
             Република Србија 

ДОМ ЗДРАВЉА БАРАЈЕВО 

Светосавска 91, Барајево 

Датум: 24.03.2022.године 

Број:830/2022 

Набавка: Н5/2022 

 

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 
 

           ПОНУДА број ______________ од ___________2022. године за набавку добара-таблетирана со за потребе Службе 

за хемодијализу  Дома здравља Барајево. 

 

 

                                                     ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 
Назив понуђача:  
Адреса понуђача (седиште):  
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: 
 

 

 

Ред. 

број 

Предмет јавне набавке Јединица 

мере 

количина Цена  

без ПДВ-а 

Цена  

са ПДВ-ом 

 Таблете NaCl за 

припрему воде за 

хемодијализу у 

Постројењу за централно  

Пречишћавање воде 

чистоће 98% и више 

кг 4000   

 

 

 
Укупна цена без ПДВ-а  ________________________  

Укупна цена са ПДВ-ом ________________________  

Рок плаћања_________________________________  

Рок важења понуде____________________________  

Рок испоруке_________________________________  

Гарантни рок________________________________ 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

- Конкурсна документација је у складу са Уредбом са допунама Уредбе о планирању 

и врсти роба и услуга за које се спроводе централизоване јавне набавке ( 

„Сл.гласник РС“ бр.64/2019 ) 

- Добро које се нуди у понуди мора да се уклапа у важеће стандарде дефинисане 

Правилником о стандардима материјала за дијализе која се обезбеђују из средстава 

здравственог осигурања РС ( „Сл.гласник РС“ 88/12;41/13;36/14;37/14;88/15;82/17 и 

48/18 ) 

- Понуђено добро мора да буде чистоће 98% и више. Понуђач мора да достави 

извештај о испитивању квалитета понуђеног добра у, за то, акредитованој 

лабораторији у РС. 

- Понуђач мора да достави потврду АЛИМС-а РС ,да понуђено добро не сматра 

медицинским средством, стога није потребан упис у Регистар медицинских 

средстава. 

- Сертификат понуђача о квалитету понуђеног добра и 

- Безбедносни лист понуђеног добра преведен на српски језик уколико је написан на 

страном језику. 

 

Тражене минималне карактеристике морају бити испуњене. 

 

 

Критеријум за избор понуде је: најнижа понуђена цена 

Процењена вредност набавке је:/ 

 

Начин достављања понуде и рокови: Понуду доставити на: 

- Е-маил: dzbarajevo9@gmail.com 

 

Рок за доставу је до 04.04.2022. године у 11:00 
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Дом здравља „Др Милорад Влајковић“ 
ул.Светосавска број 91,Барајево 11460         
Текући рачун: 840-438661-47     
e-mail: dzbarajevo9@gmail.com      
Број:   
Датум: 
ЈН: 5/2022 
 
 
 

 

 МОДЕЛ УГОВОРА О КУПОПРОДАЈИ ТАБЛЕТИРАНА СО 
 
 
 

Закључен између: 
 
1.  Дом здравља „Др Милорад Влајковић“, са седиштем у  Барајеву, улица Светосавска бр. 
91, ПИБ: 101412579, Матични број: 07001266, текући рачун: 840-438661-47 , код Управе за 
трезор,  кога заступа вд директор др Данијела Новаковић (у даљем  тексту: Наручилац)  
 
и 
 
2. ___________________, са седиштем у _____________  , улица ___________________, 
ПИБ:____________, Матични број:_______________, текући рачун:_________________  
кога заступа _________________________(у даљем тексту: Продавац) 
( У случају подношења заједничке понуде,односно понуде са учешћем 
подиспоручиоца, потребно је навести све понуђаче из групе понуђача односно све 
подиспоручиоце) 
 
 

 

Члан 1. 
Предмет овог Уговора је купопродаја и сукцесивна испорука, таблетиране соли, по 
потреби Наручиоца, ред.број  Н 5/2022, у складу са понудом број ____________од 
___________.2022. године. 
                                                                                                                        : 
Укупна уговорена цена без ПДВ-а износи:__________ динара, односно са урачунатим 
ПДВ-ом: ___________________динара. 
 
Уговорне стране су се сагласиле да се уговорена цена по јединици мере из става 1. овог 
члана не може мењати и да је фиксна  за цео  период трајања уговора. 
 
Цена која се фактурише обрачунава се са одговарајућом стопом ПДВ-а и подразумева 
превоз дијализног материјала до FCO Одељења Наручиоца, са свим трошковима. 
Рок плаћања је ______ дана ( мин.45 дана )  од дана извршене испоруке и испостављене 
фактуре у седишту Наручиоца. 

 
Члан 2. 

Промена уговорене цене може се вршити само у случају и у складу са променом курса 
динара у односу на еуро у односу на средњи курс народне банке Србије,за један еуро на 
дан отварања понуда,уколико је промена курса +/- 5. % 
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Члан 3. 

Квалитативна и квантитативна примопредаја, вршиће се приликом сваке испоруке, што ће 
се потврдити документом ( у потребном броју истоветних примерака) који  ће потписивати 
овлашћени представници Продавца и Наручиоца.   
                                                                                                                                                                       
                                                                                                                                                                              

Члан 4. 
Квалитет и испорука добара мора да буде у складу са  Правилником о стандардима 
материјала за дијализе које се обезбеђују из средстава обавезног здравственог осигурања 
( „Службени гласник РС“ бр. 88/12,41/13,36/14,37/14,88/15,82/17 и 48/18) , као и у складу са 
другим прописима  који регулишу наведену област.  
 
Понуђач је у обавези да уговорено  добро буде одговарајуће упаковано,како би се 
заштитило од било каквих оштећења или губитака приликом утовара,за време 
транспорта,истовара,претовара и ускладиштења. 
 
Уочени недостаци приликом квантитавног и квалитативног пријема (оштећење уговорених 
добара,мањак или вишак испоручених добара у  односу на фактуру и листу паковања) 
констатоваће се посебним комисијским записником који потписује пријемна Комисија 
крајних корисника и представник Продавца. 
У случају записнички утврђених недостатака у квантитету и квалитету,приликом 
пријема,Продавац мора да исте отклони најкасније у року од 3 (три) дана од дана 
сачињавања записника. 
Ако се након пријема утврди недостатак који се није могао открити уобичајеним прегледом 
приликом пријема (скривени недостатак),Наручилац ће послати Продавцу писану 
рекламацију. 
Обавезује се Продавац да у року од 3 (три) дана од дана пријема рекламације отклони 
недостатак или преда Наручиоцу друго добро без недостатака. 
Продавац се обавезује да испоручена добра морају имати декларисан рок трајања а  у 
моменту испоруке 50 % декларисаног рока. 
 
Уколико испоручено добро нарушава континуитет рада,оштети или изазове квар апарата 
за дијализу на коме се користи, Наручилац ће раскинути Уговор и тражити надокнаду 
штете. 
 
 
Наручилац задржава право да врши контролу квалитета испоручене робе,током или 
после испоруке, са правом да узорке производа достави независној специјализованој 
институцији,ради анализе. 
У случају да независна специјализована институција утврдити одступања  од 
уговореног квалитета производа,трошкови анализе падају на трошак продавца а 
Наручиоца  има право да раскине Уговор и да му Продавац  надокнади штету. 
 

 
Члан 5. 

Уговорне стране су сагласне: 
- да се обрачун извршених испорука врши на дан испоруке робе Наручиоца и да се исти дан 
сматра даном настанка дужничко-поверилачког односа; 
- да Продавац достави Наручиоцу фактуру о извршеним испорукама, у року од ___ (____) 

дана од дана настанка дужничко-поверилачког односа; 



- да Наручилац плати купопродајну цену у року од ______ дана( мин.45 дана ), од дана 
испоруке робе; 

- да се сравњивање међусобних финансијских обавеза врши тромесечно; 

- да ће Продавац обавестити Наручиоца да је испоручено 70% уговорене вредности 
добара. 

 
 

Члан 6. 
Уговорена количина из чл.1.овог Модела уговора је оквирна,у складу са  опредељеним 
средствима од стране РФЗО-а за потрошни материјал за дијализу и потребе Купца за 
претходну годину. 
Продавац ће робу испоручивати сукцесивно,по захтеву Наручиоца у складу са потребама 
и могућностима складиштења. 
Продавац се обавезује да ће, у року од  ___ (  ____ ) дана од  добијања захтева 
испоручити робу на уговорено место испоруке. 
Место испоруке је FCO Центра за хемодијализу Барајева,ул.Светосавска 91. 
Рок испоруке се може продужити само у случају, да Купац изричито пристане на 
продужење рока испоруке, односно у случајевима више силе. 
Наручилац задржава право да према својим потребама и одобреним средствима за  те 
намене од стране РФЗО-а,реализује мање или више количина специфицираних добара,од 
количине добара предвиђених конкурсном документацијом и Уговором (о чему ће 
благовремено обавестити Продавца) 
Наручилац нема обавезу да преузме све количине уговорених добара из чл.1.овог Модела 
Уговора нити дугује испоручиоцу било какву надокнаду штете и/или казну за непреузете 
количине добара. 
 
Ако Продавац не испуни обавезу из става 4.овог члана, ни у накнадном року oд 7 (седам) 
дана, Наручилац ће, писменим путем, изјавити да раскида уговор .  
 
 
 

Члан 7. 
Овај Уговор се закључује на одређено време  до испоруке уговорених количина. 
У случају спровођења централизоване јавне набавке која за предмет има робу чија је 
купопродаја предмет овог Уговора, а пре истека рока из става 1. овог Члана, овај Уговор се 
ставља ван правне снаге. 
У случају настанка околности из става 2. овог Члана Купац не сноси обавезу накнаде 
евентуалне штете коју претрпи Продавац. 
 
Овај уговор може бити измењен или допуњен, односно споразумно раскинут, у истој форми, 
уз отказни рок од 15 дана.  
 

Члан 8. 
На све што није предвиђено овим Уговором сходно се примењују одговарајући важећи 
законски прописи. 
 

Члан 9. 
Уговорне стране су се сагласиле да евентуалне спорове, поводом овог Уговора, решавају 
споразумно, а у случају да се не постигне сагласност о спорним питањима уговорне стране 
су се сагласиле да спор реше код Привредног суда у Београду. 
 

 
 

Члан 10. 
Овај Уговор је сачињен у 5 (пет) истоветних примерака,од кога су 3  (три) примерка за 
Наручиоца. 



 
Члан 11. 

Уговор ступа на снагу даном обостраног потписивања.  
 
 

 

 

 

ЗА ИСПОРУЧИОЦА ЗА НАРУЧИОЦА 
 
 

_________________________  
 

            
 

________________________________ 
ВД Др Данијела Новаковић 

 
 

 


