулане својине
Доказ: Поптписан и оверен Образац изјаве о
поштовању обавеза које произилазе из чл.75. став 2.
ЗЈН дат у поглављу XII.

Назив документа Број
документа

Датум
документа

Издат
од

стране

Број
страна у
прилогу

ДОДАТНИ УСЛОВИ
7) Услов: Да понуђач располаже довољним Техничким
капацитетом
Доказ: Изјава понуђача дата под пуном материјалном и
кривичном одговорношћу да поседује једно доставно
возило. - Образаца изјаве - поглавље XIII.
(члан 76. став 2. ЗЈН)
8) Услов: Да понуђач располаже довољним Кадровским
капацитетом
Доказ: Изјава понуђача дата под пуном материјалном и
кривичном одговорниошћу да има у радном односу
једног запосленог Дипл. фармацеута / лекара.
- Образац изјаве - поглавље XIV
(члан 76. став 2. ЗЈН)
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Напомена:
Уколико понуду подноси група понуђача понуђач је дужан да за сваког члана групе достави
наведене доказе да испуњава услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) а додатне услове из тачака 5,
6, 7, 8, група понуђача испуњава заједно.
Овлашћено лице сваког понуђача из групе понуђача мора да потпише и овери:
Услов из члана 75. став 2.
- Образац изјаве о независној понуди - поглавље – поглавље XI
- Образац изјаве о поштовању обавеза које произилазе из чл. 75. став 2. ЗЈН дат у поглављу XII,
- Образац изјаве о поседовању неопходног техничког капацитета – поглавље XIII
- Образац изјаве о поседовању неопходног кадровског капацитета – поглавље XI

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, понуђач је дужан да за подизвођача достави
доказе да испуњава услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона.

Услови из тачке 5, 6, 7, 8 испуњавају се на следећи начин :

Уколико понуђач наступа самостално или са подизвођачима, неопходно је да понуђач самостално
испуни услове из става 5, 6, 7, 8 и достави доказ. Подизвођачи немају обавезу испуњавања ових
услова.

Наведене доказе о испуњености услова понуђач може доставити у виду неоверених копија, а
наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од понуђача, чија је понуда на
основу извештаја за јавну набавку оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или
оверену копију свих или појединих доказа.

Ако понуђач у остављеном, примереном року који не може бити краћи од пет дана, не достави на
увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову понуду одбити као
неприхватљиву.

Понуђачи који су регистровани у регистру који води Агенција за привредне регистре не морају да
доставе доказ из чл. 75. ст. 1. тач. 1) Извод из регистра Агенције за привредне регистре, који је јавно
доступан на интернет страници Агенције за привредне регистре.

Понуђачи који су регистровани у регистру понуђача који води Агенција за привредне регистре не
морају да доставе доказ из чл. 75. ст. 1. тач. 1) до 4). Понуђачи достављају Извод из регистра
понуђача Агенције за привредне регистре, односно наводе интернет страницу на којој је доступан
регистар понуђача.

Наручилац неће одбити понуду као неприхватљиву, уколико не садржи доказ одређен конкурсном
документацијом, ако понуђач наведе у понуди интернет страницу на којој су подаци који су тражени у
оквиру услова јавно доступни.

Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ, понуђач доставља копију
електронског документа у писаном облику, у складу са законом којим се уређује електронски
документ, осим уколико подноси електронску понуду када се доказ доставља у изворном
електронском облику.

Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају тражени докази, понуђач може, уместо
доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и материјалном одговорношћу оверену
пред судским или управним органом, јавним бележником или другим надлежним органом те државе.

Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су документи којима
понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране надлежних органа те државе.

Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца са назнаком „набавка - лекови
Листа Д/РФЗО – “ Vigabatrin tbl 500mg“ ЈН бр. ПП 02 / 2016 о било којој промени у вези са
испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно
закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је документује на
прописани начин.
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VI ЕЛЕМЕНТИ УГОВОРА О КОЈИМА ЋЕ СЕ ПРЕГОВАРАТИ, НАЧИН ПРЕГОВАРАЊА И
МОДЕЛ УГОВОРА

Елементи о којима се преговара су:
Попуст на цене из Ценовника наручиоца (изражено у динарима)
Рок испоруке

ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА, ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ
КОЈИХ СЕ ЗАКЉУЧУЈЕ УГОВОР И МЕТОДОЛОГИЈА ЗА ДОДЕЛУ ПОНДЕРА ЗА СВАКИ ЕЛЕМЕНТ
КРИТЕРИЈУМА
Критеријум за избор најповољније понуде је „економски најповољнија понуда“.
Оцењивање и рангирање понуда заснива се на елементима критеријума „економски најповољнија
понуда“ и то:

Назив критеријума Максималан број
пондера

1 Попуст на цене из Ценовника наручиоца (изражено у динарима) 90,00 пондера
2 Рок испоруке 10,00 пондера

Укупно пондера 100,00 пондера

1. Попуст на цену из Ценовника наручиоца (изражено у динарима)
Понуда са највећим попустом на цену из Ценовника наручиоца добија максималан број пондера – 90
пондера.

Остале понуде се вреднују по следећој формули:
П = (П пон. / П мах) x 90
П – је број пондера за критеријум Попуст на цену из ценовника наручиоца
П мах. – је највећи попуст на цену из Ценовника наручиоца за партију
П пон – понуђени попуст на цену из Ценовника наручиоца за партију која се оцењује
Израчунавање пондера вршиће се заокруживањем на 2 (две) децимале.

2. Рок испоруке
- од 0 до 5 дана ........... 10 пондера
- од 6 до 15 дана............ 5 пондера
- понуде са роком испоруке дужим од 15 дана неће се узимати у разматрање.
Рок испоруке добара не може да буде дужи од 15 дана након прибављања Решења о увозу
нерегистрованог лека.

ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ ИЗВРШИТИ ДОДЕЛУ
УГОВОРА У СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ ИЛИ ВИШЕ ПОНУДА СА ЈЕДНАКИМ БРОЈЕМ
ПОНДЕРА ИЛИ ИСТОМ ПОНУЂЕНОМ ЦЕНОМ
Уколико, две или више понуда имају исти број пондера, предност ће се дати понуђачу који је понудио
краћи рок испоруке.

Достављање понуда је до 26. 08. 2016. године до 10:00 часова на адресу Апотека Ниш, Булевар Др
Зорана Ђинђића бр. 6. Јавно отварање понуда обавиће се истог дана у 10:15 часова, у просторијама
Апотеке Ниш, Булевар Др. Зорана Ђинђића 6 Ниш.
Комисија ће након отварања понуда утврдити да ли су испуњени услови из поглавља V конкурсне
документације, што ће бити унето у записник о отварању понуда.

Представници понуђача који учествују у поступку преговарања, дужни су да комисији за предметну
јавну набавку предају овлашћења за преговарање и да са собом понесу печат.
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Поступак преговарања врши се у једном кругу тако што, представници понуђача чије су понуде
оцењене као прихватљиве, своје коначне понуде (Табела која је саставни део Прилога III - врста,
техничке карактеристике, квалитет, количина и опис добара, радова или услуга, начин спровођења
контроле и обезбеђивања гаранције квалитета, рок извршења, место извршења или испоруке
добара, евентуалне додатне услуге и сл. спецификације, квалитет, количина, опис и цена добара и
Табела која је саставни део прилога VIII - Oбразац понуде), достављају у штампаном облику,
папирној форми, која мора бити потписана и оверена, Комисији за предметну јавну набавку до 10:30
часова истог дана.
Поступак преговарања обавиће се истог дана 26. 08. 2016 године у 10:30 часова у просторијама
Апотеке Ниш, Булевар Др. Зорана Ђинђића 6 Ниш.

Присутни представници понуђача могу се изјаснити да остају при поднетим понудама.
Понуде за које Комисија утврди да су прихватљиве, а које не буду измењене у поступку
преговарања, сматраће се коначним и као такве унеће се у записник о преговарању.

Записник о отварању понуда и записник о поступку преговарања биће достављен понуђачима који
нису присуствовали, у року од три дана од дана отварања и преговарања.
По оканчању поступка преговарања наручилац ће приступити стручној оцени понуда применом
критеријума „економски најповољнија понуда“, по утврђеној методологији у конкурсној
документацији. Одлука о додели уговора биће донета у оквирном року од 5 дана од дана окончаног
преговарања.
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VI МОДЕЛ УГОВОРА

Модел уговора продавац мора да попуни у свим ставкама, овери печатом и потпише, чиме
потврђује да је сагласан са садржином модела уговора.
Уколико продавац наступа са групом понуђача модел уговора попуњава, потписује и оверава
печатом овлашћени представник групе понуђача .
У случају подношења заједничке понуде, односно понуде са учешћем подизвођача, у моделу уговора
морају бити наведени сви понуђачи из групе понуђача, односно сви подизвођачи.

Уговор број ____________закључен у Ниш-у, дана ___. ___.2016. године између:

МОДЕЛ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ ПП 06/2016

Закључен у Нишу, дана ___. ___. 2016. године између:

1. ______________________________ из ______________________, ул. ______________________
кога заступа
директор _______________________________ - (у даљем тексту: Продавац )
Текући рачун број:
ПИБ:
Матични број:
1.1._______________________________________________________________________
(Остали понуђачи из групе понуђача)
1.2._______________________________________________________________________
(Остали понуђачи из групе понуђача)

и

2. АПОТЕКА Ниш из Ниша ул. Булевар др Зорана Ђинђића 6 коју заступа
директор Др сци. мед. Димитрије Јанковић - (у даљем тексту: Купац)
Текући рачун број: 840-582661-85 Управа за трезор – филијала у Нишу
ПИБ: 100334157
Матични број: 07283741

ЧЛАН 1. ПРЕАМБУЛА
Уговорне стране сагласно констатују:
1.1. Да је Купац на основу одлуке о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за
подношење понуда – набавка лекова Листа Д/РФЗО – лек “ Vigabatrin tbl 500mg“, спровео
преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда (Ј.Н. бр ПП 02/2016 ).
1.2. Да је Продавац доставио Понуду бр. ___________ од ____. _____. ________. године, која у
потпуности одговара траженим захтевима Купца и условима из конкурсне документације, која је
саставни део овог уговора као – Прилог број 1 овог уговора.
Укупна вредност уговора за набавку лекова Листа Д/РФЗО – “ Vigabatrin tbl 500mg“, је
_________________________ без ПДВ-а, односно _________________________ са ПДВ-ом.

Члан 2. ПРЕДМЕТ УГОВОРА

2.1. Предмет уговора је куповина лекова са Листе Д/РФЗО – “ Vigabatrin tbl 500mg“ наведених у
прихваћеној Понуди Продавца након спроведеног преговарачког поступка без објављивања позива
за подношењa понуда број _________ од __________.
2.2 (Продавац наступа са подизвођачем _______________________, улица _______________ из
______________________, који ће делимично извршити предметну набавку, у делу:
_________________________________________ .)



Конкурсна документација у преговарачком поступку без објављивања позива за подношење
понуда ЈН бр. ПП 02/2016

12

ЧЛАН 3. ЦЕНА, НАЧИН ПЛАЋАЊА

3.1. Продавац се обавезује да ће добра из Члана 1. овог Уговора испоручити по појединачним
ценама из Ценовника купца. Цена подразумева Ф-ЦО ОЈ апотеке Купца Апотеке Ниш
3.2. Укупна цена добара за које се закључује уговор утврђена је у Прилогу бр. 1. који су саставни
део овог уговора.
3.3. Укупна вредност овог Уговора износи ________________________ динара без ПДВ-а, односно
___________________________ са ПДВ-ом.
3.4. Уговорене цене су фиксне и не могу се мењати за време важења Уговора .
3.5. Купац ће извршити плаћање вирманом у року до 30 дана рачунајући од дана испостављања
фактуре. На фактури мора да буде назначен број јавне набавке по којој је спроведен поступак.
3.6. Попуст на цену из ценовника Купца биће уплаћен на текући рачун Купца до 10-ог у месецу за
све редовне уплате из претходног месеца о чему ће Купац благовремено обавестити Продавца.

ЧЛАН 4. ИСПОРУКА

4.1. Начин испоруке уговорених добара је сукцесивно према потребама Купца, по захтеву
овлашћене орг.јединице Апотеке Ниш за издавање лекова са Д..
4.2. Рок испоруке добара је ________ дана (не може да буде дужи од 15 дана) од захтева Купца, а
након прибављања Решења о увозу нерегистрованог лека.
4.3. Добра која су предмет набавке морају бити испоручена у овлашћену орг. рг.јединицу Апотеке
Ниш.
4.4. Трошкови испоруке падају на терет Продавца.

ЧЛАН 5. КВАЛИТАТИВНИ И КВАНТАТИВНИ ПРИЈЕМ

5.1. Квалитет робе која је предмет овог Уговора мора у потпуности да одговара:
- важећим домаћим или међународним стандардима за ту врсту робе,
- уверењима о квалитету и атестима

5.2. Продавац даје Купцу пуну гаранцију за квалитет испоручених добара. Продавац гарантује да ће
сва испоручена добра у потпуности одговарати техничким спецификацијама из конкурсне
документације.
Продавац се обавезује да роба по квалитету одговара важећим стандардима и да буде приликом
испоруке снабдевена прописаном документацијом (превод, сагласности, температурне листе за
лекове из хладног ланца и остала неопходна документација), као и да је снабдевена доказима
којима се доказује право пуштања тих производа у промет на домаћем тржишту, у складу са
важећим прописима.
5.3. 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 узорке робе из било
које испоруке достави независној специјализованој институцији ради анализе.
У случају када независна специјализована институција утврди одступање од уговореног квалитета
робе, трошкови анализе падају на терет Продавца.
5.4. Квантитативни пријем робе врши се приликом пријема робе у присуству овлашћених
представника Продаваца и Купца. Сви видљиви недостаци морају бити констатовани приликом
испоруке, Записником који ће потписати овлашћени присутни представници уговорних страна.
Евентуалне рекламације од стране Купца морају бити сачињене у писаној форми и достављене
Продавцу у року од 24 часа.
Ако се записнички утврди да роба коју је Продавац испоручио Купцу има недостатке и скривене
мане, Продавац мора исте отклонити у року од 3 дана од дана сачињавања Записника о
рекламацији.

ЧЛАН 6. РОК УПОТРЕБЕ

6.1. Понуђена добра морају имати рок употребе минимално 12 месеци од дана извршене испоруке.
6.2. Уз писану сагласност Купца, Продавац може да испоручи производе са роком употребе краћим
од дванаест месеци.
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ЧЛАН 7. ВИША СИЛА

7.1. Наступање више силе ослобађа од одговорности стране у уговору за кашњење у извршењу
обавеза из уговора. О датуму наступања, трајању и датуму престанка више силе, стране у
споразуму су обавезне, да једна другу обавесте писменим путем у року од 24 (двадесетчетири) часа.
7.2. Као случајеви више силе сматрају се природне катастрофе, пожар, поплава, експлозија,
транспортне несреће, одлуке органа власти и други случајеви, који су законом утврђени као виша
сила.

ЧЛАН 8. УГОВОРНА КАЗНА

8.1. У случају прекорачења уговореног рока испоруке Продавац је дужан да плати Купцу уговорну
казну у износу од 0,5% од вредности неиспоручене робе, тј. Лекови Листа Д/РФЗО из појединачног
уговора за коју је прекорачио рок испоруке, за сваки дан закашњења, али не више од 10% од
вредности неиспоручених медицинских средстава. Ако Продавац не изврши своју обавезу ни у року
од 10 дана од истека рока из члана 4.2. овог Уговора, Купац може да тражи накнаду стварне штете, а
може и да раскине Уговор без обавезе према Продавцу.

ЧЛАН 9. РАСКИД УГОВОРА

9.1. Уговорна страна незадовољна испуњењем уговорних обавеза друге уговорне стране може
захтевати раскид уговора, под условом, да је своје уговорне обавезе у потпуности и благовремено
извршила.
9.2. Раскид уговора се захтева писменим путем, са раскидним роком од 10 ( десет ) дана.

ЧЛАН 10. ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

10.1. Уговор ступа на снагу даном потписивања од стране овлашћених представника уговорних
страна, уз услов достављања средства финансијског обезбеђења за добро извршење посла од
стране Продаваца.
10.2. Све евентуалне измене и допуне Уговора морају бити сачињене у писаној форми, потписане
од стране овлашћених представника обе уговорне стране.
10.3. Овај Уговор је сачињен у 4 (четири) истоветна примерка од којих по 2 (два) примерка за сваку
уговорну страну.
10.4. За све што није регулисано овим уговором, примењиваће се одредбе Закона о облигационим
односима.

ПРОДАВАЦ КУПАЦ
Апотека Ниш

Директор, Директор,

___________________________ ____________________________
Др сци. Мед. Димитрије Јанковић
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VII УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА
Понуђач подноси понуду на српском језику.

2. НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА
Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији, затворену на
начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара.
На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача.
У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи
понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.
Понуду доставити на адресу: Апотека Ниш Булевар др Зорана Ђинђића 6, Ниш, са назнаком:
,,Понуда за јавну набавку добара – набавка Лекови Листа Д/РФЗО – “ Vigabatrin tbl 500mg“, ЈН

бр. ПП 02/2016 НЕ ОТВАРАТИ”.
Достављање понуда је до 26. 08. 2016. године до 10:00 часова на адресу Апотека Ниш, Булевар Др
Зорана Ђинђића бр. 6. Јавно отварање понуда обавиће се истог дана у 10:15 часова, у просторијама
Апотеке Ниш, Булевар Др. Зорана Ђинђића 6 Ниш.
У Поступак преговарања, представници понуђача чије су понуде оцењене као прихватљиве, своје
коначне понуде (Табела која је саставни део Прилога III - врста, техничке карактеристике, квалитет,
количина и опис добара, радова или услуга, начин спровођења контроле и обезбеђивања гаранције
квалитета, рок извршења, место извршења или испоруке добара, евентуалне додатне услуге и сл.
спецификације, квалитет, количина, опис и цена добара и Табела која је саставни део прилога VIII -
Oбразац понуде), достављају у штампаном облику, папирној форми, која мора бити потписана и
оверена, Комисији за предметну јавну набавку до 26. 08. 2016. године до 10:30 часова.
Поступак преговарања обавиће се истог дана 26. 08. 2016. године у 10:30 часова у просторијама
Апотеке Ниш, Булевар Др. Зорана Ђинђића 6 Ниш.

Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се понуда налази,
обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу приспећа. Уколико
је понуда достављена непосредно наручулац ће понуђачу предати потврду пријема понуде. У
потврди о пријему наручилац ће навести датум и сат пријема понуде.
Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која је
примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се неблаговременом.

Понуда мора да садржи:
 образац понуде и табелу уз образац понуде у штамапаној форми (ЕXCELL табела) -
поглавље VII.
 модел уговора о јавној набавци
 образац изјаве о независној понуди - поглавље XI
 образац изјаве понуђача о поштовању обавеза које произилазе из важећих прописа о заштити
на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине - поглавље XII
 образац изјаве о неопходном техничком капацитету, - поглавље XIII
 обаразац изјаве о неопходном кадровском капацитету - поглавље XIV
 Решење надлежног министарства за обављање делатности - Министарство здравља
Понуђач је обавезан да попуни све ставке (елементе) у обрасцу техничке карактеристике
(спецификације) за добро која нуди у својој понуди.

Понуђач може да поднесе само једну понуду, са доказима о испуњености услова из конкурсне
документације.
У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни, опозове своју понуду, на начин који је
одређен у конкурсној документацији.
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Понуда се сматра потпуном и прихватљивом, ако понуђач поднесе све доказе о испуњености услова
из члана 75. и 76. на начин предвиђен чланом 77. ЗЈН наведене у условима и упутству како се
доказује испуњеност тих услова.
Пожељно је да сви документи поднети у понуди буду повезани траком у целину и запечаћени, тако
да се не могу накнадно убацити, одстранити или заменити појединачни листови, односно прилози, а
да се видно не оштете листови или печат.

Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да обрасце
дате у конкурсној документацији потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или
група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће потписивати и печатом оверавати
обрасце дате у конкурсној документацији, изузев образаца који подразумевају давање изјава под
материјалном и кривичном одговорношћу као што су:

- Образац изјаве о независној понуди - поглавље – поглавље XI
- Образац изјаве о поштовању обавеза које произилазе из чл. 75. став 2. ЗЈН дат у поглављу XII,
- Образац изјаве о уредном извршењу обавеза по раније закљученим уговорима– поглавље XIII
- Образац изјаве о поседовању неопходног техничког капацитета– поглавље XIV
- Образац изјаве о поседовању неопходног кадровског капацитета– поглавље XV
- Образац изјаве о промету предметних добара– поглавље XVI

који морају бити потписани и оверени печатом од стране сваког понуђача из групе понуђача.

У случају да се понуђачи определе да један понуђач из групе потписује и печатом оверава обрасце
дате у конкурсној документацији (изузев наведених образаца, а који подразумевају давање изјава
под материјалном и кривичном одговорношћу), наведено треба дефинисати споразумом којим се
понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који чини
саставни део заједничке понуде сагласно чл. 81. Закона.

3. ПАРТИЈЕ
Набавка није обликована по партијама.

4. ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА
Подношење понуде са варијантама није дозвољено.

5. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ
У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду на начин
који је одређен за подношење понуде.
Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа накнадно
доставља.
Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: Апотека Ниш, Булевар Др Зорана
Ђинђића 6, Ниш, са назнаком:

„Измена понуде за јавну набавку добара - лекови Листа Д/РФЗО – “ Vigabatrin tbl 500mg“
ЈН бр. ПП 02/2016 НЕ ОТВАРАТИ” или

„Допуна понуде за јавну набавку добара - лекови Листа Д/РФЗО – “ Vigabatrin tbl 500mg“
ЈН бр. ПП 02/2016 НЕ ОТВАРАТИ” или

„Опозив понуде за јавну набавку добара - лекови Листа Д/РФЗО – “ Vigabatrin tbl 500mg“
ЈН бр. ПП 02/2016 НЕ ОТВАРАТИ” или

„Измена и допуна понуде за јавну набавку добара - лекови Листа Д/РФЗО – “ Vigabatrin tbl
500mg“

ЈН бр. ПП 02/2016 НЕ ОТВАРАТИ”.
На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. У случају да понуду подноси
група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и
адресу свих учесника у заједничкој понуди.
По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју понуду.

6. УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ
Понуђач може да поднесе само једну понуду.
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Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди
или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда.
У Обрасцу понуде (поглавље VII), понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да ли
подноси понуду самостално, или као заједничку понуду, или подноси понуду са подизвођачем.

7. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде (поглавље VII)
наведе да понуду подноси са подизвођачем, проценат укупне вредности набавке који ће поверити
подизвођачу, а који не може бити већи од 50%, као и део предмета набавке који ће извршити преко
подизвођача.
Понуђач у Обрасцу понуде наводи назив и седиште подизвођача, уколико ће делимично извршење
набавке поверити подизвођачу.

Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који подноси понуду са
подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у уговору о јавној набавци.
Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су наведени у
поглављу V конкурсне документације, у складу са Упутством како се доказује испуњеност услова.
Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, односно
извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.
Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача, ради
утврђивања испуњености тражених услова.

8. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА
Понуду може поднети група понуђача.
Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде мора бити споразум којим
се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који
обавезно садржи податке из члана 81. ст. 4. тач. 1) до 6) Закона и то податке о:
 члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати
групу понуђача пред наруциоцем и понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор,
 понуђачу који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења,
 понуђачу који ће издати рачун,
 рачуну на који ће бити извршено плаћање,
 обавезама сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора.

Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су наведени у поглављу V
конкурсне документације, у складу са Упутством како се доказује испуњеност услова.
Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.
Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или заједничку понуду у
име задругара.
Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној
набавци одговара задруга и задругари у складу са законом.
Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка јавне набавке и
уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари.

9. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ
ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ ПОНУДЕ

9.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања.
Уговорене цене су фиксне и не могу се мењати за време важења Споразума.
Цене лекова утврђене су анализом тржишишта.
Наручилац ће извршити плаћање вирманом у року до 90 дана рачунајући од дана испостављања
фактуре. На фактури мора да буде назначен број јавне набавке по којој је спроведен поступак.
Попуст на цену из ценовника Наручиоца биће уплаћен на текући рачун Наручиоца до 10-ог у месецу
за све редовне уплате из претходног месеца о чему ће Наручилац благовремено обавестити
Понуђача.
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9.2. Захтеви у погледу рока употреба
Понуђена добра морају имати рок употребе минимално 12 месеци од дана извршене испоруке.

9.3. Захтев у погледу рока (испоруке добара, извршења услуге, извођења радова)
Понуђач уписује рок испоруке добара у Образац Понуде – (поглавље VII)
Понуђач је дужан да изврши испоруку робе (својим возилима) сукцесивно по захтеву овлашћене
орг.јединице Апотеке Ниш за издавање лекова са Д. листе. Рок испоруке добара не може да буде
дужи од 15 дана након прибављања Решења о увозу нерегистрованог лека.
Пријем робе извршиће се од стране овлашћеног лица Наручиоца и Понуђача у организационој
јединици Апотеке Ниш.

9.4. Захтев у погледу рока важења понуде
Рок важења понуде не може бити краћи од 30 дана од дана отварања понуда.
У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику затражи од понуђача
продужење рока важења понуде.
Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде на може мењати понуду.

10. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У ПОНУДИ

ЦЕНОВНИК НАРУЧИОЦА

R.br. INN FO j.m. Pojed. cena bez
PDV - a

1 Vigabatrin tbl
500mg kutija 1

komad 301,30

Ценовник Наручиоца Лекови Листа Д/РФЗО – “ Vigabatrin tbl 500mg“ Апотеке Ниш израђен је на
основу анализе тржишта понуде.

Цена мора бити исказана у динарима, са и без пореза на додату вредност, са урачунатим свим
трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке, с тим да ће се за оцену
понуде узимати у обзир цена без пореза на додату вредност.
Ако понуђена цена укључује увозну царину и друге дажбине, понуђач је дужан да тај део одвојено
искаже у динарима.

11. ПОДАЦИ О ДРЖАВНОМ ОРГАНУ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИЈИ, ОДНОСНО ОРГАНУ ИЛИ СЛУЖБИ
ТЕРИТОРИЈАЛНЕ АУТОНОМИЈЕ ИЛИ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ ГДЕ СЕ МОГУ БЛАГОВРЕМЕНО
ДОБИТИ ИСПРАВНИ ПОДАЦИ О ПОРЕСКИМ ОБАВЕЗАМА, ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ,
ЗАШТИТИ ПРИ ЗАПОШЉАВАЊУ, УСЛОВИМА РАДА И СЛ., А КОЈИ СУ ВЕЗАНИ ЗА ИЗВРШЕЊЕ
УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ
Подаци о пореским обавезама се могу добити у Пореској управи, Министарства финансија и
привреде.
Подаци о заштити животне средине се могу добити у Агенцији за заштиту животне средине и у
Министарству енергетике, развоја и заштите животне средине.
Подаци о заштити при запошљавању и условима рада се могу добити у Министарству рада,
запошљавања и социјалне политике.

12. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И РОКОВИМА
ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА
Због висине  процењене вредности јавне набавке и брзине спровођења поступка  није потребно
достављати средства финасисјког обезбеђења.

13. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА ПОНУЂАЧИМА НА
РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ
Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на располагање.
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14. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ
Заинтересовано лице може, у писаном облику (путем поште на адресу наручиоца: Апотека Ниш,
Булевар Др Зорана Ђинђића 6, електронске поште на e-mail: javne.nabavke@apotekanis.co.rs или
факсом на број.: 018/512-297 тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са
припремањем понуде, најкасније 5 дана пре истека рока за подношење понуде.
Наручилац ће заинтересованом лицу у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева за додатним
информацијама или појашњењима конкурсне документације, одговор доставити у писаном облику и
истовремено ће ту информацију објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.
Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев за додатним информацијама
или појашњењима конкурсне документације, ЈН бр ПП 02 / 2016 ”.
Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 или мање дана пре истека рока за
подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и објави обавештење о
продужењу рока за подношење понуда.
По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити да допуњује
конкурсну документацију.
Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде телефоном није
дозвољено.
Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен чланом 20. Закона.

15. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И КОНТРОЛА КОД
ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА
После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у писаном облику
захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и
упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача
(члан 93. Закона).
Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно извршити контролу
(увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац ће понуђачу оставити примерени рок
да поступи по позиву наручиоца, односно да омогући наручиоцу контролу (увид) код понуђача, као и
код његовог подизвођача.
Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом
разматрања понуде по окончаном поступку отварања.
У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.
Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду одбити као
неприхватљиву.

16. ДОДАТНО ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ИСПУЊЕЊА УГОВОРНИХ ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА КОЈИ СЕ
НАЛАЗЕ НА СПИСКУ НЕГАТИВНИХ РЕФЕРЕНЦИ
Понуђач који се налази на списку негативних референци који води Управа за јавне набавке, у складу
са чланом 83. Закона, а који има негативну референцу за предмет набавке који није истоврстан
предмету ове јавне набавке, а уколико таквом понуђачу буде додељен уговор, дужан је да у тренутку
закључења уговора преда наручиоцу банкарску гаранцију за добро извршење посла, која ће бити са
клаузулама: безусловна и платива на први позив. Банкарска гаранција за добро извршење посла
издаје се у висини од 15%, (уместо 10% из тачке 12. Упутства понуђачима како да сачине понуду) од
укупне вредности уговора без ПДВ-а, са роком важности који је 30 (тридесет) дана дужи од истека
рока за коначно извршење посла. Ако се за време трајања уговора промене рокови за извршење
уговорне обавезе, важност банкарске гаранције за добро извршење посла мора да се продужи.

17. ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА, ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ
КОЈИХ СЕ ЗАКЉУЧУЈЕ УГОВОР И МЕТОДОЛОГИЈА ЗА ДОДЕЛУ ПОНДЕРА ЗА СВАКИ ЕЛЕМЕНТ
КРИТЕРИЈУМА

Елементи о којима се преговара су:
Попуст на цене из Ценовника наручиоца (изражено у динарима)
Рок испоруке

Критеријум за избор најповољније понуде је „економски најповољнија понуда“.
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Оцењивање и рангирање понуда заснива се на елементима критеријума „економски најповољнија
понуда“ и то:

Назив критеријума Максималан број
пондера

1 Попуст на цене из Ценовника наручиоца (изражено у динарима) 90,00 пондера
2 Рок испоруке 10,00 пондера

Укупно пондера 100,00 пондера

3. Попуст на цену из Ценовника наручиоца (изражено у динарима)
Понуда са највећим попустом на цену из Ценовника наручиоца добија максималан број пондера – 90
пондера.

Остале понуде се вреднују по следећој формули:
П = (П пон. / П мах) x 90
П – је број пондера за критеријум Попуст на цену из ценовника наручиоца
П мах. – је највећи попуст на цену из Ценовника наручиоца за партију
П пон – понуђени попуст на цену из Ценовника наручиоца за партију која се оцењује
Израчунавање пондера вршиће се заокруживањем на 2 (две) децимале.

4. Рок испоруке
- од 0 до 5 дана ........... 10 пондера
- од 6 до 15 дана............ 5 пондера
- понуде са роком испоруке дужим од 15 дана неће се узимати у разматрање.
Рок испоруке добара не може да буде дужи од 15 дана након прибављања Решења о увозу
нерегистрованог лека.

ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ ИЗВРШИТИ ДОДЕЛУ
УГОВОРА У СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ ИЛИ ВИШЕ ПОНУДА СА ЈЕДНАКИМ БРОЈЕМ
ПОНДЕРА ИЛИ ИСТОМ ПОНУЂЕНОМ ЦЕНОМ
Уколико, две или више понуда по појединачној партији имају исти број пондера, предност ће се дати
понуђачу  који има  краћи рок испоруке .

19. ПОШТОВАЊЕ ОБАВЕЗА КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА
Понуђач је дужан да у оквиру своје понуде достави изјаву дату под кривичном и материјалном
одговорношћу да је поштовао све обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду,
запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да гарантује да је ималац права
интелектуалне својине. (Образац изјаве, дат је у поглављу XII конкурсне документације).

20. КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ ПРАВА
ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА
Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне
својине трећих лица сноси понуђач.

21. ПРЕДНОСТ ЗА ДОМАЋЕ ПОНУЂАЧЕ И ДОБРА
У случају да понуђач користи своје право утврђено чланом 86. Закона о јавним набавкама, односно,
уколико нуди добра домаћег порекла, мора да као саставни део понуде поднесе Уверење о домаћем
пореклу добра, које издаје Привредна комора Србије.

22. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПОНУЂАЧА
Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно свако заинтересовано лице, или
пословно удружење у њихово име.
Захтев за заштиту права подноси се Републичкој комисији, а предаје наручиоцу. Примерак захтева
за заштиту права подносилац истовремено доставља Републичкој комисији. Захтев за заштиту
права се доставља непосредно, електронском поштом на e-mail: javne.nabavke@apotekanis.co.rs
на адресу: Апотека Ниш, Булевар Др Зорана Ђинђића 6, Ниш; факсом на број: 018-512-297 или
препорученом пошиљком са повратницом. Захтев за заштиту права се може поднети у току целог
поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим уколико Законом није другачије
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одређено. О поднетом захтеву за заштиту права наручилац обавештава све учеснике у поступку
јавне набавке, односно објављује обавештење о поднетом захтеву на Порталу јавних набавки,
најкасније у року од 2 дана од дана пријема захтева.
Уколико се захтевом за заштиту права оспорава врста поступка, садржина позива за подношење
понуда или конкурсне документације, захтев ће се сматрати благовременим уколико је примљен од
стране наручиоца најкасније 7 дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин
достављања. У том случају подношења захтева за заштиту права долази до застоја рока за
подношење понуда.
После доношења одлуке о додели уговора из чл. 108. Закона или одлуке о обустави поступка јавне
набавке из чл. 109. Закона, рок за подношење захтева за заштиту права је 10 дана од дана пријема
одлуке.
Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку јавне
набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово подношење пре
истека рока за подношење понуда, а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока.
Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране истог
подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за које је подносилац
захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева.
Подносилац захтева је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу у изнoсу од
80.000,00 динара уколико оспорава одређену радњу наручиоца пре отварања понуда на број жиро
рачуна: 840-742221843-57, шифра плаћања: 153, позив на број 97 50-016, сврха уплате: Републичка
административна такса са назнаком јавне набавке на коју се односи (број или друга ознака
конкретне јавне набавке), корисник: буџет Републике Србије.
Уколико подносилац захтева оспорава одлуку о додели уговора такса износи 80.000,00 динара
уколико понуђена цена понуђача којем је додељен уговор није већа од 80.000.000 динара, односно
такса износи 0,1 % понуђене цене понуђача којем је додељен уговор ако је та вредност већа од
80.000.000 динара.
Уколико подносилац захтева оспорава одлуку о обустави поступка јавне набавке или радњу
наручиоца од момента отварања понуда до доношења одлуке о додели уговора или обустави
поступка, такса износи 80.000,00 динара уколико процењена вредност јавне набавке (коју ће
подносилац сазнати на отварању понуда или из записника о отварању понуда) није већа од
80.000.000 динара, односно такса износи 0,1 % процењене вредности јавне набавке ако је та
вредност већа од 80.000.000 динара.
Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138. - 167. Закона.

23. РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН
Уговор о јавној набавци ће бити закључен са понуђачем којем је додељен уговор у року од 8 дана од
дана протека рока за подношење захтева за заштиту права из члана 149. Закона.
У случају да је поднета само једна понуда наручилац може закључити уговор пре истека рока за
подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 112. став 2. тачка 5) Закона.
Ако понуђач којем је додељен уговор одбије да закључи уговор о јавној набавци, наручилац може да
закључи уговор са првим следећим најповољнијим понућачем.

24. ОБАВЕШТЕЊЕ О МЕСТУ, ДАНУ И САТУ ОТВАРАЊА ПОНУДА
Достављање понуда је до 26. 08. 2016. године до 10:00 часова на адресу Апотека Ниш, Булевар Др
Зорана Ђинђића бр. 6. Јавно отварање понуда обавиће се истог дана у 10:15 часова, у просторијама
Апотеке Ниш, Булевар Др. Зорана Ђинђића 6 Ниш.

Комисија ће након отварања понуда утврдити да ли су испуњени услови из поглавља V конкурсне
документације, што ће бити унето у записник о отварању понуда.

Представници понуђача који учествују у поступку преговарања, дужни су да комисији за предметну
јавну набавку предају овлашћења за преговарање и да са собом понесу печат.

Поступак преговарања врши се у једном кругу тако што, представници понуђача чије су понуде
оцењене као прихватљиве, своје коначне понуде (Табела која је саставни део Прилога III - врста,
техничке карактеристике, квалитет, количина и опис добара, радова или услуга, начин спровођења
контроле и обезбеђивања гаранције квалитета, рок извршења, место извршења или испоруке
добара, евентуалне додатне услуге и сл. спецификације, квалитет, количина, опис и цена добара и
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Табела која је саставни део прилога VIII -Oбразац понуде), достављају у штампаном облику,
папирној форми, која мора бити потписана и оверена, Комисији за предметну јавну набавку до 10:30
часова истог дана.
Поступак преговарања обавиће се истог дана 26. 08. 2016 године у 10:30 часова у просторијама
Апотеке Ниш, Булевар Др. Зорана Ђинђића 6 Ниш.
Присутни представници понуђача могу се изјаснити да остају при поднетим понудама.
Понуде за које Комисија утврди да су прихватљиве, а које не буду измењене у поступку
преговарања, сматраће се коначним и као такве унеће се у записник о преговарању.
Записник о отварању понуда и записник о поступку преговарања биће достављен понуђачима који
нису присуствовали, у року од три дана од дана отварања и преговарања.
По оканчању поступка преговарања наручилац ће приступити стручној оцени понуда применом
критеријума „економски најповољнија понуда“, по утврђеној методологији у конкурсној
документацији. Одлука о додели уговора биће донета у оквирном року од 5 дана од дана окончаног
преговарања.
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VIII ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

Понуда бр.____________ од ____. ____. ________. За јавну набавку добра – Лекова Листа
Д/РФЗО – “ Vigabatrin tbl 500mg“, у преговарачком поступку без објављивања позиова ЈН бр.
ПП 02 / 2016

1) ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ:

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:

Лице овлашћено за потписивање уговора

2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:
А) САМОСТАЛНО

Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ
Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико се
понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке понуде, уколико
понуду подноси група понуђача

3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

1) Назив подизвођача:

Адреса:

Матични број:

Порески идентификациони број:

Име особе за контакт:

Проценат укупне вредности набавке који
ће извршити подизвођач:
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Део предмета набавке који ће извршити
подизвођач:

2) Назив подизвођача:

Адреса:

Матични број:

Порески идентификациони број:

Име особе за контакт:

Проценат укупне вредности набавке који
ће извршити подизвођач:
Део предмета набавке који ће извршити
подизвођач:

Напомена:
Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе понуду са подизвођачем,
а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени
образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког подизвођача.

4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ

1) Назив учесника у заједничкој понуди:

Адреса:

Матични број:

Порески идентификациони број:

Име особе за контакт:

2) Назив учесника у заједничкој понуди:

Адреса:

Матични број:

Порески идентификациони број:

Име особе за контакт:

Напомена:
Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који подносе
заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места предвиђених у
табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и
достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди.
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1) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ

Набавка Лекова Листа Д/РФЗО – “ Vigabatrin tbl 500mg“ ЈН бр. ПП 02/2016

Укупна цена без ПДВ-а :

Износ ПДВ-а:

Укупна цена са ПДВ-ом:

Рок испоруке:
(рок испоруке добара не може да буде
дужи од 15 дана након прибављања
Решења о увозу
нерегистрованог лека)
Рок важења понуде
(минимум 30 дана):
Место испоруке
(Ф-ЦО ОЈ АПОТЕКЕ НИШ):

Напомена:

Датум: М.П. Потпис понуђача

Напомене:
Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни
подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група
понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из
групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити,
потписати и печатом оверити образац понуде.
Ако понуђена цена укључује увозну царину и друге дажбине, понуђач је дужан да тај део одвојено
искаже у динарима.
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ПОГЛАВЉЕ VIII - ТАБЕЛА У ОКВИРУ ОБРАСЦА ПОНУДЕ

R.br INN FO j.m. Kol.
Pojed.

cena bez
PDV - a

Uk. cena
bez PDV -

a

Pojed.
cena sa
PDV-om

Uk. cena
sa PDv-

om

Popust na
cenu iz

cenovnika
narucioca

po
komadu

(din.)

Рok isporuke
dobara

(ne može da
bude duži od 15

dana nakon
pribavljanja
Rešenja o

uvozu
neregistrovanog

leka)

Rok
važenja
ponude

(min.
30

dana)

1 Vigabatrin tbl
500mg kutija 1

komad 500 301,30 150.650,00 331,43 165.715,00

Напомена:
При попуњавању ове Табеле. водити рачуна да унети бројеви – износи буду на 2 (две) децимале и да сва поља буду попуњена (уколико је 0
уписати 0, а не неку од ознака – звездица, повлака или празно поље).
Taбела у оквиру обрасца понуде се може преузети са сајта Апотеке Ниш или са Портала Јавних набавки.
Понуђач је дужан да попуњену Табелу, достави као саставни део своје понуде у штампаном облику, папирној форми. Наведену Табелу, понуђач је
дужан да потпише и овери (све стране).
У колони у којој се уписује рок испоруке (0-15) дана уписати само бројеве без ознаке „дана“ .

Датум: М.П. Потпис понуђача
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IX ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ

Назив јавне набавке
_____________________________________________________________________

Р.бр. Структура цене Износ

Понуђена цена без ПДВ-а

Износ ПДВ-а

Понуђена цена са ПДВ-ом

% учешћа трошкова.........................

% учешћа трошкова.........................

% учешћа трошкова.........................

ЕВЕНТУАЛНЕ НАПОМЕНЕ:

УПУТСТВО КАКО ДА СЕ ПОПУНИ ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ

За процентуално учешће одређене врсте трошкова наводе се у трошкови материјала,
транспорта, царине и то када је то неопходно ради усклађивања цене током периода трајања
уговора, односно оквирног споразума.

Понуђач попуњава тако што уноси тражене податке и потписује и оверава печатом.

Датум: М.П. Потпис понуђача
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X ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

У складу са чланом 88. став 1. Закона, понуђач ___________________ (навести назив
понуђача), доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде, како следи у
табели:

ВРСТА ТРОШКА ИЗНОС ТРОШКА У РСД

Укупан износ трошкова припремања понуде

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.

Напомена: достављање овог обрасца није обавезно.

Датум: М.П. Потпис понуђача



Конкурсна документација у преговарачком поступку без објављивања позива за
подношење понуда ЈН бр. ПП-02/2016

34

XI ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

У складу са чланом 26. Закона, ________________________________________,
 (навести назив понуђача)

даје:

ИЗЈАВУ
О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у поступку
јавне набавке добара - набавка лекова Листа Д/РФЗО – “ Vigabatrin tbl 500mg“ЈН Бр. ПП
02/2016
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
___________,поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим
лицима.

Датум: М.П. Потпис понуђача

Напомена: у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди,
наручулац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције.
Организација надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу, односно
заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке ако утврди
да је понуђач, односно заинтересовано лице повредило конкуренцију у поступку јавне
набавке у смислу закона којим се уређује заштита конкуренције. Мера забране учешћа у
поступку јавне набавке може трајати до две године. Повреда конкуренције представља
негативну референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2. Закона.

Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране
овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.
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XII ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА ИЗ ЧЛ. 75. СТ. 2. ЗАКОНА

У вези члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама, као заступник понуђача дајем следећу

ИЗЈАВУ

Понуђач _____________________________________ из ___________________
(навести назив понуђача)

у поступку јавне набавке добара - набавка лекова Листа Д/РФЗО – “ Vigabatrin tbl 500mg“,
ЈН бр. ПП 02/2016,
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________, поштовао је обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на
раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и гарантујем да је ималац
права интелектуалне својине.

Датум: М.П. Потпис понуђача

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од
стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.
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XIII - ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОСЕДОВАЊУ НЕОПХОДНОГ ТЕХНИЧКОГ
КАПАЦИТЕТА

ИЗЈАВА

ПОНУЂАЧА О ПОСЕДОВАЊУ
НЕОПХОДНОГ ТЕХНИЧКОГ КАПАЦИТЕТА

Изјављујемо, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, да поседујемо (једно) 1
доставно возило.

Датум: М.П. Потпис понуђача

Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране
овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.
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XIV - ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОСЕДОВАЊУ НЕОПХОДНОГ КАДРОВСКОГ
КАПАЦИТЕТА

ИЗЈАВА

ПОНУЂАЧА О ПОСЕДОВАЊУ НЕОПХОДНОГ КАДРОВСКОГ КАПАЦИТЕТА

Изјављујемо, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, да има у радном односу
једног (1) запосленог дипл. фармацеута / лекара.

Датум: М.П. Потпис понуђача

Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране
овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.


