КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ УСЛУГА:
СЕРВИСИРАЊЕ МЕДИЦИНСКИХ АПАРАТА
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На основу чл. 32. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр.
124/2012 и 68/15, 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 поступка
јавне набавке број 1774 од 12.06.2019. године, припремљена је

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
у поступку јавне набавке мале вредности
СЕРВИСИРАЊЕ МЕДИЦИНСКИХ АПАРАТА
Конкурсна документација садржи:
Назив прилога
Прилог бр. 1 Општи подаци о јавној набавци
Прилог бр. 2 Врста, техничке карактеристике и опис добара
Прилог бр. 3

Услови за учешће у поступку јавне наБавке из чл. 75. и 76. Закона и
упутство како се доказује испуњеност тих Услова

Прилог бр. 4 Упутство понуђачима како да сачине понуду
Прилог бр. 5

Изјава понуђача о лицу овлашћеном за састављање и потписивање
понуде

Прилог бр. 6 Подаци о понуђачу
Прилог бр. 7 Изјава понуђача да не наступа са подизвођачима
Прилог бр. 8 Изјава понуђача о ангажовању подизвођача
Прилог бр. 9 Општи подаци о подизвођачу
Прилог бр. 10 Изјава чланова групе који подносе заједничку понуду
Прилог бр. 11 Општи подаци о члану групе понуђача
Прилог бр. 12 Модел уговора
Прилог бр. 13 Образац понуде са спецификацијом потреба
Прилог бр. 14 Образац трошкова припреме понуде
Прилог бр. 15 Образац изјаве о независној понуди
Прилог бр. 16 Образац изјаве о поштовању обавеза из чл. 75. ст. 2. Закона
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Прилог бр. 1

ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ
1. Подаци о наручиоцу
Наручилац: Дом здравља Лесковац
Адреса: Светозара Марковића 116
Интернет страница: www.dzleskovac.rs
2. Врста поступка јавне набавке
Предметна набавка се спроводи у поступку јавне набавке мале вредности, у
складу са Законом и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке.
3. Предмет јавне набавке
Предмет јавне набавке су услуге - ервисирање медицинских апарата - ЈН бр. 7/У/МВ.
Шифра из ОРН-50421000-услуге поправке и одржавања медицинске опреме.
4. Циљ поступка
Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци.
5. Контакт (лице или служба)
Лице за контакт: Милица Павловић
Лице овлашћено за потписивање уговора: Др Славиша Божић
Матични број : 17710214
Шифра делатности : 85120
ПИБ: 105032470
Телефон/ fax: 016/243-060
e-mail: javnenabavke@dzleskovac.com
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Прилог бр.2

ВРСТА И ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ
ПРЕДМЕТА ЈАВНЕ НАБАВКЕ
Предмет јавне набавке су услуге - сервисирање медицинских апарата - ЈН бр. 7/У/МВ.
Шифра из ОРН - 50421000 - услуге поправке и одржавања медицинске опреме.
ПАРТИЈА 1
1
2
3
4
5
6
7
8

Кардиолошки апарати
EKG EI 201
EKG EI 120T
EKG EI 300T
EKG Shiler At1
EKG Heart Mirror
EKG Delta 1 plus
EKG Hewlett Packard
EKG Innomed

ПАРТИЈА 2

Лабораторијски апарат - CENTRIFUGA ALC PK 120 I ALC PK 110
I TEHTNICA

ПАРТИЈА 3
1
2
3
4
5
6
7

Стерилизатори
Sterilizator ST
Sterilizator ST 01/02
Sterilizator ST/02
Sterilizator ST/05
Sterilizator ST/06
Sterilizator Enc Medical (digitalni)
Sterilizator Dry steril 20

ПАРТИЈА 4
1
2
3

Дефибрилатори
TEC – 7721
CARDIO AID 200B
MEDTRONIC LIFEPAK 12

ПАРТИЈА 5

Апарати за притисак

1 ком.
1 ком.
1 ком.
3 ком.
5 ком.
15 ком.
1 ком.
3 ком.

7 ком.

2 ком.
40 ком.
1 ком.
5 ком.
3 ком.
2 ком.
1 ком.

1 ком.
1 ком.
4 ком.
90 ком.
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ПАРТИЈА 6

Хематолошки бројач „Nihon Cohden“

2 ком

ПАРТИЈА 7

Микроскоп („Eurotek“, „Optika“)

14 ком.

ПАРТИЈА 8
1
2
3
4
5
6

Радиолошки апарати
Super x 1000
Mamomat – Senograf 800 T
Машина за развијање филмова - Neretva 86MP
Машина за развијање филмова - Colenta
Ortopan
Aparat za skopiju „Apollo EZ System“

3 ком.
1 ком.
2 ком
1 ком.
1 ком.
1 ком.

ПАРТИЈА 9
1
2
3
4

Ултразвучни апарати
Ultrazvuk Tosiba Famio
Kolor Dopler - Logikpro
CTG aparat "GIMA"
Ultrazvučni aparat “MY LAB SEVEN”

5 ком.
1 ком.
1 ком.
2 kom.

ПАРТИЈА 10

БИОХЕМИЈСКИ АНАЛИЗАТОРИ OLYMPUS AU400 I OLYMPUS
AU-680

2 ком.

ПАРТИЈА 11

Лабораторијски апарат за одређивање фибриногена „HUMA
CLOT JUNIOR“

1 ком.

ПАРТИЈА 12

Лабораторијски апарат за одређивање за HbA1C „NICOCARD II
RAIDER“

1 ком.

ПАРТИЈА 13

Лабораторијски апарат за квантитативни преглед урина
„URIT 500C“

1 ком.

ПАРТИЈА 14

Лабораторијски апарат за реверсну осмозу - ДЕЈОНИЗАТОР

2 ком.

ПАРТИЈА 15

Лабораторијски апарат за одређивање вредности урина
“IRICELL 2000”

1 ком.
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Прилог бр.3

УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ
ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА
Понуђач који испуњава услове из члана 75. и 76. Закона о јавним набавкама дужан је
да уз понуду достави и доказе из члана 77. овог Закона и друге доказе из конкурсне
документације и то:
1) Услов : Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући
регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона)
Доказ: Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из регистра
надлежног Привредног суда;
2) Услов : Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела
као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против
привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или
давања мита, кривично дело преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона)
Доказ:
Правна лица:
1) Извод из казнене евиденције, односно уверењe основног суда на чијем подручју се
налази 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 животне средине, кривично дело
примања или давања мита, кривично дело преваре;
2) Извод из казнене евиденције Посебног одељења за организовани криминал Вишег
суда у Београду, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за неко од
кривичних дела организованог криминала;
3) Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУПа, којим се потврђује да законски 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 заступника
дужан је да достави доказ за сваког од њих.
Предузетници 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
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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
4) Услов : Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу
са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној
територији (чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона)
Доказ:
- Уверење Пореске управе Министарства финансија и привреде да је измирио
доспеле порезе и доприносе
- Уверење надлежне управе 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
5) Услов : Да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је
предмет јавне набавке, ако је таква дозвола предвиђена посебним прописом (чл. 75.
ст. 1. тач. 4) Закона)
Доказ:
- Решење за обављање делатности
6) Услов : Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је
поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду,
запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану
обављања делатности која је на снази у време подношења понуде (чл. 75. ст. 2.
Закона)
Доказ:
Потписан и оверен Oбразац изјаве (Образац изјаве о поштовању обавезе из чл. 75 ст.
2 Закона – Прилог бр.16). Изјава мора да буде потписана од стране овлашћеног лица
понуђача и оверена печатом. Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора
бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и
оверена печатом
ДОДАТНИ УСЛОВИ ЗА 1, 2, 3, 4 И 5 ПАРТИЈУ
1. Да понуђач има уведен систем менаџмента квалитетом ИСО 9001 и ИСО 13485
из области сервисирања медицинске опреме.
ДОКАЗ: Копија сертификата ИСО 9001 и ИСО 13485.
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2. Понуђач мора да располаже довољним техничким и кадровским капацитетом
- Понуђач располаже најмање једним теретним возилом за испуњење предметне
набавке.
ДОКАЗ: Копија саобраћајне дозволе.
- Понуђач има у радном односу два запослена лица на пословима сервисера
који ће бити ангажовани за испуњење предметне набавке.
ДОКАЗ: Копија М обрасца.
ДОДАТНИ УСЛОВИ ЗА 1 И 4 ПАРТИЈУ
3. Понуђач поседује Биомедицински уређај за испитивање електробезбедности,
ЕКГ симулатор и Дефи.
ДОКАЗ: Валидан сертификат о калибрацији, копија извештаја о тестираном
уређају.
Испуњеност додатних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке,
понуђач доказује достављањем следећих доказа:
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 80. Закона,
подизвођач мора да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4)
Закона, а додатне услове испуњавају заједно.
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
Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача, мора да
испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона, а додатне услове
испуњавају заједно.
Уколико понуду подноси група понуђача понуђач је дужан да за сваког члана групе
достави наведене доказе да испуњава услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4)
Наведене доказе о испуњености услова понуђач може доставити у виду неоверених
копија, а наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од
понуђача, чија је понуда на основу извештаја за јавну набавку оцењена као
најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих
доказа.
Ако понуђач у остављеном, примереном року који не може бити краћи од пет дана, не
достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову
понуду одбити као неприхватљиву.
Понуђачи који су регистровани у регистру који води Агенција за привредне регистре
не морају да доставе доказ из чл. 75. ст. 1. тач. 1) до 4), већ достављају Извод из
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регистра Агенције за привредне регистре, који је јавно доступан на интернет страници
Агенције за привредне регистре.
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 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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Прилог бр. 4

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 коверти или на кутији навести назив и адресу понуђача. (Прилепити образац дат у
конкурсној документацији)
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.
Понуђач може поднети понуду за једну или више партија.
Понуду доставити на адресу:
Дом здравља Лесковца, Светозара Марковића бр. 116, 16000 Лесковца
са назнаком:
“Понуда за јавну набавку сервисирања медицинских апарата,
ЈН број 7/У/МВ - НЕ ОТВАРАТИ”.
Позив за подношење понуда објављен је на Порталу јавних набавки и на интернет
страници наручиоца 13.06.2019. године
Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до
21.06.2019. године до 10.00 часова.
Јавно отварање понуда 21.06.2019. године у 10.30 часова у просторијама Одсека за
јавне набавке Дома здравља Лесковац (канцеларија 303).
Присутни представници понуђача, пре почетка јавног отварања понуда, дужни су да
поднесу овлашћење за учешће у поступку отварања понуда.
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.
3.

Понуда са варијантама

Подношење понуде са варијантама није дозвољено.
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4.

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: Дом здравља
Лесковац, ул. Светозара Марковића бр. 116, 16000 Лесковац, са назнаком:
„Измена понуде за јавну набавку услуга – сервисирања медицинских апарата, ЈН бр.
7/У/МВ“ или
„Допуна понуде за јавну набавку услуга – сервисирања медицинских апарата, ЈН бр.
7/У/МВ или
„Опозив понуде за јавну набавку услуга – сервисирања медицинских апарата, ЈН бр.
7/У/МВ или
„Измена и допуна понуде за јавну набавку услуга – сервисирања медицинских
апарата, ЈН бр. 7/У/МВ.
На предњој страни коверте или на кутији залепити образац предвиђен за адресирање
понуде који је дат у конкурсној документацији. 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.
5.

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.
У Обрасцу понуде, понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да ли
подноси понуду самостално, или као заједничку понуду, или подноси понуду са
подизвођачем.
6.

Понуда са подизвођачем

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде
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.
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Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су
наведени у Прилогу бр.3 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.
7.

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 наручиоцем,

опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора.
Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су наведени
у Прилогу бр. 3 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.
8.
Начин и услови плаћања, гарантни рок, као и друге околности од којих
зависи прихватљивост понуде
8.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања
Плаћање се врши у року предвиђеном чл. 4. ст. 2. Закона о роковима измирења
новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама.
Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача.
Понуђачу није дозвољено да захтева аванс.
8.2. Захтев у погледу рока важења понуде
Рок важења понуде не мора бити од 30 до 365 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.
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8.3. Захтеви у погледу гарантног рока
Гаранција на извршене услуге сервисирање медицинских апарата не може бити краћа
од 6 месеци од дана извршења услуге. За уграђене резервне делове важиће гарантни
рок произвођача делова.
8.4. Захтев у погледу рока извршења услуге
Рок извршења услуге не може бити дужи од 2 дана од дана пријема позива од стране
овлашћеног лица наручиоца.
Место извршења услуге – на адреси наручиоца:
Дом здравља Лесковац, ул. Светозара Марковића бр. 116.
8.5.Остали захтеви:
Понуђачи су дужни да на свом обрасцу/меморандуму доставе лагер листу
резервних делова са ценама без ПДВ-а за апарате из партије за коју подносе
понуду.
9. Валута и начин на који мора да буде наведена и изражена цена у понуди
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.
До промене цене може доћи само из изузетно објективних и оправданих разлога које
продавац мора писмено да образложи купцу, па уколико је купац сагласан са
променом цене, сачиниће се анекс уговора.
Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу
са чланом 92. Закона.
Ако понуђена цена укључује увозну царину и друге дажбине, понуђач је дужан да тај
део одвојено искаже у динарима.
10.
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.
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11.
Заштита поверљивости података које наручилац ставља понуђачима на
располагање, укључујући и њихове подизвођаче
Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на
располагање.
12.

Додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде

Заинтересовано лице може, у писаном облику (путем поште на адресу наручиоца,
електронске поште на e-mail: javnenabavke@dzleskovac.com или факсом на број
016/243-060) тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са
припремањем понуде, најкасније 5 дана пре истека рока за подношење понуде.
Наручилац ће заинтересованом лицу у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева
за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, одговор
доставити у писаном облику и истовремено ће ту информацију објавити на Порталу
јавних набавки и на својој интернет страници.
Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев за додатним
информацијама или појашњењима конкурсне документације, ЈН бр. 7/У/МВ“
Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 5 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.
13.
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 подизвођач
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.
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14.
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%, 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.
15.
Врста критеријума за доделу уговора, елементи критеријума на основу
којих се додељује уговор и методологија за доделу пондера за сваки елемент
критеријума
Избор најповољније понуде за партије 1, 2, 3, 4, 5 и 6 ће се извршити применом
критеријума „ЕКОНОМСКИ НАЈПОВОЉНИЈА ПОНУДА“.
Критеријуми за оцењивање економски најповољније понуде су:
1.
Укупна понуђена цена резервних делова: 50 пондера.
Израчунава се по формули: најнижа цена X 50
понуђена цена
2.
Цена радног сата: 50 пондера.
Израчунава се по формули: најнижа цена радног сата X 50
понуђена цена радног сата
КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ ИЛИ ВИШЕ ПОНУДА СА ЈЕДНАКИМ БРОЈЕМ ПОНДЕРА
КАО НАЈПОВОЉНИЈА ЋЕ БИТИ ИЗАБРАНА ОНА СА ПОНУЂЕНОМ НИЖОМ
ЦЕНОМ РЕЗЕРВНИХ ДЕЛОВА, А УКОЛИКО ЈЕ ИСТА ЦЕНА РЕЗЕРВНИХ ДЕЛОВА
КАО НАЈПОВОЉНИЈА ЋЕ БИТИ ИЗАБРАНА ОНА СА НИЖОМ ЦЕНОМ РАДНОГ
САТА, А УКОЛИКО ЈЕ ИСТА ЦЕНА РЕЗЕРВНИХ ДЕЛОВА И ЦЕНА РАДНОГ САТА
КАО НАЈПОВОЉНИЈА ЋЕ БИТИ ИЗАБРАНА ПОНУДА СА ДУЖИМ РОКОМ
ГАРАНЦИЈЕ.
Избор најповољније понуде за партије 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 и 15 ће се извршити
применом критеријума „НАЈНИЖА ПОНУЂЕНА ЦЕНА РАДНОГ САТА“.
НАПОМЕНА: У цену радног сата урачунати све додатне трошкове (трошкове доласка,
одласка, преузимање апарата и враћање апарата ...)
Уколико две или више понуда имају исту понуђену цену радног сата, као
најповољнија ће бити изабрана понуда са дужим роком важења понуде, уколико
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две или више понуда имају исту цену радног сата и исти рок важења понуде, као
најповољнија ће бити изабрана понуда са дужим роком гаранције.
16.

Начин и рок за подношење захтева за заштиту права понуђача

Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно свако заинтересовано
лице, или пословно удружење у њихово име.
Захтев за заштиту права подноси се Републичкој комисији, а предаје наручиоцу.
Примерак захтева за заштиту права подносилац истовремено доставља Републичкој
комисији. Захтев за заштиту права се доставља непосредно, електронском поштом на
e-mail javnenabavke@dzleskovac.com, факсом на број 016/243-060 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.
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 од:
- 60.000,00 динара у поступку јавне набавке мале вредности, ако се захтев за
заштиту права подноси пре отварања понуда
- 120.000,00 динара ако се захтев за заштиту права подноси након отварања
понуда.
Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138. - 167. Закона.
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18. Рок у којем ће уговор бити закључен
Уговор о јавној набавци ће бити закључен са понуђачем којем је додељен уговор у
року од 8 дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права из члана
149. Закона.
У случају да је поднета само једна понуда наручилац може закључити уговор пре
истека рока за подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 112. став
2. тачка 5) Закона.
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ПОДНОСИЛАЦ:

ПРИМАЛАЦ :
ДОМ ЗДРАВЉА ЛЕСКОВАЦ
16000 ЛЕСКОВАЦ
улица: Светозара Марковића бр. 116

ПОНУДА
ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ бр. 7/У/МВ
у поступку јавне набавке мале вредности
СЕРВИСИРАЊЕ МЕДИЦИНСКИХ АПАРАТА
ЗА ПАРТИЈЕ___________________________________

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

Редни број подношења

 Образац обавезно прилепити на предњој страни коверте!
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Прилог бр. 5

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О ЛИЦУ ОВЛАШЋЕНОМ ЗА
САСТАВЉЕЊЕ И ПОТПИСИВАЊЕ ПОНУДЕ
1. КОЈИ НАСТУПА САМОСТАЛНО
2. КОЈИ НАСТУПА СА ПОДИЗВОЂАЧИМА
3. ОВЛАШЋЕНОГ ЧЛАНА ГРУПЕ ПОНУЂАЧА
(заокружити)
Под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу, изјављујем
да је понуду за јавну набавку услуга бр. 7/У/МВ – сервисирање медицинских апарата
саставио и потписао

(име и презиме, звање лица овлашћеног за састављање и потписивање понуде )
у име и за рачун понуђача.

( потпис лица овлашћеног за састављање и потписивање понуде)

Датум:______________

Име и презиме одговорног лица - директора
(Понуђача или овлашћеног члана Групе понуђача)

___________________________________________
М. П.

Потпис одговорног лица – директора

__________________________________________

НАПОМЕНА: Уколико понуду саставља и потписује одговорно лице – директор
Понуђача, односно одговорно лице – директор овлашћеног члана групе понуђача,
образац је неприменљив.

19

Прилог бр. 6

ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ
1. КОЈИ НАСТУПА САМОСТАЛНО
2. КОЈИ НАСТУПА СА ПОДИЗВОЂАЧИМА
3. ОВЛАШЋЕНОГ ЧЛАНА ГРУПЕ ПОНУЂАЧА
(заокружити)
Пословно име или скраћени
назив понуђача
Седиште и адреса понуђача
Одговорно лице (потписник
уговора)
Особа за контакт
Телефон
Телефакс
Е-маил
Текући рачун привредног
друштва и банка
Матични број понуђача
Порески број привредног
друштва – ПИБ
Име и презиме овлашћеног лица
Датум: ________________
_________________________
Потпис овлашћеног лица
_________________________
М.П.
Образац потписује и оверава овлашћено лице понуђача
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Прилог бр. 7

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА
ДА НЕ НАСТУПА СА ПОДИЗВОЂАЧИМА

Под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу, у понуди за јавну
набавку бр. 7/У/МВ – „Сервисирање медицинских апарата“ изјављујемо да не
наступамо са подизвођачима.

НАПОМЕНА:
За групу понуђача податке уноси и оверава овлашћени члан групе понуђача.
У случају да понуђач даје понуду за више партија, Образац копирати за сваку
Партију посебно.

Датум: _______________

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА

__________________________________
ПОТПИС ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА

________________________________

М.П.

21

Прилог бр. 8

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О АНГАЖОВАЊУ ПОДИЗВОЂАЧА
(СПИСАК ПОДИЗВОЂАЧА КОЈЕ ЈЕ ПОНУЂАЧ УКЉУЧИО У ПОНУДУ)
За реализацију јавне набавке, ангажоваћемо следеће подизвођаче:

НАЗИВ
ПОДИЗВОЂАЧА

ВРСТА УСЛУГЕ КОЈУ
НУДИ

УЧЕШЋЕ
ПОДИЗВОЂАЧА

Потпис овлашћеног лица
Датум: ________________
_________________________
М.П.

Напомена: максимално учешће подизвођача је 50% од укупне вредности понуде.
Образац копирати у потребном броју примерака за подизвођаче уколико понуђач
наступа са подизвођачима.
Образац потписује и оверава овлашћено лице понуђача или овлашћено лице
подизвођача.
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Прилог бр. 9

ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ
Пословно име или скраћени
назив подизвођача
Наслов и седиште подизвођача
Одговорна особа-директор
Особа за контакт
Телефон
Телефакс
Е-маил
Текући рачун подизвођача
Матични број подизвођача
Порески број подизвођача – ПИБ

Потпис овлашћеног лица
Датум: ________________
_________________________
М.П.

Образац копирати у потребном броју примерака за подизвођаче уколико понуђач
наступа са подизвођачима.
Образац потписује и оверава овлашћено лице понуђача или овлашћено лице
подизвођача.
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Прилог бр. 10

ИЗЈАВА ЧЛАНОВА ГРУПЕ ПОНУЂАЧА КОЈИ ПОДНОСЕ
ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ
Број понуде: _______________
Изјављујемо да наступамо као група понуђача у поступку набавке бр. 7/У/МВ –
„Сервисирање медицинских апарата“.
Овлашћујемо члана групе _____________________________________________
да у име и за рачун осталих чланова групе иступа пред наручиоцем.
ПУН НАЗИВ И ДЕО НАБАВКЕ
УЧЕШЋЕ ЧЛАНА
ПОТПИС
СЕДИШТЕ
КОЈИ ЋЕ
ГРУПЕ У ПОНУДИ
ОДГОВОРНОГ ЛИЦА И
(АДРЕСА)
ИЗВРШИТИ
(процентулно)
ПЕЧАТ ЧЛАНА ГРУПЕ
ЧЛАНА ГРУПЕ ЧЛАН ГРУПЕ
Овлашћени
члан:

Члан групе:

Члан групе:

Потпис одговорног
лица:
___________________
М.П.
Потпис одговорног
лица:
___________________
М.П.
Потпис одговорног
лица:
___________________
М.П.

Датум: __________________

* Учешће овлашћеног члана групе не може бити мање од 40% од укупне вредности
понуде.
Образац оверавају печатом и потписују одговорна лица сваког члана групе понуђача
-директори
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Прилог бр. 11

ОПШТИ ПОДАЦИ О ЧЛАНУ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА

Пословно име или скраћени
назив члана групе понуђача
Седиште и адреса члана групе
понуђача
Одговорно лице члана групедиректор
Особа за контакт
Телефон
Телефакс
Е-маил
Текући рачун привредног
друштва и банка
Матични број понуђача
Порески број привредног
друштва – ПИБ
Име и презиме овлашћеног лица
Датум: ________________
_________________________
Потпис овлашћеног лица
_________________________
М.П.

Образац копирати у потребном броју примерака за сваког члана групе понуђача.
Образац потписује и оверава овлашћено лице овлашћеног члана групе понуђача или
овлашћено лице члана групе.
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Прилог бр. 12

МОДЕЛ УГОВОРА
о јавној набавци
сервисирање медицинских апарата
за партије ___________________________
Закључен између
1._________________________________________________________________
________________________________________________________________________
______________________________________________________
2. ДОМА ЗДРАВЉА ЛЕСКОВАЦ, Светозара Марковића 116, мат. бр.
17710214, ПИБ 105032470, текући рачун 840-769661-36 код Управе за трезор, кога
заступа директор др Славиша Божић (у даљем тексту: наручилац-купац), а под
следећим условима
Члан 1.
Понуђач-извршилац се обавезује да наручиоцу врши редовно сервисирање
медицинских апарата са уградњом резервних делова по условима и цени у свему
према понуди понуђача-извршиоца бр. _______од ______________године.
Понуда понуђача-извршиоца чини саставни део уговора.

Члан 2.
Цена радног сата са свим урачунатим трошковима за одржавање медицинских
апарата понуђача-извршиоца са путним трошковима по партијама је:
-

за I партију - _____________ динара без ПДВ-а, ________________ са ПДВ-ом;
за II партију - _____________ динара без ПДВ-а, ________________ са ПДВ-ом;
за III партију - _____________ динара без ПДВ-а, _______________ са ПДВ-ом;
за IV партију - _____________ динара без ПДВ-а, _______________ са ПДВ-ом;
за V партију - _____________ динара без ПДВ-а, ________________ са ПДВ-ом;
за VI партију - _____________ динара без ПДВ-а, _______________ са ПДВ-ом;
за VII партију - _____________ динара без ПДВ-а, _______________ са ПДВ-ом;
за VIII партију - _____________ динара без ПДВ-а, ______________ са ПДВ-ом;
за IX партију - _____________ динара без ПДВ-а, _______________ са ПДВ-ом;
за X партију - _____________ динара без ПДВ-а, _______________ са ПДВ-ом;
за XI партију - _____________ динара без ПДВ-а, _______________ са ПДВ-ом;
за XII партију - _____________ динара без ПДВ-а, _______________ са ПДВ-ом;
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- за XIII партију - _____________ динара без ПДВ-а, _______________ са ПДВ-ом;
- за XIV партију - _____________ динара без ПДВ-а, _______________ са ПДВ-ом;
- за XV партију - _____________ динара без ПДВ-а, _______________ са ПДВ-ом.
Укупна цена резервних делова по партијама је:
-

за I партију - _____________ динара без ПДВ-а, ________________ са ПДВ-ом;
за II партију - _____________ динара без ПДВ-а, ________________ са ПДВ-ом;
за III партију - _____________ динара без ПДВ-а, _______________ са ПДВ-ом;
за IV партију - _____________ динара без ПДВ-а, _______________ са ПДВ-ом;
за V партију - _____________ динара без ПДВ-а, ________________ са ПДВ-ом;
за VI партију - _____________ динара без ПДВ-а, _______________ са ПДВ-ом;
Члан 3.

Рок за сервисирање медициниских апарата са уградњом резервних делова
понуђач-извршилац ће извршити у року од 2 дана по пријави квара од стране
овлашћеног представника наручиоца.
Продужење рока за интервенцију и сервисирања толерише се само у случају
више силе.
Понуђач-извршилац се обавезује да старе-замењене делове приликом
евентуалног сервисирања врати наручиоцу.
Члан 4.
Понуђач-извршилац даје гаранцију за извршено сервисирање које је предмет
уговора најмање 6 месеци.
Цене потрошног материјала се одређују по важећем ценовнику сервиса.
Члан 5.
Уколико једна уговорена страна претрпи штету због неуредног испуњења
уговорних обавеза друге уговорне стране, има право на накнаду тако причињене
штете.
Уговорна страна незадовољна испуњењем уговорних обавеза друге уговорне
стране, може захтевати раскид уговора.
Члан 6.
Цену за сервисирање медицинских апарата са уградњом резервних делова
наручилац је дужан да уплати на рачун понуђача-извршиоца у року предвиђеном чл.
4. ст. 2. Закона о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним
трансакцијама.
Уколико наручилац не уплати у року, сноси законске последице западања у
дужничку доцњу.
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Члан 7.
Понуђач-извршилац је обавезан да наручиоцу испостави фактуру за предходни
месец до 5-ог у текућем месецу.
Члан 8.
Овај уговор ступа на снагу даном потписивања и закључује се на период од 12
месеци.
Члан 9.
На односе који нису уређени овим уговором, сходно ће се примењивати
одредбе закона.
Овај уговор је сачињен у пет истоветних примерака, од којих сваки има снагу
оригинала, па два примерка припадају понуђачу-извршиоцу, а три наручиоцу.

ЗА ПОНУЂАЧА-ИЗВРШИОЦА

ЗА НАРУЧИОЦА ДИРЕКТОР

__________________________

__________________________
Др Славиша Божић

НАПОМЕНА: Модел уговора понуђач треба да попуни, парафира све стране, овери
печатом и потпише, чиме потврђује да прихвата елементе модела уговора.
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Прилог бр. 13

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ ЗА НАБАВКУ – СЕРВИСИРАЊЕ МЕДИЦИНСКИХ АПАРАТА
На основу објављеног позива за подношење понуда за јавну набавку бр. 7/У/МВ достављамо Вам следећу
ПОНУДУ ЗА ПАРТИЈУ 1
СЕРВИСИРАЊЕ КАРДИОЛОШКИХ АПАРАТА
У складу са наведеним условима из конкурсне документације, поштујући све важеће прописе и стандарде, на
начин:
а) самостално
ПАРТИЈА 1
1
2
3
4
5
6
7
8

б) заједничка понуда

Кардиолошки апарати
EKG EI 201
EKG EI 120T
EKG EI 300T
EKG Shiler At1
EKG Heart Mirror
EKG Delta 1 plus
EKG Hewlett Packard
EKG Innomed

1 ком.
1 ком.
1 ком.
3 ком.
5 ком.
15 ком.
1 ком.
3 ком.

CENA PO
JEDINICI
BEZ PDV-a

NAZIV
1
2
3

Pumpica
Štipaljka
10-žilni EKG kabl

ц) са подизвођачем

set
set
1 kom
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4
5
6
7
8
9
10

EKG kabal Shiller
EKG kabl Heart Mirror Innomed
EKG kabl HP
EKG kabl Delta 1 plus
Baterija za EKG Schiller
Baterija za EKG HP
Baterija za EKG Innomed

1 kom
1 kom
1 kom
1 kom
1 kom
1 kom
1 kom

Цена радног сата са свим урачунатим трошковима без ПДВ-а:
Цена радног сата са свим урачунатим трошковима са ПДВ-ом:
Укупна цена резервних делова без ПДВ-а:
Укупна цена резервних делова са ПДВ-ом:
Рок за интервенцију:
Важност понуде од 30 до 365 дана:
Гаранција:
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На основу објављеног позива за подношење понуда за јавну набавку бр. 7/У/МВ, достављамо Вам следећу
ПОНУДУ ЗА ПАРТИЈУ 2
СЕРВИСИРАЊЕ ЛАБОРАТОРИЈСКОГ АПАРАТА CENTRIFUGA ALC PK 120 I ALC PK 110 I TEHTNICA
У складу са наведеним условима из конкурсне документације, поштујући све важеће прописе и стандарде, на
начин:
а) самостално
ПАРТИЈА 2

б) заједничка понуда

Лабораторијски апарат - CENTRIFUGA ALC PK 120 I ALC PK 110 I
TEHTNICA

4
5
6
7
8
9
10

Amortizer
IC IR 2130
Kolektor
Komplet brava poklopca
centrifuge
Nosaci motora
Par cetkica
Potenciometar 1K Ω
R. 150ohm 100w
Reed relej CNY
Reparacija elektromotora

7 ком.

CENA PO
JEDINICI MERE
BEZ PDV-a

NAZIV
1
2
3

ц) са подизвођачем

1 kom
1 kom
1 kom
1 kom
1 kom
1 kom
1 kom
1 kom
1 kom
1 kom
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Цена радног сата са свим урачунатим трошковима без ПДВ-а:
Цена радног сата са свим урачунатим трошковима са ПДВ-ом:
Укупна цена резервних делова без ПДВ-а:
Укупна цена резервних делова са ПДВ-ом:
Рок за интервенцију:
Важност понуде од 30 до 365 дана:
Гаранција:
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На основу објављеног позива за подношење понуда за јавну набавку бр. 7/У/МВ достављамо Вам следећу
ПОНУДУ ЗА ПАРТИЈУ 3
СЕВИСИРАЊЕ СТЕРИЛИЗАТОРА
У складу са наведеним условима из конкурсне документације, поштујући све важеће прописе и стандарде, на
начин:
а) самостално
ПАРТИЈА 3

б) заједничка понуда

ц) са подизвођачем

Стерилизатори

1

Sterilizator ST

2 ком.

2

Sterilizator ST 01/02

40 ком.

3

Sterilizator ST/02

1 ком.

4

Sterilizator ST/05

5 ком.

5

Sterilizator ST/06

3 ком.

6

Sterilizator Enc Medical (digitalni)

2 ком.

7

Sterilizator Dry steril 20

1 ком.

NAZIV
1 Žica silikonska
2 Vremenski relej- digitalni
3 Tinjalica-led
Termometar "Instrumentarija" ugaoni +40
4
+220 C
5 Temperaturni mikroprocesorski PID kontroler

CENA PO
Jed.
Kom. JEDINICI MERE
mere
BEZ PDV-a
m
1
kom
1
kom
1
kom

1

kom

1
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6
7
8
9
10
11
12

suko viljuska
Solid stejt relej 10A
Provera temperaturnog polja
Motor sterilizatora
Grejač 110V/150W ST05/06
Grejač 110V/150W ST01/02
grebenasti prekidac

kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom

1
1
1
1
1
1
1

Цена радног сата са свим урачунатим трошковима без ПДВ-а:
Цена радног сата са свим урачунатим трошковима са ПДВ-ом:
Укупна цена резервних делова без ПДВ-а:
Укупна цена резервних делова са ПДВ-ом:
Рок за интервенцију:
Важност понуде од 30 до 365 дана:
Гаранција:
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На основу објављеног позива за подношење понуда за јавну набавку бр. 7/У/МВ, достављамо Вам следећу
ПОНУДУ ЗА ПАРТИЈУ 4
СЕВИСИРАЊЕ ДЕФИБРИЛАТОРА
У складу са наведеним условима из конкурсне документације, поштујући све важеће прописе и стандарде, на
начин:
а) самостално

б) заједничка понуда

ц) са подизвођачем

ПАРТИЈА 4 Дефибрилатори
1

TEC – 7721

1 ком.

2

CARDIO AID 200B

1 ком.

3

MEDTRONIC LIFEPAK 12

4 ком.

CENA PO
JEDINICI
MERE BEZ
PDV-a

NAZIV
1
2
3
4
5
6
7
8

Data kabl
Napajanje
Power adapter
Baterija za defibrilator Cardio AID 200B
Baterija za defibrilator Medtronic Lifepack 12
Baterija za defibrilator Nihon Kohden TEC-7721
EKG kabal za pacijent monitor,monoblok,3-žilni
Ekg kabal za pacijent monitor,monoblok,5-žilni

1 kom
1 kom
1 kom
1 kom
1 kom
1 kom
1 kom
1 kom
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Цена радног сата са свим урачунатим трошковима без ПДВ-а:
Цена радног сата са свим урачунатим трошковима са ПДВ-ом:
Укупна цена резервних делова без ПДВ-а:
Укупна цена резервних делова са ПДВ-ом:
Рок за интервенцију:
Важност понуде од 30 до 365 дана:
Гаранција:
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На основу објављеног позива за подношење понуда за јавну набавку бр. 7/У/МВ, достављамо Вам следећу
ПОНУДУ ЗА ПАРТИЈУ 5
СЕРВИСИРАЊЕ АПАРАТА ЗА ПРИТИСАК
У складу са наведеним условима из конкурсне документације, поштујући све важеће прописе и стандарде, на
начин:
а) самостално

ПАРТИЈА 5

б) заједничка понуда

Апарати за притисак

90 ком

CENA PO
JEDINICI
BEZ PDV-a

NAZIV
1
2
3
4
5
6

Manžetna platnena, veća
Manžetna platnena, manja
Gumena manzetna,veca
Gumena manzetna, manja
Gumena pumpica
Regulacioni ventil

ц) са подизвођачем

1 kom
1 kom
1 kom
1 kom
1 kom
1 kom

Цена радног сата са свим урачунатим трошковима без ПДВ-а:
37

Цена радног сата са свим урачунатим трошковима са ПДВ-ом:
Укупна цена резервних делова без ПДВ-а:
Укупна цена резервних делова са ПДВ-ом:
Рок за интервенцију:
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На основу објављеног позива за подношење понуда за јавну набавку бр. 7/У/МВ, достављамо Вам следећу
ПОНУДУ ЗА ПАРТИЈУ 6
ХЕМАТОЛОШКИ БРОЈАЧ „NIHON COHDEN“
У складу са наведеним условима из конкурсне документације, поштујући све важеће прописе и стандарде, на
начин:
а) самостално

ПАРТИЈА 6

б) заједничка понуда

ХЕМАТОЛОШКИ БРОЈАЧ „NIHON COHDEN“

Hemoglobin filter assy set, YZ-0024
Pump tube (N) assy, ZY-001B1
Tube assy (6100), 2114-012812C
Cleaning bottle kit, ZY-0252
Sampling nozzle, 6144-901144C, zy-0341

2 ком

CENA PO
JEDINICI
BEZ PDV-a

NAZIV
1
2
3
4
5

ц) са подизвођачем

1 kom
1 kom
1 kom
1 kom
1 kom
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Цена радног сата са свим урачунатим трошковима без ПДВ-а:
Цена радног сата са свим урачунатим трошковима са ПДВ-ом:
Укупна цена резервних делова без ПДВ-а:
Укупна цена резервних делова са ПДВ-ом:
Рок за интервенцију:
Важност понуде од 30 до 365 дана:
Гаранција:
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На основу објављеног позива за подношење понуда за јавну набавку бр. 7/У/МВ достављамо Вам следећу
ПОНУДУ ЗА ПАРТИЈУ 7
МИКРОСКОП „EUROTEK“, „OPTIKA“
У складу са наведеним условима из конкурсне документације, поштујући све важеће прописе и стандарде, на
начин:
а) самостално

ПАРТИЈА 7

б) заједничка понуда

Микроскоп „Eurotek“, „Optika“

ц) са подизвођачем

10 ком.

Цена радног сата са свим урачунатим трошковима без ПДВ-а:
Цена радног сата са свим урачунатим трошковима са ПДВ-ом:
Рок за интервенцију:
Важност понуде од 30 до 365 дана:
Гаранција:
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На основу објављеног позива за подношење понуда за јавну набавку бр. 7/У/МВ достављамо Вам следећу
ПОНУДУ ЗА ПАРТИЈУ 8
РАДИОЛОШКИ АПАРАТИ
У складу са наведеним условима из конкурсне документације, поштујући све важеће прописе и стандарде, на
начин:
а) самостално

б) заједничка понуда

ц) са подизвођачем

ПАРТИЈА 8 Радиолошки апарати
1

Super x 1000

3 ком.

2

Mamomat – Senograf 800 T

1 ком.

3

Машина за развијање филмова - Neretva 86MP

2 ком

4

Машина за развијање филмова - Colenta

1 ком.

5

Ortopan

1 ком.

6

Aparat za skopiju „Apollo EZ System“

1 ком.

Цена радног сата са свим урачунатим трошковима без ПДВ-а:
Цена радног сата са свим урачунатим трошковима са ПДВ-ом:
Рок за интервенцију:
Важност понуде од 30 до 365 дана:
Гаранција:
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На основу објављеног позива за подношење понуда за јавну набавку бр. 7/У/МВ достављамо Вам следећу
ПОНУДУ ЗА ПАРТИЈУ 9
УЛТРАЗВИЧНИ АПАРАТИ
У складу са наведеним условима из конкурсне документације, поштујући све важеће прописе и стандарде, на
начин:
а) самостално

б) заједничка понуда

ц) са подизвођачем

ПАРТИЈА 9

Ултразвучни апарати

1

Ultrazvuk Tosiba Famio

5 ком.

2

Kolor Dopler - Logikpro

1 ком.

3

CTG aparat "GIMA"

1 ком.

4

Ultrazvučni aparat „MY LAB SEVEN“

2 ком.

Цена радног сата са свим урачунатим трошковима без ПДВ-а:
Цена радног сата са свим урачунатим трошковима са ПДВ-ом:
Рок за интервенцију:
Важност понуде од 30 до 365 дана:
Гаранција:
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На основу објављеног позива за подношење понуда за јавну набавку бр. 7/У/МВ достављамо Вам следећу
ПОНУДУ ЗА ПАРТИЈУ 10
Биохемијски анализатори OLYMPUS AU400 I OLYMPUS AU-680
У складу са наведеним условима из конкурсне документације, поштујући све важеће прописе и стандарде, на
начин:
а) самостално
ПАРТИЈА 10

б) заједничка понуда

ц) са подизвођачем

Биохемијски анализатори OLYMPUS AU400 и OLYMPUS AU-680

2 ком.

Цена радног сата са свим урачунатим трошковима без ПДВ-а:
Цена радног сата са свим урачунатим трошковима са ПДВ-ом:
Рок за интервенцију:
Важност понуде од 30 до 365 дана:
Гаранција:
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На основу објављеног позива за подношење понуда за јавну набавку бр. 7/У/МВ достављамо Вам следећу
ПОНУДУ ЗА ПАРТИЈУ 11
ЛАБОРАТОРИЈСКИ АПАРАТ ЗА ОДРЕЂИВАЊЕ ФИБРИНОГЕНА „HUMA CLOT JUNIOR“
У складу са наведеним условима из конкурсне документације, поштујући све важеће прописе и стандарде, на
начин:
а) самостално

ПАРТИЈА 11

б) заједничка понуда

ц) са подизвођачем

ЛАБОРАТОРИЈСКИ АПАРАТ ЗА ОДРЕЂИВАЊЕ ФИБРИНОГЕНА „HUMA CLOT
JUNIOR“

1 ком.

Цена радног сата са свим урачунатим трошковима без ПДВ-а:
Цена радног сата са свим урачунатим трошковима са ПДВ-ом:
Рок за интервенцију:
Важност понуде од 30 до 365 дана:
Гаранција:
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На основу објављеног позива за подношење понуда за јавну набавку бр. 7/У/МВ достављамо Вам следећу
ПОНУДУ ЗА ПАРТИЈУ 12
ЛАБОРАТОРИЈСКИ АПАРАТ ЗА ОДРЕЂИВАЊЕ HbA1C „NICOCARD II RAIDER“
У складу са наведеним условима из конкурсне документације, поштујући све важеће прописе и стандарде, на
начин:
а) самостално
ПАРТИЈА 12

б) заједничка понуда

ц) са подизвођачем

ЛАБОРАТОРИЈСКИ АПАРАТ ЗА ОДРЕЂИВАЊЕ HbA1C „NICOCARD II RAIDER“

1 ком.

Цена радног сата са свим урачунатим трошковима без ПДВ-а:
Цена радног сата са свим урачунатим трошковима са ПДВ-ом:
Рок за интервенцију:
Важност понуде од 30 до 365 дана:
Гаранција:
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На основу објављеног позива за подношење понуда за јавну набавку бр. 7/У/МВ достављамо Вам следећу
ПОНУДУ ЗА ПАРТИЈУ 13
ЛАБОРАТОРИЈСКИ АПАРАТ ЗА КВАНТИТАТИВНИ ПРЕГЛЕД УРИНА “URIT 500C”
У складу са наведеним условима из конкурсне документације, поштујући све важеће прописе и стандарде, на
начин:
а) самостално
ПАРТИЈА 13

б) заједничка понуда

ц) са подизвођачем

ЛАБОРАТОРИЈСКИ АПАРАТ ЗА КВАНТИТАТИВНИ ПРЕГЛЕД УРИНА “URIT 500C”

1 ком.

Цена радног сата са свим урачунатим трошковима без ПДВ-а:
Цена радног сата са свим урачунатим трошковима са ПДВ-ом:
Рок за интервенцију:
Важност понуде од 30 до 365 дана:
Гаранција:
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На основу објављеног позива за подношење понуда за јавну набавку бр. 7/У/МВ достављамо Вам следећу
ПОНУДУ ЗА ПАРТИЈУ 14
ЛАБОРАТОРИЈСКИ АПАРАТ ЗА РЕВЕРСНУ ОСМОЗУ - ДЕЈОНИЗАТОР
У складу са наведеним условима из конкурсне документације, поштујући све важеће прописе и стандарде, на
начин:
а) самостално
ПАРТИЈА 14

б) заједничка понуда

ц) са подизвођачем

ЛАБОРАТОРИЈСКИ АПАРАТ ЗА РЕВЕРСНУ ОСМОЗУ - ДЕЈОНИЗАТОР

2 ком.

Цена радног сата са свим урачунатим трошковима без ПДВ-а:
Цена радног сата са свим урачунатим трошковима са ПДВ-ом:
Рок за интервенцију:
Важност понуде од 30 до 365 дана:
Гаранција:
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На основу објављеног позива за подношење понуда за јавну набавку бр. 7/У/МВ достављамо Вам следећу
ПОНУДУ ЗА ПАРТИЈУ 15
ЛАБОРАТОРИЈСКИ АПАРАТ ЗА ОДРЕЂИВАЊЕ ВРЕДНОСТИ УРИНА “IRICELL 2000”
У складу са наведеним условима из конкурсне документације, поштујући све важеће прописе и стандарде, на
начин:
а) самостално
ПАРТИЈА 15

б) заједничка понуда

ц) са подизвођачем

ЛАБОРАТОРИЈСКИ АПАРАТ ЗА ОДРЕЂИВАЊЕ ВРЕДНОСТИ УРИНА “IRICELL
2000”

1 ком.

Цена радног сата са свим урачунатим трошковима без ПДВ-а:
Цена радног сата са свим урачунатим трошковима са ПДВ-ом:
Рок за интервенцију:
Важност понуде од 30 до 365 дана:
Гаранција:
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Прилог бр. 14
ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ
за јавну набавку сервисирање медицинских апарата - ЈН бр. 7/У/МВ

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 трошкова 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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Прилог бр. 15

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ
У складу са чланом 26. Закона _____________________________________
(Назив понуђача)
даје:

ИЗЈАВУ
О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ
Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду
у поступку јавне набавке – сервисирање медицинских апарата, ЈН бр. 7/У/МВ
поднео независно, без догоВора са другим понуђачима или заинтересоВаним
лицима.
Датум:
_________________________

М.П.

Понуђач:
_______________________

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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Прилог бр. 16

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

_____________________________________(навести

назив

понуђача) у поступку јавне набавке – сервисирање медицинских апарата,
ЈН бр. 7/У/МВ поштовао је обавезе које произлазе из важећих прописа о
заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине,
као и да немају забрану обављања делатности која је на снази у време
подношења понуде.

Датум:
_________________________

М.П.

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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