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На основу чл. 32. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012, у
даљем тексту: Закон), чл. 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне
документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова
(„Сл. гласник РС” бр. 29/2013), Одлуке о покретању преговарачког  поступка јавне
набавке број ПП 04-2014 (дел. број 1139. od 15.09.2014 године) и Решења о
образовању комисије за јавну набавку ПП 04-2014 (дел.број 1140. од 15.09.2014
године), припремљена је:

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
у преговарачком поступку без објављивања позива за подношење понуда за

јавну набавку - лекова Листа А и А1/РФЗО, лекови за лечење ХИВ-а/РФЗО, лекови
Листа Д/РФЗО, медицинско техничка  помагала/РФЗО

ЈН бр.ПП-04/2014

Конкурсна документација садржи:
Поглавље Назив поглавља Страна

I Општи подаци о јавној набавци 3
II Подаци о предмету јавне набавке 5

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.

6

IV
Техничка документација и планови, односно
документација о кредитној способности наручиоца у
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V
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21
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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
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: ако у отвореном, односно рестриктивном поступку није добио ниједну пријаву
или су све понуде неодговарајуће, под условом да се првобитно одређен предмет
јавне набавке и услови за учешће у поступку, техничке спецификације и критеријуми за
доделу уговора не мењају (члан 36. став 1.тачка 1.ЗЈН)

3. Предмет јавне набавке
Предмет јавне набавке бр. ПП-04/2014 су добра – лекова Листа А и А1/РФЗО, лекови
за лечење ХИВ-а/РФЗО, медицинско техничка  помагала/РФЗО, лекови Листа Д/РФЗО.

4. Циљ поступка
Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења оквирног споразума.

5. Контакт (лице или служба)
Лице за контакт: Службеник за јавне набавке Ирена Петровић
Све додатне информације могу се добити сваког радног дана у времену од 09-14
часова
Е - mail адреса: javne.nabavke@apotekanis.co.rs
Тел: 018/512-296; факс: 018/512-297.

6. ПОДАЦИ О НАЧИНУ, МЕСТУ И РОКОВИМА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
Понуђачи су у обавези да Табелу која је саставни део понуде (Образац VII) попуне у
оригиналном Excel формату (xls), који се може преузети са сајта Апотеке Ниш или се
може тражити од контакт особе да пошаље електронском поштом, затим да сниме на
УСБ меморији, у оригиналном формату у програму Excel, и да доставе уз понуду.
Понуду са доказима о испуњености услова из конкурсне документације и УСБ-ом са
Табелом из Обрасца понуде доставити у затвореној коверти или кутији на адресу:
 АПОТЕКА Ниш , Булевар др Зорана Ђинђића 6, Ниш са назнаком:
„Понуда за јавну набавку добра - лекова Листа А и А1/РФЗО, лекови за лечење ХИВ-
а/РФЗО, лекови Листа Д/РФЗО, медицинско техничка  помагала/РФЗО
- партија, ЈН бр. ПП-04/2014 - НЕ ОТВАРАТИ“

„Последњи дан рока, односно датум и сат за подношење понуда: је 29. 09. 2014.
године до 15:00 часова.

7. ОБАВЕШТЕЊЕ О МЕСТУ, ДАНУ И САТУ ОТВАРАЊА ПОНУДА
Благовремено достављене понуде биће јавно комисијски отворене у просторијама
управе Апотеке Ниш, бул. др Зорана Ђинђића 6, са почетком у 15:15 часова, дана 29.
09. 2014. године.“
Записник о отварању понуда ће се састојати из два дела:
1. Штампани део који садржи основне податке о јавној набавци, наручиоцу,
понуђачима и комисији.
2. ЦД на коме су обједињене понуде свих понуђача који је формиран на самом
отварању понуда преснимавањем понуда свих понуђача са УСБ-а.
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Отварање понуда је јавно и могу присуствовати сва заинтересована лица, а само
овлашћени представници понуђача могу активно учествовати и дужни су да своје
својство представника понуђача докажу предајом овлашћења Комисији за јавну
набавку.
Понуде поднете по истеку датума и сата одређених у позиву, сматраће се
неблаговременим и биће по окончању поступка отварања понуда, враћене неотворене
понуђачима, са назнаком да су поднете неблаговремено.
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II ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

1. Предмет јавне набавке
Предмет јавне набавке бр. ПП-04/2014 су добра – -лекова Листа А и А1/РФЗО, лекови
за лечење ХИВ-а/РФЗО, медицинско техничка  помагала/РФЗО, лекови Листа Д/РФЗО

2. Наручилац је у конкурсној документацији навео називе лекова по генеричком и
заштићеном имену, с обзиром да је дужан, да у складу са закљученим Уговором о
снабдевању осигураних лица лековима и појединим помагалима који се прописују на
лекарски рецепт осигураним лицима РФЗО изда пацијенту лек који је прописан на
лекарском рецепту, а изузетно, ако не располаже леком који је прописан може издати
други лек као замену, истог генеричког састава, исте или ниже цене, ако лекар
изричито није написао да се изда само прописани лек.
На рецепт се издају лекови са Листе лекова коју утврђује РФЗО.
На Листи лекова су наведени лекови по генеричком називу и заштићеном имену, са
назнаком паковања и јачине лека, назива произвођача лека, државе у којој је
произведен, цене лека на велико за паковање и партиципација осигураника.
У оквиру једног генеричког назива постоји више заштићених назива за лекове
различитих произвођача.
У зависности од прописане терапије, лекар прописује пацијенту лек на рецепт
уписујући заштићено име лека са одговарајућом јачином и обликом.
На основу анализе потрошње медицицинско техничким помагалима у периоду
01.01.2013-30.05.2014 дошло се до сазнања да су пацијемтима наведена помагала
издавана на рецепт односно налог, па се претпоставља да ће се иста издавати и у
наредном периоду.

Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења оквирног споразума на период
од 6 месеци са једним добављачем за сваку партију.

3. Назив и ознака из општег речника набавке:
33600000 - фармацеутски производи
33196000 – медицинска помагала

4. Партије
Предметна јавна набавка је обликована у 98 (деведесет осам) партија.
Број и назив партија су наведени у поглављу 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.
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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.

TAБЕЛА - Лекови Листа А и А1/РФЗО, Лекови за лечење ХИВ-а/РФЗО
Партије које се понављају из ОТВ 114

Part. JKL INN Zaštićeno ime
leka FO

Pakovanje
i jačina

leka

Naziv
proizvođ
ača leka

Država
proizvo

dnje
leka

j.m. Kol.
Pojed.

cena bez
PDV - a

Uk. cena bez
PDV - a

Pojed.
cena sa
PDV-om

Uk. cena sa
PDv-om

4 4139160 aciklovir ACIKLOVIR krem Zdravlje
a.d.

Republika
Srbija

tuba, 1
po 5 g 5

%
kutija 200 266,50 53.300,00 293,15 58.630,00

24 1103765 doksazosin ALPHAPRES tableta Zdravlje
a.d.

Republika
Srbija

blister,
30 po 1

mg
kutija 500 169,90 84.950,00 186,89 93.445,00

25 1103766 doksazosin ALPHAPRES tableta Zdravlje
a.d.

Republika
Srbija

blister,
30 po 2

mg
kutija 1100 288,10 316.910,00 316,91 348.601,00

45 1402850 amlodipin AMLODIPIN tableta M.D. Nini
d.o.o.

Republika
Srbija

blister,
20 po 5

mg
kutija 10 92,90 929,00 102,19 1.021,90

46 1402851 amlodipin AMLODIPIN tableta M.D. Nini
d.o.o.

Republika
Srbija

blister,
20 po
10 mg

kutija 10 112,50 1.125,00 123,75 1.237,50

51 1402140 amlodipin AMLOGAL tableta Galenika
a.d.

Republika
Srbija

blister,
20 po 5

mg
kutija 300 92,90 27.870,00 102,19 30.657,00

52 1402141 amlodipin AMLOGAL tableta Galenika
a.d.

Republika
Srbija

blister,
20 po
10 mg

kutija 300 112,50 33.750,00 123,75 37.125,00

66 1039328 anastrozol
ANASTROZOL
E MEDICO
UNO

film
tableta

Medico
Uno d.o.o.

Republika
Srbija

blister,
28 po 1

mg
kutija 1 2.515,60 2.515,60 2.767,16 2.767,16
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87 1104551 atorvastatin ATOLIP film
tableta

Galenika
a.d.

Republika
Srbija

blister,
30 po
10 mg

kutija 5 440,50 2.202,50 484,55 2.422,75

88 1104552 atorvastatin ATOLIP film
tableta

Galenika
a.d.

Republika
Srbija

blister,
30 po
20 mg

kutija 5 778,00 3.890,00 855,80 4.279,00

91 1104524 atorvastatin ATORIS film
tableta

Slaviamed
d.o.o. u

saradnji sa
Krka

Tovarna
Zdravil d.d,
Slovenija

Republika
Srbija

blister,
30 po
40 mg

kutija 2 885,40 1.770,80 973,94 1.947,88

92 1104605 atorvastatin ATORVASTATI
N PHARMAS

film
tableta

PharmaS
d.o.o.

Republika
Srbija

blister,
30 po
10 mg

kutija 40 440,50 17.620,00 484,55 19.382,00

93 1104606 atorvastatin ATORVASTATI
N PHARMAS

film
tableta

PharmaS
d.o.o.

Republika
Srbija

blister,
30 po
20 mg

kutija 40 778,00 31.120,00 855,80 34.232,00

103 3325572 azitromicin AZITROMICIN
SANDOZ

prašak
za
oralnu
suspenz
iju

Sandoz
S.R.L. Rumunija

bočica
plastičn
a, 1 po
30 ml
(200
mg/5
ml)

kutija 2 358,10 716,20 393,91 787,82

104 3325571 azitromicin AZITROMICIN
SANDOZ

prašak
za
oralnu
suspenz
iju

Sandoz
S.R.L. Rumunija

bočica
plastičn
a, 1 po
20 ml
(200
mg/5
ml)

kutija 100 238,80 23.880,00 262,68 26.268,00

105 3325570 azitromicin AZITROMICIN
SANDOZ

prašak
za
oralnu
suspenz
iju

Sandoz
S.R.L. Rumunija

bočica
plastičn
a, 1 po
20 ml
(100
mg/5

kutija 30 199,60 5.988,00 219,56 6.586,80
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ml)

117 1107824 metoprolol
sukcinat BETALOC ZOK

tableta
sa
produže
nim
oslobađ
anjem

AstraZenec
a AB Švedska

blister,
28 po
25 mg

kutija 1 189,70 189,70 208,67 208,67

118 1107820 metoprolol
sukcinat BETALOC ZOK

tableta
sa
produže
nim
oslobađ
anjem

AstraZenec
a AB Švedska

blister,
28 po
50 mg

kutija 1 225,60 225,60 248,16 248,16

254 7114685 salbutamol ECOSAL

suspenz
ija za
inhalacij
u pod
pritisko
m

Ivax
Pharmaceu

ticals
Češka

kontejne
r pod

pritisko
m sa

ventilom
za

doziranj
e, 1 po

200
doza
(100

mcg/doz
a)

kutija 10 287,40 2.874,00 316,14 3.161,40

259 1107886 metoprolol EGILOK tableta
Egis

Pharmaceu
ticals PLC

Mađarska

bočica
staklena
, 60 po
50 mg

kutija 12 166,50 1.998,00 183,15 2.197,80
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267 1122881 esomeprazol EMANERA

gastrore
zistentn
a
kapsula,
tvrda

Krka
Tovarna

Zdravil d.d.
Slovenija

blister,
28 po
20 mg

kutija 5 538,40 2.692,00 592,24 2.961,20

270 1122865 esomeprazol EMANERA

gastrore
zistentn
a
kapsula,
tvrda

Krka
Tovarna

Zdravil d.d.
Slovenija

blister,
28 po
40 mg

kutija 5 724,80 3.624,00 797,28 3.986,40

271 1103886 enalapril ENALAPRIL tableta Alvogen
d.o.o.

Republika
Srbija

strip, 20
po 10

mg
kutija 10 124,40 1.244,00 136,84 1.368,40

272 1103885 enalapril ENALAPRIL tableta Alvogen
d.o.o.

Republika
Srbija

strip, 20
po 20

mg
kutija 10 248,90 2.489,00 273,79 2.737,90

292 1122876 esomeprazol ESOMEPRAZO
L PHARMAS

gastrore
zistentn
a tableta

PharmaS
d.o.o.

Republika
Srbija

blister, 7
po 20

mg
kutija 10 134,60 1.346,00 148,06 1.480,60

293 1122854 esomeprazol ESOMEPRAZO
L PHARMAS

gastrore
zistentn
a tableta

PharmaS
d.o.o.

Republika
Srbija

blister,
14 po
20 mg

kutija 5 269,20 1.346,00 296,12 1.480,60

294 1122875 esomeprazol ESOMEPRAZO
L PHARMAS

gastrore
zistentn
a tableta

PharmaS
d.o.o.

Republika
Srbija

blister, 7
po 40

mg
kutija 10 181,30 1.813,00 199,43 1.994,30

295 1122853 esomeprazol ESOMEPRAZO
L PHARMAS

gastrore
zistentn
a tableta

PharmaS
d.o.o.

Republika
Srbija

blister,
14 po
40 mg

kutija 5 362,40 1.812,00 398,64 1.993,20

320 1071461 midazolam FLORMIDAL tableta

Galenika
a.d. u

saradnji sa
F.

Hoffmann-
La Roche

Ltd,
Švajcarska

Republika
Srbija

30 po
15 mg kutija 300 742,10 222.630,00 816,31 244.893,00
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326 1072700 fluoksetin FLUNIRIN kapsula,
tvrda

Galenika
a.d.

Republika
Srbija

blister,
30 po
20 mg

kutija 100 357,40 35.740,00 393,14 39.314,00

346 1122860 pantoprazol GASTROLOC
gastrore
zistentn
a tableta

Pharmanov
a d.o.o.

Republika
Srbija

blister,
14 po
20 mg

kutija 30 204,00 6.120,00 224,40 6.732,00

347 1122862 pantoprazol GASTROLOC
gastrore
zistentn
a tableta

Pharmanov
a d.o.o.

Republika
Srbija

blister,
14 po
40 mg

kutija 15 245,90 3.688,50 270,49 4.057,35

119 1107823 metoprolol
sukcinat BETALOC ZOK

tableta
sa
produže
nim
oslobađ
anjem

AstraZenec
a AB Švedska

blister,
28 po

100 mg
kutija 1 269,70 269,70 296,67 296,67

120 1107825 metoprolol
sukcinat BETALOC ZOK

tableta
sa
produže
nim
oslobađ
anjem

AstraZenec
a GmbH Nemačka

bočica
plastičn
a, 30 po
25 mg

kutija 1 203,30 203,30 223,63 223,63

121 1107822 metoprolol
sukcinat BETALOC ZOK

tableta
sa
produže
nim
oslobađ
anjem

AstraZenec
a GmbH Nemačka

bočica
plastičn
a, 30 po
50 mg

kutija 1 241,70 241,70 265,87 265,87

122 1107821 metoprolol
sukcinat BETALOC ZOK

tableta
sa
produže
nim
oslobađ
anjem

AstraZenec
a GmbH Nemačka

bočica
plastičn
a, 30 po
100 mg

kutija 1 289,00 289,00 317,90 317,90
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156 1321627 cefiksim CEFEXIN film
tableta

Pliva
Hrvatska

d.o.o.
Hrvatska

blister,
10 po

400 mg
kutija 1 1.198,70 1.198,70 1.318,57 1.318,57

160 1321976 cefuroksim CEROXIM tableta Medico
Uno d.o.o.

Republika
Srbija

blister,
10 po

250 mg
kutija 50 403,00 20.150,00 443,30 22.165,00

161 1321977 cefuroksim CEROXIM tableta Medico
Uno d.o.o.

Republika
Srbija

blister,
10 po

500 mg
kutija 200 515,00 103.000,00 566,50 113.300,00

171 1329511 ciprofloksacin CIPROFLOXAC
IN

film
tableta

Alvogen
d.o.o.

Republika
Srbija

blister,
10 po

250 mg
kutija 10 175,10 1.751,00 192,61 1.926,10

172 1329510 ciprofloksacin CIPROFLOXAC
IN

film
tableta

Alvogen
d.o.o.

Republika
Srbija

blister,
10 po

500 mg
kutija 20 317,40 6.348,00 349,14 6.982,80

179 3020185 fenoksimetilpen
icilin CLIACIL prašak

za sirup
Jugoremedi

ja a.d.
Republika

Srbija

bočica,
1 po

150 ml
(60000
i.j./ml)

kutija 100 263,90 26.390,00 290,29 29.029,00

180 1020183 fenoksimetilpen
icilin CLIACIL tableta Jugoremedi

ja a.d.
Republika

Srbija

blister,
20 po

600000
i.j

kutija 50 163,00 8.150,00 179,30 8.965,00

181 1020184 fenoksimetilpen
icilin CLIACIL tableta Jugoremedi

ja a.d.
Republika

Srbija

blister,
20 po

120000
0 i.j.

kutija 100 394,00 39.400,00 433,40 43.340,00

189 1070971 zuklopentiksol CLOPIXOL film
tableta

H.
Lundbeck

A/S
Danska

kontejne
r za

tablete,
50 po
25 mg

kutija 2 1.478,30 2.956,60 1.626,13 3.252,26
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203 1401255 perindopril,
indapamid CO-PRENESSA tableta

Pharmanov
a d.o.o. u

saradnji sa
Krka

Tovarna
Zdravil d.d.,

Slovenija

Republika
Srbija

blister,
30 po (8

mg +
2,5 mg)

kutija 3 592,40 1.777,20 651,64 1.954,92

209 1107676 karvedilol CORYOL tableta

Slaviamed
d.o.o. u

saradnji sa
Krka

Tovarna
Zdravil d.d,
Slovenija

Republika
Srbija

blister,
28 po

12,5 mg
kutija 10 234,70 2.347,00 258,17 2.581,70

210 1107673 karvedilol CORYOL tableta

Slaviamed
d.o.o. u

saradnji sa
Krka

Tovarna
Zdravil d.d,
Slovenija

Republika
Srbija

blister,
28 po

6,25 mg
kutija 5 238,20 1.191,00 262,02 1.310,10

227 1071786 diazepam DIAZEPAM tableta

Union-
Medic

d.o.o. Novi
Sad

Republika
Srbija

blister,
30 po 5

mg
kutija 50 107,60 5.380,00 118,36 5.918,00

236 1104759 atorvastatin DISLIPAT film
tableta

Medico
Uno d.o.o.

Republika
Srbija

blister,
30 po
10 mg

kutija 5 440,50 2.202,50 484,55 2.422,75

237 1104760 atorvastatin DISLIPAT film
tableta

Medico
Uno d.o.o.

Republika
Srbija

blister,
30 po
20 mg

kutija 5 778,00 3.890,00 855,80 4.279,00
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373 1039284 hidroksikarbami
d

HIDROKSIKAR
BAMID ◊

kapsula,
tvrda

Medac
Gesellschaf

t fur
Klinische

Spezialprap
arate
M.B.H

Nemačka
blister,
100 po
500 mg

kutija 2 2.754,60 5.509,20 3.030,06 6.060,12

388 4090620 hidrokortizon HYDROCORTIS
ON

mast za
oči

Galenika
a.d.

Republika
Srbija

tuba, 1
po 5 g
(1%)

kutija 50 138,20 6.910,00 152,02 7.601,00

495 1401126 losartan,
hidrohlortiazid LORISTA H 100 film

tableta

Pharmanov
a d.o.o. u

saradnji sa
Krka

Tovarna
Zdravil d.d.,

Slovenija

Republika
Srbija

blister,
28 po

(100 mg
+ 12,5
mg)

kutija 3 776,20 2.328,60 853,82 2.561,46

506 1084518 levetiracetam LYVAM film
tableta

Alkaloid
d.o.o.

Republika
Srbija

blister,
60 po

250 mg
kutija 3 1.252,30 3.756,90 1.377,53 4.132,59

507 1084519 levetiracetam LYVAM film
tableta

Alkaloid
d.o.o.

Republika
Srbija

blister,
60 po
1000
mg

kutija 3 4.431,70 13.295,10 4.874,87 14.624,61

510 1085212 levodopa,
benzerazid MADOPAR tableta Galenika

a.d.
Republika

Srbija

boca
staklena
, 100 po
250 mg
(200 mg

+ 50
mg)

kutija 2700 2.125,70 5.739.390,00 2.338,27 6.313.329,0
0
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548 1085294 pramipeksol MIRAPEXIN

tableta
sa
produže
nim
oslobađ
anjem

Boehringer
Ingelheim
Pharma
GmbH &
Co. KG

Nemačka
blister,
30 po

2,25 mg
kutija 1 4.701,00 4.701,00 5.171,10 5.171,10

549 1085295 pramipeksol MIRAPEXIN

tableta
sa
produže
nim
oslobađ
anjem

Boehringer
Ingelheim
Pharma
GmbH &
Co. KG

Nemačka
blister,
30 po

3,75 mg
kutija 1 7.834,50 7.834,50 8.617,95 8.617,95

563 3087306 morfin-
hidrohlorid

MORPHIN
MERCK 2%

oralne
kapi,
rastvor

Merck
KGaA Nemačka

bočica
sa

kapaljko
m, 1 po
50 ml
(2%)

kutija 30 1.408,30 42.249,00 1.549,13 46.473,90

567 1182030 naltrekson NALTREXONE film
tableta

Haupt
Pharma

Wolfratsha
usen

GmbH

Nemačka
blister, 7

po 50
mg

kutija 2 804,20 1.608,40 884,62 1.769,24

570 1107645 nebivolol NEBACOP tableta Medico
Uno d.o.o.

Republika
Srbija

blister,
28 po 5

mg
kutija 2 328,20 656,40 361,02 722,04

582 1122921 pantoprazol NOLPAZA
gastrore
zistentn
a tableta

Pharmanov
a d.o.o. u

saradnji sa
Krka

Tovarna
Zdravil d.d.,

Slovenija

Republika
Srbija

blister,
28 po
40 mg

kutija 1 491,80 491,80 540,98 540,98

584 1103935 perindopril NOPRITEX tableta Pharmanov
a d.o.o.

Republika
Srbija

blister,
30 po 4 kutija 1 284,00 284,00 312,40 312,40
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mg

585 1103929 perindopril NOPRITEX tableta Pharmanov
a d.o.o.

Republika
Srbija

blister,
30 po 8

mg
kutija 1 365,70 365,70 402,27 402,27

586 1401260 perindopril,
indapamid

NOPRITEX
PLUS tableta Pharmanov

a d.o.o.
Republika

Srbija

blister,
30 po (2

mg +
0,625
mg)

kutija 1 233,40 233,40 256,74 256,74

587 1401261 perindopril,
indapamid

NOPRITEX
PLUS tableta Pharmanov

a d.o.o.
Republika

Srbija

blister,
30 po (4

mg +
1,25
mg)

kutija 1 417,60 417,60 459,36 459,36

603 1122857 omeprazol OMEPRAZOL

gastrore
zistentn
a
kapsula,
tvrda

Alvogen
d.o.o.

Republika
Srbija

blister,
14 po
20 mg

kutija 2 341,60 683,20 375,76 751,52

614 1085293 pramipeksol OPRYMEA tableta
Krka

Tovarna
Zdravil d.d.

Slovenija
blister,
30 po

0,7 mg
kutija 2 1.444,30 2.888,60 1.588,73 3.177,46

621 1029080 metronidazol ORVAGIL tableta Galenika
a.d.

Republika
Srbija

20 po
250 mg kutija 600 124,00 74.400,00 136,40 81.840,00

632 1014255 takrolimus PANALIMUS kapsula,
tvrda

Panacea
Biotec Ltd. Indija

blister,
60 po

0,5 mg
kutija 1 1.800,00 1.800,00 1.980,00 1.980,00

633 1014256 takrolimus PANALIMUS kapsula,
tvrda

Panacea
Biotec Ltd. Indija

blister,
60 po 1

mg
kutija 1 3.500,00 3.500,00 3.850,00 3.850,00

634 1014257 takrolimus PANALIMUS kapsula,
tvrda

Panacea
Biotec Ltd. Indija

blister,
100 po
5 mg

kutija 1 65.134,10 65.134,10 71.647,51 71.647,51
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653 1122772 pantoprazol PANTOPRAZO
L PHARMAS

gastrore
zistentn
a tableta

PharmaS
d.o.o.

Republika
Srbija

blister,
14 po
20 mg

kutija 100 204,00 20.400,00 224,40 22.440,00

654 1122774 pantoprazol PANTOPRAZO
L PHARMAS

gastrore
zistentn
a tableta

PharmaS
d.o.o.

Republika
Srbija

blister,
14 po
40 mg

kutija 30 245,90 7.377,00 270,49 8.114,70

680 1104454 pravastatin PRAVAPRES tableta Sopharma
PLC Bugarska

blister,
30 po
20 mg

kutija 3 297,20 891,60 326,92 980,76

689 1401917 perindopril,
indapamid

PREXANIL
COMBI LD

film
tableta

Les
Laboratoire

s Servier
Industrie;
Servier

(Ireland)
Industries

LTD

Francusk
a; Irska

kontejne
r, 30 po
(2,5 mg
+ 0,625

mg)

kutija 3 291,80 875,40 320,98 962,94

722 1103955 perindopril RANBAPRIL tableta Medico
Uno d.o.o.

Republika
Srbija

blister,
30 po 4

mg
kutija 10 284,00 2.840,00 312,40 3.124,00

723 1103956 perindopril RANBAPRIL tableta Medico
Uno d.o.o.

Republika
Srbija

blister,
30 po 8

mg
kutija 10 365,70 3.657,00 402,27 4.022,70

733 1103512 perindopril RELIKA tableta Alkaloid
d.o.o.

Republika
Srbija

blister,
30 po 2

mg
kutija 10 153,90 1.539,00 169,29 1.692,90

734 1103513 perindopril RELIKA tableta Alkaloid
d.o.o.

Republika
Srbija

blister,
30 po 4

mg
kutija 10 284,00 2.840,00 312,40 3.124,00

735 1103511 perindopril RELIKA tableta Alkaloid
d.o.o.

Republika
Srbija

blister,
30 po 8

mg
kutija 10 365,70 3.657,00 402,27 4.022,70
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770 1104726 rosuvastatin ROXERA film
tableta

Slaviamed
d.o.o. u

saradnji sa
Krka

Tovarna
Zdravil d.d,
Slovenija

Republika
Srbija

blister,
28 po
40 mg

kutija 3 1.910,40 5.731,20 2.101,44 6.304,32

795 1104613 simvastatin SIMVASTATIN
PHARMAS

film
tableta

PharmaS
d.o.o.

Republika
Srbija

blister
28 po
10 mg

kutija 6 226,90 1.361,40 249,59 1.497,54

796 1104614 simvastatin SIMVASTATIN
PHARMAS

film
tableta

PharmaS
d.o.o.

Republika
Srbija

blister
28 po
20 mg

kutija 6 396,30 2.377,80 435,93 2.615,58

808 4153220 fluocinolonacet
onid, neomicin SINODERM N krem Galenika

a.d.
Republika

Srbija

tuba,1
po 15 g
(0,25

mg/g +
3,3

mg/g)

kutija 10 107,20 1.072,00 117,92 1.179,20

862 1040252 tiamazol THYROZOL film
tableta

Merck
KGaA Nemačka

blister,
20 po 5

mg
kutija 3 70,60 211,80 77,66 232,98

863 1040250 tiamazol THYROZOL film
tableta

Merck
KGaA Nemačka

blister,
20 po
10 mg

kutija 3 141,60 424,80 155,76 467,28

891 1109129 trimetazidin TRIMETACOR

tableta
sa
produže
nim
oslobađ
anjem

Alvogen
d.o.o.

Republika
Srbija

blister,
30 po
35 mg

kutija 50 194,70 9.735,00 214,17 10.708,50
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893 1109132 trimetazidin TRIMETAZIDIN
PHARMAS

tableta
sa
modifiko
vanim
oslobađ
anjem

PharmaS
d.o.o.

Republika
Srbija

blister,
30 po
35 mg

kutija 40 194,70 7.788,00 214,17 8.566,80

908 7099085 timolol,
dorzolamid ULOM PLUS

kapi za
oči,
rastvor

Pliva
Hrvatska

d.o.o.
Hrvatska

bočica
sa

kapaljko
m, 1 po
5 ml (5
mg/ml +

20
mg/ml)

kutija 3 574,20 1.722,60 631,62 1.894,86

932 1072487 venlafaksin VENLAX

kapsula
sa
produže
nim
oslobađ
anjem,
tvrda

Galenika
a.d.

Republika
Srbija

blister,
30 po

150 mg
kutija 1 965,70 965,70 1.062,27 1.062,27

969 1077401 zaleplon ZAN kapsula,
tvrda

Belupo
Lijekovi i

kozmetika
d.d.

Hrvatska
blister,
14 po 5

mg
kutija 10 141,20 1.412,00 155,32 1.553,20

970 1077400 zaleplon ZAN kapsula,
tvrda

Belupo
Lijekovi i

kozmetika
d.d.

Hrvatska
blister,
14 po
10 mg

kutija 2 276,60 553,20 304,26 608,52
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TAБЕЛА – Медицинско техничка помагала
Партије које се понављају из ОТВ 116

Par. Šifra Pod
Šifra Opis pomagala Naziv proizvoda Naziv

proizvođača j.m. Količina
Pojed.
cena
bez

PDV - a

Uk. cena
bez PDV - a

Pojed.
cena

sa
PDV-
om

Uk. cena sa
PDv-om

45 150 15010
Test traka za
aparat (sa ili bez
lanceta)

Test trake za samokontrolu nivoa
šećera u krvi za aparat BIONIME

BIONIME
ili

odgovarajuće

1
kom 5000 33,65 168.250,00 37,02 185.075,00

50 150 15021
Test traka za
aparat (sa ili bez
lanceta)

Lancete za samokontrolu nivoa
šećera u krvi za aparat BIONIME

BIONIME
ili

odgovarajuće

1
kom 1000 10,58 10.580,00 11,64 11.638,00

TAБЕЛА – Лекови листа Д/РФЗО
Партије које се понављају из ОТВ 117

Part. JKL ATC INN FO
Pakovanje

i jačina
leka

j.m. Kol.
Pojed.

cena bez
PDV - a

Uk. cena
bez PDV -

a

Pojed.
cena sa
PDV-om

Uk. cena
sa PDv-

om

6 N001685 P01BA01
chloroquine phosphate ili
sulphate tableta 100 mg 1 komad 200 12,00 2.400,00 13,20 2.640,00

9 N003392 N05BA09 clobazam tableta 20 mg 1 komad 200 100,00 20.000,00 110,00 22.000,00
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IV ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА И ПЛАНОВИ, ОДНОСНО
ДОКУМЕНТАЦИЈА О КРЕДИТНОЈ СПОСОБНОСТИ НАРУЧИОЦА У СЛУЧАЈУ ЈАВНЕ

НАБАВКЕ ФИНАНСИЈСКИХ УСЛУГА

Није саставни део ове документације
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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 понуђачу није изречена мера забране
обављања делатности, која је на снази у време
објављивања позива за подношење понуда;
Доказ за правна лица: Потврде привредног и
прекршајног суда да му није изречена мера забране
обављања делатности, или потврдe Агенције за
привредне регистре да код овог органа није
регистровано, да му је као привредном друштву
изречена мера забране обављања делатности, која је
на снази у време објаве позива за подношење понуда;
Доказ за предузетнике: Потврда прекршајног суда да
му није изречена мера забране обављања делатности
или потврдe Агенције за привредне регистре да код овог
органа није регистровано, да му је као привредном
субјекту изречена мера забране обављања делатности
која је на снази у време објаве позива за подношење
понуда;
Доказ за физичка лица: Потврда прекршајног суда да
му није изречена мера забране обављања одређених
послова.
Доказ мора бити издат након објављивања позива
за подношење понуда. (члан 75. став 1. тач. 3. ЗЈН)
4) 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)
5) 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
6) 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.
7) 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.
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ЗЈН дат у поглављу XII.

Назив документа Број
документа

Датум
документа

Издат
од

стране

Број
страна у
прилогу

ДОДАТНИ УСЛОВИ

8) Услов: За партије које се понављају  из поступка
ОТВ 114 (лекови листа А/А1, лекови за  лечење ХИВ-
а/РФЗО) понуђачи морају да имају овлашћење од
произвођача лекова или представништва или
заступника односно носиоца дозволе, да учествују на
тендеру Апотеке Ниш ЈН бр. ПП-04/2014;
Услов: За партије које се понављају  из поступка
ОТВ 116 (Mедицинско техничка  помагала / РФЗО) да
понуђач поседује овлашћење од произвођача или
представништва или заступника, односно носиоца
дозволе да учествује у поступку Јавне набавке Апотеке
Ниш ЈН бр. ПП 04/2014.
Доказ:
Овлашћење произвођача лекова или представништва
или заступника односно носиоца дозволе да понуђач
учествује на тендеру Апотеке Ниш ЈН бр. ПП-4/2014 за
набавку Лекова Листа А и А1/РФЗО, Лекова за лечење
ХИВ-а/РФЗО, за  партије 4, 24, 25, 45, 46, 51, 52, 66, 87,
88, 91, 92, 93, 103, 104, 105, 117, 118, 119, 120, 121, 122,
156, 160, 161, 171, 172, 179, 180, 181, 189, 203, 209, 210,
227, 236, 237, 254, 259, 267, 270, 271, 272, 292, 293, 294,
295, 320, 326, 346, 347, 373, 388, 495, 506, 507, 510, 548,
549, 563, 567, 570, 582, 584, 585, 586, 587, 603, 614, 621,
632, 633, 634, 653, 654, 680, 689, 722, 723, 733, 734, 735,
770, 795, 796, 808, 862, 863, 891, 893, 908, 932, 969, 970
(члан 76. став 2. ЗЈН)
Овлашћење произвођача, заступника или носиоца
дозволе за помагало које је предмет ове набавке да
понуђач учествује у поступку Јавне набавке Апотеке
Ниш ЈН бр. ПП - 04/2014 (за партије  45 и 50) (члан 76.
став 2. ЗЈН)
9) 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)
10) 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)
11) Услов: Да понуђач располаже неопходним
пословним и финансијским капацитетом, односно да је у
2013. години остварио укупан промет добара који су
предмет јавне набавке најмање у износу дате понуде;
Доказ: Завршни рачун за 2013. годину и Изјава дата под
пуном материјалном и кривичном одговорношћу да је у
2013. години остварио укупан промет добара који су
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предмет јавне набавке најмање у износу дате понуде
- Образац изјаве - поглавље XV;
(члан 76. став 2. ЗЈН)
12) Услов за партије које се понављају из  ОТВ 116
( за партије  45 и 50): Техничке карактеристике
произвођача којима понуђач доказује да понуђено добро
одговара захтевима конкурсне документације
Доказ: Техничке карактеристике Произвођача у
оригиналу. Уколико су техничке карактеристике на
страном језику , треба да буду преведене на српски
језик, а превод оверен од стране судског тумача.
13)Услов за партије које се понављају из ОТВ 116:
( за партије  45 и 50):  Дозвола (Решење) од АЛИМС – а
за стављање у промет медицинских средстaва која су
предмет ове Јавне набавке.
Доказ: Дозвола (Решење) за стављање медицинских
средстава у промет издата од стране АЛИМС – а.
14)  Услов за партије које се понављају из ОТВ 116
( за партије  45 и 50) да је понуђач уредно извршавао
обавезе по раније закљученим уговорима у предметним
јавним набавкама за период 2011., 2012., 2013. година
Доказ: Образац изјаве о уредном извршењу обавеза по
раније закљученим уговорима  Образаца изјаве -
поглавље VIII
(члан 76. став 2. ЗЈН)
15) Услов за партије  које се понављају из ОТВ 117
(партије 6 и 9 ) Референтна листа за Лекове са Листе
Д/РФЗО којом понуђач доказује да је у 2013 години
остварио промет лекова са Листе Д/РФЗО са
Здравственим установама које су у 2013. години
имале склопљен Уговор са РФЗО-ом, и који мора бити
финансијски најмање у вредности укупно дате понуде
свих лекова са листе Д у јавној набавци Апотеке Ниш,
ОТВ 117.
Доказ: Референтна листа о оствареном промету лекова
са Листе Д/РФЗО са Здравственим установама које су
у 2013. години имале склопљен Уговор са РФЗО-ом,
који мора бити финансијски најмање у вредности укупно
дате понуде свих лекова са листе Д у јавној набавци
Апотеке Ниш, ПП-04/2014. Прилог овог извештаја чине
оверене и потписане изјаве Здравствених установа које
су биле Купци, Понуђачу у 2013. години и у којима је
наведена вредност оствареног промета у 2013. години.
(члан 76. став 2. ЗЈН)
16) Услов: Средство финансијског обезбеђења за
озбиљност понуде;
а) Понуђачи чија је укупна вредност понуде свих партија
већа од 1.000.000,00 динара без ПДВ-а подноси
финансијскзу гаранцију за озбиљност понуде -
банкарску гаранцију.
Доказ: Банкарска гаранција за озбиљност понуде -
неопозива, безусловна, без права на приговор и
наплатива на први позив на износ од 5% вредности
понуде, са роком важења најмање до важности поднете
понуде.
Наручилац ће уновчити Банкарску гаранцију за
озбиљност понуде уколико:
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- понуђач након истека рока за подношење понуде
повуче, опозове или измени своју понуду;
- понуђач коме је додељен уговор благовремено не
потпише уговор о јавној набавци;
- понуђач коме је додељен уговор не поднесе средство
обезбеђења за добро извршење посла у складу са
захтевима из конкурсне документације.
Наручилац ће вратити Банкарску гаранцију за
озбиљност понуде понуђачима са којима није закључен
уговор одмах по закључењу уговора са изабраним
понуђачем.
Уколико понуђач не достави банкарску гаранцију за
озбиљност понуде, понуда ће бити одбијена као
неприхватљива

б) Понуђачи чија је укупна вредност понуде свих
партија, до 1,000.000,00 динара без ПДВ-а подноси
финансијску гаранцију за озбиљност понуде – меницу.
Доказ: Средство финансијског обезбеђења за
озбиљност понуде и то бланко сопствену меницу, која
мора бити евидентирана у Регистру меница и
овлашћења Народне банке Србије. Меница мора бити
оверена печатом и потписана од стране лица
овлашћеног за заступање, а уз исту мора бити
достављено попуњено и оверено менично овлашћење –
писмо, са назначеним износом од 10% вредности
понуде без ПДВ-а. Уз меницу мора бити достављена
копија картона депонованих потписа који је издат од
стране пословне банке коју понуђач наводи у меничном
овлашћењу – писму. Рок важења менице је 30 дана од
дана отварања понуда.
Наручилац ће уновчити меницу дату уз понуду уколико: -
понуђач након истека рока за подношење понуда
повуче, опозове или измени своју понуду;
- понуђач коме је додељен уговор благовремено не
потпише уговор о јавној набавци;
- понуђач коме је додељен уговор не поднесе средство
обезбеђења за добро извршење посла у складу са
захтевима из конкурсне документације.
Наручилац ће вратити менице понуђачима са којима
није закључен уговор, одмах по закључењу уговора са
изабраним понуђачем.
Уколико понуђач не достави меницупо понуда ће бити
одбијена као неприхватљива.
17) Услов: Средство финансијског обезбеђења за добро
извршење посла
а) Понуђач чија је укупна вредност понуде свих партија
већа од 1.000.000,00 динара без ПДВ-а подноси
финансијску гаранцију за добро извршење посла и то:
Доказ: Писмо о намерама пословне банке да ће издати
гаранцију за добро извршење посла - неопозива,
безусловна, без права на приговор и наплатива на први
позив на износ од 5% вредности понуде,
Рок важности банкарске гаранције је минимум 30 дана
дужи од дана истека рока на који се Споразум закључује
(20. 03. 2015. године), а доставља се у року од 10 дана
од дана закључења уговора.
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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 5) а додатне услове из тачака 6,
7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ,15 и 17 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 XIV
- Образац изјаве о промету предметних добара– поглавље XV.
- Образац изјаве о уредном извршењу обавеза по раније закљученим уговорима Образац

изјаве – поглавље VIII

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, a доказ из члана 75. став 1 тач.
5) Закона, за део набавке који ће понуђач извршити преко подизвођача.

Услови из тачке 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 и 17 испуњавају се на следећи начин :

Уколико понуђач наступа самостално или са подизвођачима, неопходно је да понуђач самостално
испуни услове из става 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 , 15 и 17 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 се за време трајања уговора промене рокови за
извршење уговорне обавезе, важност банкарске
гаранције за добро извршење посла мора да се
продужи.
Наручилац ће уновчити банкарску гаранцију за добро
извршење посла у случају:
- да понуђач не буде извршавао своје уговорне обавезе
у роковима и на начин предвиђен уговором.
Понуђач може поднети гаранцију стране банке само ако
је тој банци додељен кредитни рејтинг коме одговара
најмање ниво кредитног квалитета 3 (инвестициони
ранг).
Писмо о намерама достављају сви понуђачи, а
банкарску гаранцију само понуђач приликом
потписивања појединачног уговора о јавној набавци.

б) Понуђачи чија је укупна вредност понуде свих
партија, до 1.000.000,00 динара без ПДВ-а подноси
Писану изјаву понуђача да ће приложити инструмент
обезбеђења за добро извршење посла - бланко
сопствену меницу - Образац изјаве из Поглавља - XVI.
Писану изјаву понуђача да ће приложити инструмент
обезбеђења за добро извршење посла- бланко
сопствену меницу - Образац изјаве из Поглавља - XVI
достављају сви понуђачи, а меницу за добро извршење
посла само понуђач приликом потписивања
појединачног уговора о јавној набавци.
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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 -  лекова
Листа А и А1/РФЗО, лекови за лечење ХИВ-а/РФЗО, медицинско техничка  помагала/РФЗО
лекови Листа Д/РФЗО“ ЈН бр. ПП-04/214 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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Vа ЕЛЕМЕНТИ УГОВОРА О КОЈИМА ЋЕ СЕ ПРЕГОВАРАТИ, НАЧИН ПРЕГОВАРАЊА

Елементи о којима се преговара су: Попуст на цене из Ценовника наручиоца (изражено у
динарима) и рок испоруке  добара .

Поступак отварања понуда одржаће се 29.09.2014. године са почетком у 15:15 часова у
просторији Апотеке Ниш, ул.  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.

Записник о отварању понуда ће се састојати из два дела:
1. Штампани део који садржи основне податке о јавној набавци, наручиоцу, понуђачима и комисији.
2. ЦД на коме су обједињене понуде свих понуђача који је формиран на самом отварању понуда
преснимавањем понуда свих понуђача са УСБ-а који су достављани у понуди или на самом
отварању понуда.
Присутни представници понуђача моћи ће на лицу места да преузму записник о отварању понуда
као и достављене УСБ меморије.

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 (Поступак преговарања врши се у једном кругу
тако што, представници понуђача чије су понуде оцењене као прихватљиве, своје коначне понуде
(образац понуде и табелу уз образац понуде у штамапаној форми (ЕXCELL табела) - поглавље
VII. Понуђачи су дужни да попуњену табелу доставе и на УСБ - у својим понудама односно приликом
јавног отварања понуда), достављају у штампаном облику, папирној форми, која мора бити
потписана и оверена, као и на УСБ-у, Комисији за предметну јавну набавку до 15:45 часова истог
дана.

Поступак преговарања одржаће се 29.09.2014. године са почетком у 16:00 часова у просторији
Апотеке Ниш, ул.  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 поступку преговарња састојаће се из два дела:
1. Штампани део који садржи основне податке о јавној набавци, наручиоцу, поступку преговарања,
понуђачима и комисији.
2. ЦД на коме су обједињене коначне понуде свих понуђача који је формиран у поступку
преговарања преснимавањем понуда свих понуђача са УСБ-а који су достављани у понуди, на
самом отварању понуда или у поступку преговарања.
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 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 –
лекова Листа А и А1/РФЗО, лекови за лечење ХИВ-а/РФЗО, медицинско техничка

помагала/РФЗО, лекови Листа Д/РФЗО,, партије (од – до)
ЈН бр. ПП – 04/2014 - НЕ ОТВАРАТИ”.

Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 29. 09. 2014. године
до 15.00 часова.
Јавно отварање понуда обавиће се дана 29. 09. 2014. године у просторијама управе Апотеке
Ниш, бул. др Зорана Ђинђића 6, са почетком у 15:15 часова.

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.
Поступак преговарања врши се у једном кругу тако што, представници понуђача чије су понуде
оцењене као прихватљиве, своје коначне понуде (Поступак преговарања врши се у једном кругу
тако што, представници понуђача чије су понуде оцењене као прихватљиве, своје коначне понуде
(образац понуде и табелу уз образац понуде у штамапаној форми (ЕXCELL табела) - поглавље
VII. Понуђачи су дужни да попуњену табелу доставе и на УСБ - у својим понудама односно приликом
јавног отварања понуда), достављају у штампаном облику, папирној форми, која мора бити
потписана и оверена, као и на УСБ-у, Комисији за предметну јавну набавку до 15:45 часова истог
дана.

Поступак преговарања одржаће се 29.09.2014. године са почетком у 16:00 часова у просторији
Апотеке Ниш, ул.  Булевар Др. Зорана Ђинђића  6, Ниш .

Понуда мора да садржи:
 образац понуде и табелу уз образац понуде у штамапаној форми (ЕXCELL табела) -
поглавље VII. Понуђачи су дужни да попуњену табелу доставе и на УСБ - у својим понудама односно
приликом јавног отварања понуда.
 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
 образац изјаве о промету предметних добара - поглавље XV
 образце изјаве о средству финансијског обезбеђења - поглавље XVI
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 образац изјаве о уредном извршењу обавеза по раније закљученим уговорима Образац изјаве
–поглавље VIII
 Овлашћење произвођача лекова или представништва или заступника односно носиоца
дозволе да понуђач учествује на тендеру Апотеке Ниш ЈН бр. ПП-4/2014 за набавку Лекова Листа А
и А1/РФЗО, Лекова за лечење ХИВ-а/РФЗО, за  партије 4, 24, 25, 45, 46, 51, 52, 66, 87, 88, 91, 92, 93,
103, 104, 105, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 156, 160, 161, 171, 172, 179, 180, 181, 189, 203, 209, 210,
227, 236, 237, 254, 259, 267, 270, 271, 272, 292, 293, 294, 295, 320, 326, 346, 347, 373, 388, 495, 506,
507, 510, 548, 549, 563, 567, 570, 582, 584, 585, 586, 587, 603, 614, 621, 632, 633, 634, 653, 654, 680,
689, 722, 723, 733, 734, 735, 770, 795, 796, 808, 862, 863, 891, 893, 908, 932, 969, 970 (члан 76. став 2.
ЗЈН)
 Овлашћење произвођача, заступника или носиоца дозволе за помагало које је предмет ове
набавке да понуђач учествује у поступку Јавне набавке Апотеке Ниш ЈН бр. ПП - 04/2014 (за партије
45 и 50) (члан 76. став 2. ЗЈН)
 Техничке карактеристике Произвођача у оригиналу. Уколико су техничке карактеристике на
страном језику , треба да буду преведене на српски језик, а превод оверен од стране судског тумача.
 Дозвола (Решење) за стављање медицинских средстава у промет издата од стране АЛИМС – а.
 Референтна листа о оствареном промету лекова са Листе Д/РФЗО са Здравственим установама
које су у 2013. години имале склопљен Уговор са РФЗО-ом, који мора бити финансијски најмање у
вредности укупно дате понуде свих лекова са листе Д у јавној набавци Апотеке Ниш, ПП-04/2014
Прилог овог извештаја чине оверене и потписане изјаве Здравствених установа које су биле Купци,
Понуђачу у 2013. години и у којима је наведена вредност оствареног промета у 2013. години. (члан
76. став 2. ЗЈН)
 Средство финансисјког обезбеђења за озбиљност понуде
 Средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла - Писмо о намерама пословне
банке да ће издати гаранцију за добро извршење посла
 Решење надлежног министарства за обављање делатности - Министарство здравља

Понуђач је обавезан да попуни све ставке (елементе) у обрасцу Понуде са табелом Поглавље VII.

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.
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.
Понуђач може да конкурише за једну, или више партија.
Партије су наведене у обрасцу Поглавље 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.

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 поседовању неопходног техничког капацитета– поглавље XII
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- Образац изјаве о поседовању неопходног кадровског капацитета– поглавље XIV
- Образац изјаве о промету предметних добара – поглавље XV
- Образац изјаве о уредном извршењу обавеза по раније закљученим уговорима –

поглавље VIII
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
Понуђач може да поднесе понуду за једну или више партија. Понуда мора да обухвати најмање једну
целокупну партију.
Понуђач је дужан да у понуди наведе да ли се понуда односи на целокупну набавку или само на
одређене партије.
У случају да понуђач поднесе понуду за две или више партија, она мора бити поднета тако да се
може оцењивати за сваку партију посебно.
Докази из чл. 75. и 76. Закона, у случају да понуђач поднесе понуду за две или више партија, не
морају бити достављени за сваку партију посебно, односно могу бити достављени у једном
примерку за све партије.

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 - набавка - лекова Листа А и А1/РФЗО, лекови за
лечење ХИВ-а/РФЗО, медицинско техничка  помагала/РФЗО лекови Листа Д/РФЗО,

ЈН бр. ПП – 04/2014 – НЕ ОТВАРАТИ” или
„Допуна понуде за јавну набавку добара - - набавка - лекова Листа А и А1/РФЗО, лекови за

лечење ХИВ-а/РФЗО, медицинско техничка  помагала/РФЗО , лекови Листа Д/РФЗО,
ЈН бр. ПП – 04/2014 - НЕ ОТВАРАТИ” или

„Опозив понуде за јавну набавку добара - набавка - набавка - лекова Листа А и А1/РФЗО,
лекови за лечење ХИВ-а/РФЗО, медицинско техничка  помагала/РФЗО , лекови Листа Д/РФЗО,

ЈН бр. ПП – 04/2014– НЕ ОТВАРАТИ” или
„Измена и допуна понуде за јавну набавку добара - набавка - - набавка - лекова Листа А и

А1/РФЗО, лекови за лечење ХИВ-а/РФЗО, медицинско техничка  помагала/РФЗО лекови Листа
Д/РФЗО, ЈН бр. ПП – 04/2014– 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.
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.
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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.
Изузетно, цене утврђене у Прилогу бр. 1 (образац Понуде са табелом) се могу мењати уколико дође
до промене цене Лекова Листа А и А1/РФЗО, Лекова за лечење ХИВ-а/РФЗО утврђене у Листи
лекова који се прописују и издају на терет средстава обавезног здравственог осигурања.
Приликом промене цена, сачиниће се анекс оквирног споразума односно уговора о јавној набавци са
новим ценовником Наручиоца и попустом на понуђену цену из ценовника Наручиоца који ће се
процентуално мењати.
За партије које се понављају из Отв 114 - партије 4, 24, 25, 45, 46, 51, 52, 66, 87, 88, 91, 92, 93,
103, 104, 105, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 156, 160, 161, 171, 172, 179, 180, 181, 189, 203, 209, 210,
227, 236, 237, 254, 259, 267, 270, 271, 272, 292, 293, 294, 295, 320, 326, 346, 347, 373, 388, 495, 506,
507, 510, 548, 549, 563, 567, 570, 582, 584, 585, 586, 587, 603, 614, 621, 632, 633, 634, 653, 654, 680,
689, 722, 723, 733, 734, 735, 770, 795, 796, 808, 862, 863, 891, 893, 908, 932, 969, 970 Наручилац ће



Конкурсна документација у преговарачком поступку без објављивања
позива  ЈН бр. ПП -04/2014

33/59

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 исплаћен на текући рачун Наручиоца или давањем
књижног одобрења до 10-ог у месецу за све редовне уплате из претходног месеца о чему ће
Наручилац благовремено обавестити Понуђача .
За партије које се понављају из Отв 116 – (партије 45 и 50) Наручилац ће извршити плаћање
вирманом у року до 45 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 исплаћен на текући рачун Наручиоца или давањем
књижног одобрења до 10-ог у месецу за све редовне уплате из претходног месеца о чему ће
Наручилац благовремено обавестити Понуђача .
За партије које се понављају из Отв 117 - (партије 6 и 9)
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 15 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 исплаћен на текући рачун Наручиоца или давањем
књижног одобрења до 10-ог у месецу за све редовне уплате из претходног месеца о чему ће
Наручилац благовремено обавестити Понуђача.

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 Службе за
медицинско снабдевање. Рок испоруке добара не може да буде дужи од 5 дана од захтева
Наручиоца .
Рок испоруке мора бити изражен у данима и рачуна се од дана потписивања уговора.
Пријем робе извршиће се од стране овлашћеног лица Наручиоца и Понуђача у организационим
јединицама Апотеке Ниш
За партије које се понављају из Отв 117 -(партије 6 и 9)
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
Цене за лекова Листа А и А1/РФЗО, лекови за лечење ХИВ-а/РФЗО, медицинско техничка
помагала/РФЗО лекови Листа Д/РФЗО, налазе се у Ценовнику наручиоца

ЦЕНОВНИК НАРУЧИОЦА

Партије које се понављају из ОТВ 114

Part. JKL INN Zaštićeno ime leka FO
Pakovanje

i jačina
leka

j.m. Kol.
Pojed.

cena bez
PDV - a

4 4139160 aciklovir ACIKLOVIR krem tuba, 1 po
5 g 5 % kutija 200 266,5
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24 1103765 doksazosin ALPHAPRES tableta blister, 30
po 1 mg kutija 500 169,9

25 1103766 doksazosin ALPHAPRES tableta blister, 30
po 2 mg kutija 1100 288,1

45 1402850 amlodipin AMLODIPIN tableta blister, 20
po 5 mg kutija 10 92,9

46 1402851 amlodipin AMLODIPIN tableta blister, 20
po 10 mg kutija 10 112,5

51 1402140 amlodipin AMLOGAL tableta blister, 20
po 5 mg kutija 300 92,9

52 1402141 amlodipin AMLOGAL tableta blister, 20
po 10 mg kutija 300 112,5

66 1039328 anastrozol ANASTROZOLE
MEDICO UNO film tableta blister, 28

po 1 mg kutija 1 2.515,60

87 1104551 atorvastatin ATOLIP film tableta blister, 30
po 10 mg kutija 5 440,5

88 1104552 atorvastatin ATOLIP film tableta blister, 30
po 20 mg kutija 5 778

91 1104524 atorvastatin ATORIS film tableta blister, 30
po 40 mg kutija 2 885,4

92 1104605 atorvastatin ATORVASTATIN
PHARMAS film tableta blister, 30

po 10 mg kutija 40 440,5

93 1104606 atorvastatin ATORVASTATIN
PHARMAS film tableta blister, 30

po 20 mg kutija 40 778

103 3325572 azitromicin AZITROMICIN
SANDOZ

prašak za
oralnu
suspenziju

bočica
plastična,
1 po 30 ml
(200 mg/5

ml)

kutija 2 358,1

104 3325571 azitromicin AZITROMICIN
SANDOZ

prašak za
oralnu
suspenziju

bočica
plastična,
1 po 20 ml
(200 mg/5

ml)

kutija 100 238,8

105 3325570 azitromicin AZITROMICIN
SANDOZ

prašak za
oralnu
suspenziju

bočica
plastična,
1 po 20 ml
(100 mg/5

ml)

kutija 30 199,6

117 1107824 metoprolol
sukcinat BETALOC ZOK

tableta sa
produženim
oslobađanje
m

blister, 28
po 25 mg kutija 1 189,7

118 1107820 metoprolol
sukcinat BETALOC ZOK

tableta sa
produženim
oslobađanje
m

blister, 28
po 50 mg kutija 1 225,6

254 7114685 salbutamol ECOSAL

suspenzija
za inhalaciju
pod
pritiskom

kontejner
pod

pritiskom
sa

ventilom
za

doziranje,
1 po 200

doza (100
mcg/doza)

kutija 10 287,4
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259 1107886 metoprolol EGILOK tableta

bočica
staklena,
60 po 50

mg

kutija 12 166,5

267 1122881 esomeprazol EMANERA

gastrorezist
entna
kapsula,
tvrda

blister, 28
po 20 mg kutija 5 538,4

270 1122865 esomeprazol EMANERA

gastrorezist
entna
kapsula,
tvrda

blister, 28
po 40 mg kutija 5 724,8

271 1103886 enalapril ENALAPRIL tableta strip, 20 po
10 mg kutija 10 124,4

272 1103885 enalapril ENALAPRIL tableta strip, 20 po
20 mg kutija 10 248,9

292 1122876 esomeprazol ESOMEPRAZOL
PHARMAS

gastrorezist
entna
tableta

blister, 7
po 20 mg kutija 10 134,6

293 1122854 esomeprazol ESOMEPRAZOL
PHARMAS

gastrorezist
entna
tableta

blister, 14
po 20 mg kutija 5 269,2

294 1122875 esomeprazol ESOMEPRAZOL
PHARMAS

gastrorezist
entna
tableta

blister, 7
po 40 mg kutija 10 181,3

295 1122853 esomeprazol ESOMEPRAZOL
PHARMAS

gastrorezist
entna
tableta

blister, 14
po 40 mg kutija 5 362,4

320 1071461 midazolam FLORMIDAL tableta 30 po 15
mg kutija 300 742,1

326 1072700 fluoksetin FLUNIRIN kapsula,
tvrda

blister, 30
po 20 mg kutija 100 357,4

346 1122860 pantoprazol GASTROLOC
gastrorezist
entna
tableta

blister, 14
po 20 mg kutija 30 204

347 1122862 pantoprazol GASTROLOC
gastrorezist
entna
tableta

blister, 14
po 40 mg kutija 15 245,9

119 1107823 metoprolol
sukcinat BETALOC ZOK

tableta sa
produženim
oslobađanje
m

blister, 28
po 100 mg kutija 1 269,7

120 1107825 metoprolol
sukcinat BETALOC ZOK

tableta sa
produženim
oslobađanje
m

bočica
plastična,
30 po 25

mg

kutija 1 203,3

121 1107822 metoprolol
sukcinat BETALOC ZOK

tableta sa
produženim
oslobađanje
m

bočica
plastična,
30 po 50

mg

kutija 1 241,7

122 1107821 metoprolol
sukcinat BETALOC ZOK

tableta sa
produženim
oslobađanje
m

bočica
plastična,
30 po 100

mg

kutija 1 289

156 1321627 cefiksim CEFEXIN film tableta blister, 10
po 400 mg kutija 1 1.198,70

160 1321976 cefuroksim CEROXIM tableta blister, 10
po 250 mg kutija 50 403

161 1321977 cefuroksim CEROXIM tableta blister, 10
po 500 mg kutija 200 515
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171 1329511 ciprofloksacin CIPROFLOXACIN film tableta blister, 10
po 250 mg kutija 10 175,1

172 1329510 ciprofloksacin CIPROFLOXACIN film tableta blister, 10
po 500 mg kutija 20 317,4

179 3020185 fenoksimetilpe
nicilin CLIACIL prašak za

sirup

bočica, 1
po 150 ml

(60000
i.j./ml)

kutija 100 263,9

180 1020183 fenoksimetilpe
nicilin CLIACIL tableta

blister, 20
po 600000

i.j
kutija 50 163

181 1020184 fenoksimetilpe
nicilin CLIACIL tableta

blister, 20
po

1200000
i.j.

kutija 100 394

189 1070971 zuklopentiksol CLOPIXOL film tableta

kontejner
za tablete,
50 po 25

mg

kutija 2 1.478,30

203 1401255 perindopril,
indapamid CO-PRENESSA tableta

blister, 30
po (8 mg +

2,5 mg)
kutija 3 592,4

209 1107676 karvedilol CORYOL tableta
blister, 28
po 12,5

mg
kutija 10 234,7

210 1107673 karvedilol CORYOL tableta
blister, 28
po 6,25

mg
kutija 5 238,2

227 1071786 diazepam DIAZEPAM tableta blister, 30
po 5 mg kutija 50 107,6

236 1104759 atorvastatin DISLIPAT film tableta blister, 30
po 10 mg kutija 5 440,5

237 1104760 atorvastatin DISLIPAT film tableta blister, 30
po 20 mg kutija 5 778

373 1039284 hidroksikarbam
id

HIDROKSIKARBAMID
◊

kapsula,
tvrda

blister, 100
po 500 mg kutija 2 2.754,60

388 4090620 hidrokortizon HYDROCORTISON mast za oči tuba, 1 po
5 g (1%) kutija 50 138,2

495 1401126 losartan,
hidrohlortiazid LORISTA H 100 film tableta

blister, 28
po (100

mg + 12,5
mg)

kutija 3 776,2

506 1084518 levetiracetam LYVAM film tableta blister, 60
po 250 mg kutija 3 1.252,30

507 1084519 levetiracetam LYVAM film tableta
blister, 60
po 1000

mg
kutija 3 4.431,70

510 1085212 levodopa,
benzerazid MADOPAR tableta

boca
staklena,
100 po
250 mg

(200 mg +
50 mg)

kutija 2700 2.125,70

548 1085294 pramipeksol MIRAPEXIN

tableta sa
produženim
oslobađanje
m

blister, 30
po 2,25

mg
kutija 1 4.701,00

549 1085295 pramipeksol MIRAPEXIN
tableta sa
produženim
oslobađanje

blister, 30
po 3,75

mg
kutija 1 7.834,50
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m

563 3087306 morfin-
hidrohlorid

MORPHIN MERCK
2%

oralne kapi,
rastvor

bočica sa
kapaljkom,
1 po 50 ml

(2%)

kutija 30 1.408,30

567 1182030 naltrekson NALTREXONE film tableta blister, 7
po 50 mg kutija 2 804,2

570 1107645 nebivolol NEBACOP tableta blister, 28
po 5 mg kutija 2 328,2

582 1122921 pantoprazol NOLPAZA
gastrorezist
entna
tableta

blister, 28
po 40 mg kutija 1 491,8

584 1103935 perindopril NOPRITEX tableta blister, 30
po 4 mg kutija 1 284

585 1103929 perindopril NOPRITEX tableta blister, 30
po 8 mg kutija 1 365,7

586 1401260 perindopril,
indapamid NOPRITEX PLUS tableta

blister, 30
po (2 mg +
0,625 mg)

kutija 1 233,4

587 1401261 perindopril,
indapamid NOPRITEX PLUS tableta

blister, 30
po (4 mg +
1,25 mg)

kutija 1 417,6

603 1122857 omeprazol OMEPRAZOL

gastrorezist
entna
kapsula,
tvrda

blister, 14
po 20 mg kutija 2 341,6

614 1085293 pramipeksol OPRYMEA tableta blister, 30
po 0,7 mg kutija 2 1.444,30

621 1029080 metronidazol ORVAGIL tableta 20 po 250
mg kutija 600 124

632 1014255 takrolimus PANALIMUS kapsula,
tvrda

blister, 60
po 0,5 mg kutija 1 1.800,00

633 1014256 takrolimus PANALIMUS kapsula,
tvrda

blister, 60
po 1 mg kutija 1 3.500,00

634 1014257 takrolimus PANALIMUS kapsula,
tvrda

blister, 100
po 5 mg kutija 1 65.134,10

653 1122772 pantoprazol PANTOPRAZOL
PHARMAS

gastrorezist
entna
tableta

blister, 14
po 20 mg kutija 100 204

654 1122774 pantoprazol PANTOPRAZOL
PHARMAS

gastrorezist
entna
tableta

blister, 14
po 40 mg kutija 30 245,9

680 1104454 pravastatin PRAVAPRES tableta blister, 30
po 20 mg kutija 3 297,2

689 1401917 perindopril,
indapamid PREXANIL COMBI LD film tableta

kontejner,
30 po (2,5

mg +
0,625 mg)

kutija 3 291,8

722 1103955 perindopril RANBAPRIL tableta blister, 30
po 4 mg kutija 10 284

723 1103956 perindopril RANBAPRIL tableta blister, 30
po 8 mg kutija 10 365,7

733 1103512 perindopril RELIKA tableta blister, 30
po 2 mg kutija 10 153,9

734 1103513 perindopril RELIKA tableta blister, 30
po 4 mg kutija 10 284



Конкурсна документација у преговарачком поступку без објављивања
позива  ЈН бр. ПП -04/2014

38/59

735 1103511 perindopril RELIKA tableta blister, 30
po 8 mg kutija 10 365,7

770 1104726 rosuvastatin ROXERA film tableta blister, 28
po 40 mg kutija 3 1.910,40

795 1104613 simvastatin SIMVASTATIN
PHARMAS film tableta blister 28

po 10 mg kutija 6 226,9

796 1104614 simvastatin SIMVASTATIN
PHARMAS film tableta blister 28

po 20 mg kutija 6 396,3

808 4153220 fluocinolonacet
onid, neomicin SINODERM N krem

tuba,1 po
15 g (0,25
mg/g + 3,3

mg/g)

kutija 10 107,2

862 1040252 tiamazol THYROZOL film tableta blister, 20
po 5 mg kutija 3 70,6

863 1040250 tiamazol THYROZOL film tableta blister, 20
po 10 mg kutija 3 141,6

891 1109129 trimetazidin TRIMETACOR

tableta sa
produženim
oslobađanje
m

blister, 30
po 35 mg kutija 50 194,7

893 1109132 trimetazidin TRIMETAZIDIN
PHARMAS

tableta sa
modifikovan
im
oslobađanje
m

blister, 30
po 35 mg kutija 40 194,7

908 7099085 timolol,
dorzolamid ULOM PLUS kapi za oči,

rastvor

bočica sa
kapaljkom,
1 po 5 ml

(5 mg/ml +
20 mg/ml)

kutija 3 574,2

932 1072487 venlafaksin VENLAX

kapsula sa
produženim
oslobađanje
m, tvrda

blister, 30
po 150 mg kutija 1 965,7

969 1077401 zaleplon ZAN kapsula,
tvrda

blister, 14
po 5 mg kutija 10 141,2

970 1077400 zaleplon ZAN kapsula,
tvrda

blister, 14
po 10 mg kutija 2 276,6

Партије које се понављају из ОТВ 116

Par. Šifra Pod
Šifra Opis pomagala Naziv proizvoda j.m. Količina

Pojed.
cena bez
PDV - a

45 150 15010 Test traka za aparat
(sa ili bez lanceta)

Test trake za samokontrolu
nivoa šećera u krvi za aparat
BIONIME

1 kom 5000 33,65

50 150 15021 Test traka za aparat
(sa ili bez lanceta)

Lancete za samokontrolu nivoa
šećera u krvi za aparat
BIONIME

1 kom 1000 10,58

Партије које се понављају из ОТВ 117

Part. JKL INN FO Pakovanje i
jačina leka j.m. Kol.

Pojed.
cena bez
PDV - a

6 N001685 chloroquine phosphate ili
sulphate tableta 100 mg 1 komad 200 12,00

9 N003392 clobazam tableta 20 mg 1 komad 200 100,00
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На основу Правилника о Листи лекова који се прописују и издају на терет средстава обавезног
здравственог осигурања („Сл. Гласник РС“ 7/2014), утврђена је јединствена шифра са максималном
јединственом ценом и Одлуке о највишим ценама лекова за употребу у хуманој медицини („Сл.
Гласник РС“ 71/2014).

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

Средство финансијског обезбеђења за озбиљност понуде:
а) Понуђачи чија је укупна вредност понуде свих партија већа 1.000.000,00 динара без ПДВ-а
подноси финансијску гаранцију за озбиљност понуде - банкарску гаранцију.
Доказ: Банкарска гаранција за озбиљност понуде - неопозива, безусловна, без права на приговор и
наплатива на први позив на износ од 5% вредности понуде, са роком важења најмање до
важности поднете понуде.
Наручилац ће уновчити Банкарску гаранцију за озбиљност понуде уколико:
- понуђач након истека рока за подношење понуде повуче, опозове или измени своју понуду;
- понуђач коме је додељен уговор благовремено не потпише уговор о јавној набавци;
- понуђач коме је додељен уговор не поднесе средство обезбеђења за добро извршење посла у
складу са захтевима из конкурсне документације.
Наручилац ће вратити Банкарску гаранцију за озбиљност понуде понуђачима са којима није
закључен уговор одмах по закључењу уговора са изабраним понуђачем.
Уколико понуђач не достави банкарску гаранцију за озбиљност понуде, понуда ће бити одбијена као
неприхватљива

б) Понуђачи чија је укупна вредност понуде свих партија до 1.000.000,00 динара без ПДВ-а подноси
финансијску гаранцију за озбиљност понуде – меницу.
Доказ: Средство финансијског обезбеђења за озбиљност понуде и то бланко сопствену меницу,
која мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије. Меница мора
бити оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног за заступање, а уз исту мора бити
достављено попуњено и оверено менично овлашћење – писмо, са назначеним износом од 10%
вредности понуде без ПДВ-а. Уз меницу мора бити достављена копија картона депонованих
потписа који је издат од стране пословне банке коју понуђач наводи у меничном овлашћењу –писму.
Рок важења менице је 30 дана од дана отварања понуда.
Наручилац ће уновчити меницу дату уз понуду уколико: - понуђач након истека рока за подношење
понуда повуче, опозове или измени своју понуду;
- понуђач коме је додељен уговор благовремено не потпише уговор о јавној набавци;
- понуђач коме је додељен уговор не поднесе средство обезбеђења за добро извршење посла у
складу са захтевима из конкурсне документације.
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Наручилац ће вратити менице понуђачима са којима није закључен уговор, одмах по закључењу
уговора са изабраним понуђачем.
Уколико понуђач не достави меницу понуда ће бити одбијена као неприхватљива.

Средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла
а) Понуђачи је укупна вредност понуде свих партија већа од 1.000.000,00 динара без ПДВ-а
подноси банкарску гаранцију за добро извршење посла и то:
Доказ: Писмо о намерама пословне банке да ће издати гаранцију за добро извршење посла -
неопозива, безусловна, без права на приговор и наплатива на први позив на износ од 5%
вредности понуде.
Рок важности банкарске гаранције је минимум 30 дана дужи од дана истека рока на који се оквирни
споразум закључује (20.03.2015. године), а доставља се у року од 10 дана од дана закључења
оквирног споразума.
Ако се за време трајања оквирног споразума промене рокови за извршење уговорне обавезе,
важност банкарске гаранције за добро извршење посла мора да се продужи.
Наручилац ће уновчити банкарску гаранцију за добро извршење посла у случају:
- да понуђач не буде извршавао своје уговорне обавезе у роковима и на начин предвиђен уговором.
Понуђач може поднети гаранцију стране банке само ако је тој банци додељен кредитни рејтинг коме
одговара најмање ниво кредитног квалитета 3 (инвестициони ранг).
Писмо о намерама достављају сви понуђачи, а банкарску гаранцију за добро извршење посла само
понуђач приликом закључивања сваког појуединачног уговора о јавној набавци.

б) Понуђачи чија је укупна вредност понуде свих партија, до 1.000.000,00 динара без ПДВ-а
подноси Средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла и то Писану изјаву
понуђача да ће приложити инструмент обезбеђења за добро извршење посла - бланко сопствену
меницу - Образац изјаве из Поглавља – XVI.
Понуђач са којим је закључен оквирни споразум приликом потписивања сваког појединачног уговора
о јавној набавци доставља Бланко сопствену меницу, која мора бити евидентирана у Регистру
меница и овлашћења Народне банке Србије. Меница мора бити оверена печатом и потписана од
стране лица овлашћеног за заступање, а уз исту мора бити достављено попуњено и оверено
менично овлашћење –писмо, са назначеним износом од 10% од укупне вредности уговора без
ПДВ-а. Уз меницу мора бити достављена копија картона депонованих потписа који је издат од
стране пословне банке коју понуђач наводи у меничном овлашћењу – писму. Рок важења менице је
30 дана дужи од истека рока на који се уговор закључује.
Наручилац ће уновчити меницу за добро извршење посла у случају:
- да понуђач не буде извршавао своје уговорне обавезе у роковима и на начин предвиђен уговором
Писану изјаву понуђача да ће приложити инструмент обезбеђења за добро извршење посла- бланко
сопствену меницу - Образац изјаве из Поглавља – XVI достављају сви понуђачи, а меницу за добро
извршење посла само понуђач приликом закључивања уговора о јавној набавци.

У случају да је јавна набавка обликована по партијама и да се понуђач пријављује за више партија,
уз понуду може да приложи једнo средставo финансијског обезбеђења за све наведене пријављене
партије, а може да поднесе и средставо финансијског обезбеђења за сваку партију посебно.

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.

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-maиl: javne.nabavke@apotekanиs.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.
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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 -04/2014”.
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 ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА , ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА
НА ОСНОВУ КОЈИХ СЕ ЗАКЉУЧУЈЕ ОКВИРНИ СПОРАЗУМ 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)



Конкурсна документација у преговарачком поступку без објављивања
позива  ЈН бр. ПП -04/2014

42/59

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 2 дана ......... 10 пондера
- од 3 до 5 дана ............ 5 пондера
- понуде са роком испоруке дужим од 5 дана неће се узимати у разматрање.

18. ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ ИЗВРШИТИ ДОДЕЛУ
ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА 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 буде изабран као најповољнији за већи број партија. Ако је и број партија исти,
предност ће се дати понуђачу чија је понуда прва достављена на адресу наручиоца.

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. ИЗВЕШТАЈ О СТРУЧНОЈ ОЦЕНИ ПОНУДА И РАНГ ЛИСТА ПОНУЂАЧА
На основу члана 105. Закона о јавним набавкама, Комисија за јавну набавку дужна је да састави
писмени извештај о стручној оцени понуда.
Извештај ће садржати основне податке о Понуђачима, понуде које су одбијене са разлозима
одбијања, начин примене методологије доделе пондера, те назив Понуђача коме се додељује
Уговор.
Комисија ће такође сачинити Ранг листу понуђача по партијама, и писмено позвати све понуђаче
који су првоизабрани за одређене партије да потпишу Оквирни споразум са Апотеком Ниш.

23. ОДЛУКА О ЗАКЉУЧЕЊУ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА
На основу Извештаја о стручној оцени понуда, Наручилац доноси одлуку о закључењу оквирног
споразума, у року од највише 25 дана од дана отварања понуда.
Одлука о закључењу оквирног споразума ће бити образложена и садржаће податке из извешатаја о
стручној оцени понуда.
Наручилац ће ову одлуку да достави свим Понуђачим на начин одређен у члану 108, став 7 ЗЈН, у
року од 3 дана од дана доношења.
Наручилац ће на Порталу УЈН објавити обавештење о одлуци, најкасније 2 дана након доношења
исте.
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24. ЗАКЉУЧЕЊЕ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА
Наручилац закључује Оквирни споразум о јавној набавци са Понуђачем чија је понуда оцењена као
најповољнија, тако што Понуђачу доставља Споразум на потпис у року од 8 дана од протека рока за
подношење захтева за заштиту права (члан 113 став 1 ЗЈН).
У случају да је за одређену партију поднета само једна понуда наручилац може закључити оквирни
споразум за ту партију пре истека рока за подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом
112. став 2. тачка 5 ЗЈН-а.
Са истим Понуђачем се склапа један Оквирни споразум за више партија.
Ако Понуђач одбије да потпише Споразум, Наручилац може да потпише Споразум са првим
следећим најповољнијим Понуђачем.

25. ОБУСТАВЉАЊЕ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ
Наручилац ће обуставити поступак јавне набавке на основу извештаја о стручној оцени понуда у
складу са чланом 109. ЗЈН.
Наручилац може да обустави поступак јавне набавке 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.
Наручилац ће своју одлуку о обустави поступка јавне набавке писмено образложити и доставити
понуђачима у року од три дана од дана доношења одлуке.
Наручилац је дужна у року од пет дана од дана коначности одлуке о обустави поступка јавне
набавке, објавити обавештење о обустави поступка јавне набавке, на Порталу јавних набавки и на
својој интернет страници.
Наручилац је дужна да у одлуци о обустави поступка јавне набавке одлучи о трошковима
припремања понуде из члана 88. ст. 3. ЗЈН.

26. УВИД У ДОКУМЕНТАЦИЈУ
Понуђач има право да изврши увид у документацију о спроведеном поступку јавне набавке после
доношења одлуке о додели уговора, односно одлуке о обустави поступка о чему може поднети
писмени захтев наручиоцу.
Наручилац је дужан да лицу из става 1. овог члана, омогући увид у документацију и копирање
документације из поступка о трошку подносиоца захтева, у року од два дана од дана пријема
писаног захтева, уз обавезу да заштити податке у складу са чланом 14. ЗЈН.

27. ЗАКЉУЧЕЊЕ УГОВОРА
Купопродаја добара ће се ближе уредити Уговором о јавној набавци који ће Наручилац потписати са
изабраним Понуђачем, у периоду трајања оквирног споразума и у складу са условима дефинисаним
у оквирном споразуму, у складу са чланом 40. ЗЈН
Уговор ће садржати све елементе који су предвиђени оквирним споразумом, под условима и у
границама прописаних оквирним споразумом.

26. 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-maиl: javne.nabavke@apotekanиs.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
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.
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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.

27. ОБАВЕШТЕЊЕ О МЕСТУ, ДАНУ И САТУ ОТВАРАЊА ПОНУДА
Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 29. 09. 2014. године
до 15.00 часова.
Јавно отварање понуда обавиће се дана 29. 09. 2014. године у просторијама управе Апотеке
Ниш, бул. др Зорана Ђинђића 6, са почетком у 15:15 часова.

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, као и на УСБ-у, Комисији за предметну јавну
набавку до 15:45 часова истог дана.

Поступак преговарања одржаће се 29.09.2014. године са почетком у 16:00 часова у просторији
Апотеке Ниш, ул.  Булевар Др. Зорана Ђинђића  6, Ниш .

Записник о отварању понуда ће се састојати из два дела:
1. Штампани део који садржи основне податке о јавној набавци, наручиоцу, понуђачима и комисији.
2. ЦД на коме су обједињене понуде свих понуђача који је формиран на самом отварању понуда
преснимавањем понуда свих понуђача са УСБ-а.
Отварање понуда је јавно и могу присуствовати сва заинтересована лица, а само овлашћени
представници понуђача могу активно учествовати и дужни су да своје својство представника
понуђача докажу предајом овлашћења Комисији за јавну набавку.
Понуде поднете по истеку датума и сата одређених у позиву, сматраће се неблаговременим и биће
по окончању поступка отварања понуда, враћене неотворене понуђачима, са назнаком да су
поднете неблаговремено.
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VII ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ са табелом

Понуда бр.____________ од ____. ____. ________. за партије од - до за јавну набавку добра –
Лекова Листа А и А1/РФЗО, Лекова за лечење ХИВ-а/РФЗО, медицинско техничка
помагала/РФЗО, лекови листа Д/РФЗО, по партијама, у преговарачком поступку без
објављивања позива за подношење понуда ЈН бр. ПП 04/2014

Понуђач доставља понуде за партије:
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
(на линију уписати број партије за коју се подноси понуда с тим што се може навести група партија

навођењем од – до)

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-maиl):

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
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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:
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:
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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.

1) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ

Лекова Листа А и А1/РФЗО, Лекова за лечење ХИВ-а/РФЗО, медицинско техничка
помагала/РФЗО, лекови листа Д/РФЗО, по партијама, у преговарачком поступку без

објављивања позива за подношење понуда ЈН бр. ПП 04/2014

Укупна цена без ПДВ-а, свих понуђених
партија:

Износ ПДВ-а:

Укупна цена са ПДВ-ом, свих понуђених
партија:

Рок испоруке:

Рок важења понуде
(минимум 30 дана):
Место испоруке
(Ф-ЦО ОЈ АПОТЕКЕ НИШ):

Напомена:

Датум Понуђач
М. П.

_____________________________ ________________________________

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 VII - ТАБЕЛА У ОКВИРУ ОБРАСЦА ПОНУДЕ
За партије које се понављају  из поступка ОТВ 114 (лекови листа А/А1, лекови за  лечење ХИВ-а/РФЗО)
партије 4, 24, 25, 45, 46, 51, 52, 66, 87, 88, 91, 92, 93, 103, 104, 105, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 156, 160, 161, 171, 172, 179, 180, 181, 189, 203,
209, 210, 227, 236, 237, 254, 259, 267, 270, 271, 272, 292, 293, 294, 295, 320, 326, 346, 347, 373, 388, 495, 506, 507, 510, 548, 549, 563, 567, 570,
582, 584, 585, 586, 587, 603, 614, 621, 632, 633, 634, 653, 654, 680, 689, 722, 723, 733, 734, 735, 770, 795, 796, 808, 862, 863, 891, 893, 908, 932,
969, 970

Part. JKL INN Zaštиćeno иme
leka FO

Pakovanje
и jačиna

leka
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
иz cenovnиka
narucиoca po

komadu (dиn.) za
plaćanje do 90

dana

Rok
иsporuke
1-5 dana

Rok
važenja
ponude
(mиn. 30

dana)

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 Табелу, попуњену за партије за које конкурише достави као саставни део своје понуде у штампаном облику,
папирној форми. Наведену Табелу, понуђач је дужан да потпише и овери (све стране).
Понуђачи су дужни да попуњену Табелу доставе на USB-u (Excel) као саставни део Понуде.
Уколико Понуђач не достави попуњену табелу на USB-u као саставни део понуде, већ само у штампаном облику, папирној
форми, његова понуда ће бити одбијена као неприхватљива.
У колони у којој се уписује рок испоруке (1-5) дана уписати само бројеве без ознаке „дана“ .
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ПОГЛАВЉЕ VII - ТАБЕЛА У ОКВИРУ ОБРАСЦА ПОНУДЕ
За партије које се понављају  из поступка ОТВ 116 (Mедицинско техничка  помагала / РФЗО)
партије  45 и 50

Par.
Naziv

ponuđača
(skraćeni)

Šifra Pod
Šifra

Opis
pomagala

Naziv
pomagal

a
Naziv

proizvoda
Proizvođa

č
Naziv

proizvođ
ača

j.m. Količi
na

Pojed
.

cena
bez

PDV -
a

Uk. cena
bez PDV -

a

Pojed
.

cena
sa

PDV-
om

Uk. cena
sa PDv-

om

Popust
na

cenu iz
cenovn

ika
naruci
oca po
komad
u (din.)

za
plaćanj
e do 45

dana

Rok
ispor
uke
1-5

dana

Rok
važenja
ponude
(min. 30
dana)

45 150 15010

Test traka
za aparat
(sa ili bez
lanceta)

Test trake za
samokontrolu
nivoa šećera u
krvi za aparat
BIONIME

BIONIM
E
ili

odgovara
juće

1
kom 5000 33,65 168.250,00 37,02 185.075,00

50 150 15021

Test traka
za aparat
(sa ili bez
lanceta)

Lancete za
samokontrolu
nivoa šećera u
krvi za aparat
BIONIME

BIONIM
E
ili

odgovara
juće

1
kom 1000 10,58 10.580,00 11,64 11.638,00

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 Табелу, попуњену за партије за које конкурише достави као саставни део своје понуде у штампаном облику, папирној
форми. Наведену Табелу, понуђач је дужан да потпише и овери (све стране).
Понуђачи су дужни да попуњену Табелу доставе на USB (Excel) као саставни део Понуде.
Уколико Понуђач не достави попуњену табелу на USB-u као саставни део понуде, већ само у штампаном облику, папирној форми,
његова понуда ће бити одбијена као неприхватљива.
У колони у којој се уписује рок испоруке (1-5) дана уписати само бројеве без ознаке „дана“ .
Уколико Понуђач нуди одговарајуће добро дужан је да у колони „Naziv proizvoda“ упише назив понуђеног добра и  произвођача  у
колони „Naziv Proizvođača“ .
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ПОГЛАВЉЕ VII - ТАБЕЛА У ОКВИРУ ОБРАСЦА ПОНУДЕ
За партије које се понављају  из поступка ОТВ 117 (Лекови листа Д / РФЗО)
партије 6 и 9

Part.
Naziv

ponuđača
(skraćeni)

JKL ATC INN FO
Pakova

nje i
jačina
leka

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
cenovni

ka
narucio
ca po

komadu
(din.) za
plaćanj
e do 45

dana

Rok
isporu
ke 1-5
dana

Rok
važenja
ponude

(min.
30

dana)

6 N001685 P01BA01

chloroquine
phosphate ili
sulphate tableta 100 mg

1
komad 200 12,00 2.400,00 13,20 2.640,00

9 N003392 N05BA09 clobazam tableta 20 mg
1
komad 200 100,00 20.000,00 110,00 22.000,00

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 Табелу, попуњену за партије за које конкурише достави као саставни део своје понуде у штампаном облику,
папирној форми. Наведену Табелу, понуђач је дужан да потпише и овери (све стране).
Понуђачи су дужни да попуњену Табелу доставе на USB-u (Excel) као саставни део Понуде.
Уколико Понуђач не достави попуњену табелу на USB-u као саставни део понуде, већ само у штампаном облику, папирној
форми, његова понуда ће бити одбијена као неприхватљива.
У колони у којој се уписује рок испоруке (0-15) дана уписати само бројеве без ознаке „дана“ .
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Прилог VIII - ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О УРЕДНОМ ИЗВРШЕЊУ ОБАВЕЗА ПО РАНИЈЕ
ЗАКЉУЧЕНИМ УГОВОРИМА

ИЗЈАВА

ПОНУЂАЧА О УРЕДНОМ ИЗВРШЕЊУ ОБАВЕЗА ПО РАНИЈЕ ЗАКЉУЧЕНИМ УГОВОРИМА

Изјављујемо, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, да смо уредно извршавали
обавезе по раније закљученим уговорима о предметним јавним набавкама за период 2011., 2012.,
2013. година.

Датум: М.П. Потпис Понуђача



Конкурсна документација у преговарачком поступку без објављивања
позива  ЈН бр. ПП -04/2014

52/59

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, укупно за све
партије за које доставља понуду.

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
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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 - Лекови Листа А и А1/РФЗО, Лекова за лечење ХИВ-а/РФЗО, медицинско
техничка помагала/РФЗО, лекови листа Д/РФЗО, по партијама, у преговарачком поступку
без објављивања позива за подношење понуда ЈН бр. ПП 04/2014за Партије
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

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 - Лекови Листа А и А1/РФЗО, Лекова за лечење ХИВ-а/РФЗО,
медицинско техничка помагала/РФЗО, лекови листа Д/РФЗО, по партијама, у преговарачком
поступку без објављивања позива за подношење понуда ЈН бр. ПП 04/2014, за Партије
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

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 понуђач

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

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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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

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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XV - ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПРОМЕТУ ПРЕДМЕТНИХ ДОБАРА

ИЗЈАВА

ПОНУЂАЧА О ПРОМЕТУ ПРЕДМЕТНИХ ДОБАРА

Изјављујемо, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, да је понуђач

________________________________________________________ из _______________________

у 2013. години остварио укупан промет добара који су предмет набaвке најмање у износу дате
понуде.

Датум: М.П. Потпис Понуђач

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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XVI - ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОНУЂАЧА ДА ЋЕ ПРИЛОЖИТИ ИНСТРУМЕНТ ОБЕЗБЕЂЕЊА - ЗА
ДОБРО ИЗВРШЕЊЕ ПОСЛА – БЛАНКО СОПСТВЕНУ МЕНИЦУ

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА ДА ЋЕ ПРИЛОЖИТИ ИНСТРУМЕНТ ОБЕЗБЕЂЕЊА - ЗА ДОБРО
ИЗВРШЕЊЕ ПОСЛА – БЛАНКО СОПСТВЕНУ МЕНИЦУ

Беспоговорно се обавезујемо да ћемо приликом потписивања сваког појединачног уговора, издати
Наручиоцу инструмент обезбеђења уговорних обавеза – бланко сопствену меницу, за добро
извршење посла, која мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне банке
Србије. Меница мора бити оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног за
заступање, а уз исту мора бити достављено

- попуњено и оверено менично овлашћење – писмо, са назначеним износом од 10% од
укупне вредности уговора без ПДВ-а.

- уз меницу мора бити достављена копија картона депонованих потписа који је издат од
стране пословне банке коју понуђач наводи у меничном овлашћењу – писму.

Датум: М.П. Потпис Понуђача


