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На основу чл. 39. и 61. Закона о јавним набавкама (''Службени гласник РС'' број 124/2012, 14/2015,
68/2015, у даљем тексту: Закон), Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у
поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Службени гласник
Републике Србије“ бр. 86/2015), Одлуке о покретању поступка јавне набавке број 5 – 463 од
14.05.2018. године за ЈН број 13 – 5/18 и Решења о образовању комисије за јавну набавку број 5 –
463/1 од 14.05.2018. године за ЈН број 13 – 5/18 припремљена је:
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
у отвореном поступку за јавну набавку добара – медицинска опрема
ЈН број 13 – 5/18
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Прилог број 1.
1. ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ
1. Назив, адреса и интернет страница наручиоца:
Наручилац Дом здравља „Краљево“, Југ Богданова 110 Краљево
Матични број: 17870041
ПИБ: 108589396
Интернет адреса www.dzkraljevo.co.rs
2. Врста поступка:
Предметна јавна набавка се спроводи у отвореном поступку у складу са Законом о јавним
набавкама („Службени гласник Републике Србије“, број 124/12, 14/15 и 68/15) и Правилника о
обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања
испуњености услова („Службени гласник Републике Србије“ бр. 86/2015).
3. Предмет јавне набавке:
Предмет јавне набавке број 13 – 5/18 су добра – медицинска опрема
4. Предметна јавна набавка се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци.
5. Не спроводи се резервисана јавна набавка
6. Не спроводи се електронска лицитација
7. Лице за контакт:
Зоран Чурлић, 036/311 – 850.
Радно време: понедељак – петак у временском интервалу од 07.00 до 15.00 часова.
Прилог број 2.
2. ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
1. Опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке:
Предметна набавка је дефинисана у Општем речнику набавке на следећој позицији
Медицинска опрема (ознака 33100000).
2. Опис партије, ако је предмет јавне набавке обликован по партијама
Предмет јавне набавке број 13 – 5/18 су добра – медицинска опрема обликована у 15 партија
(целина) и то:
1.
Отоскоп
2.
Инхалатор компресорски за медицинску употребу
3.
Тензиметар педијатријски
4.
Тензиметар
5.
Кисеоничка глава са манометром
6.
Добоши
7.
Хируршки инструменти
8.
Касете за стерилизацију инструмената
9.
Пацијент монитор
10. ЦТГ апарат
11. Ормар за архивирање ПАП тестова
12. Аспиратор за интервенције
13. Бицикл тренажер са континуираним екг и софтвером за пц за анализу и интерпретацију на
екрану
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14.
15.

Динамометар ручни
Вага за мерење телесне композиције и одређивање телесног састава
Прилог број 3.
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

1. Наручилац
1.1. Наручилац Дом здравља „Краљево“, Југ Богданова 110 Краљево (интернет адреса
www.dzkraljevo.co.rs), позива све заинтересоване понуђаче да припреме и поднесу понуде у складу са
законом, конкурсном документацијом и позивом за подношење понуда.
2. Врста поступка јавне набавке
2.1. Предметна јавна набавка се спроводи у отвореном поступку у складу са Законом о јавним
набавкама („Службени гласник Републике Србије“, број 124/12, 14/15 и 68/15) и Правилника о
обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања
испуњености услова („Службени гласник Републике Србије“ бр. 86/2015)
3. Предмет јавне набавке
3.1. Предметна набавка је дефинисана у Општем речнику набавке на следећој позицији: Медицинска
опрема (ознака 33100000).
3.2. Предмет јавне набавке број 13 – 5/18 су добра – медицинска опрема
3.3. Јавна набавка обликована је у 15 партија и то:
1.
Отоскоп
2.
Инхалатор компресорски за медицинску употребу
3.
Тензиметар педијатријски
4.
Тензиметар
5.
Кисеоничка глава са манометром
6.
Добоши
7.
Хируршки инструменти
8.
Касете за стерилизацију инструмената
9.
Пацијент монитор
10. ЦТГ апарат
11. Ормар за архивирање ПАП тестова
12. Аспиратор за интервенције
13. Бицикл тренажер са континуираним екг и софтвером за пц за анализу и интерпретацију на
екрану
14. Динамометар ручни
15. Вага за мерење телесне композиције и одређивање телесног састава
4. Начин преузимања конкурсне документације
4.1. Интернет адресе на којима је конкурсна документација доступна су Портал управе за јавне
набавке и www. dzkraljevo.co.rs.
5. Рок и начин подношења понуде
5.1. Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште.
5.2. Понуђач подноси понуду у затвореној коверти или кутији, затворену на начин да се приликом
отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара. Коверат или кутија са
понудом мора имати ознаку „Понуда за медицинску опрему ЈН број 13 – 5/18 – не отварати“. На
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полеђини коверта обавезно назначити назив, седиште и адресу понуђача, као и овлашћено лице за
контакт.
5.3. У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти или кутији је потребно назначити да се
ради о групи понуђача и навести називе и адресе свих учесника у заједничкој понуди.
5.4. Понуду доставити на адресу Дом здравља "Краљево", улица Југ Богданова 110 Краљево, други
спрат, служба архиве.
5.5. Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 20.06.2018.
године, до 10 часова.
5.6. 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.
Наручилац ће, након окончања поступка отварања понуда, неблаговремену понуду вратити
неотворену понуђачу, са назнаком да је поднета неблаговремено.
5.7. У року за подношење понуда понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду, на
начин који је одређен за подношење понуда. Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде
мења односно која документа накнадно доставља.
5.8. По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју понуду, а
уколико то учини наручилац је овлашћен да уновчи меницу дату уз понуду.
5.9. Било би пожељно да сва документа у понуди буду повезана у целину и запечаћена, тако да се не
могу накнадно убацивати, одстрањивати или замењивати појединачни листови, односно прилози а да
се видно не оштете листови или печат.
6. Време и место отварања понуда
6.1. Јавно отварање понуда одржаће се 20.06.2018. године са почетком у 10 часова и 30 минута, на
адреси наручиоца Дом здравља „Краљево“, Југ Богданова 110 Краљево, сутерен – Едукативни
центар.
6.2. Пре почетка поступка јавног отварања понуда, представници понуђача, који ће присуствовати
поступку отварања понуда, дужни су да наручиоцу предају писмена пуномоћја, на основу којих ће
доказати овлашћење за учешће у поступку јавног отварања понуда.
6.3. Присутни представници понуђача, након окончања поступка отварања понуда, потписују
Записник о јавном отварању понуда у коме се евидентира и њихово присуство.
6.4. Понуде које Наручилац буде прихватио оцењиваће се применим критеријума најниже понуђена
цена.
7. Рок у којем ће наручилац донети одлуку о додели уговора
7.1. Одлуку о додели уговора, која ће бити образложена и која ће садржати нарочито податке из
извештаја о стручној оцени понуда, као и упутство о правном стредству, наручилац ће донети сходно
члану 108. Закона о јавним набавкама.
8. Лице за контакт
8.1. Све остале информације о јавној набавци могу се добити у Одсеку комерцијале и јавних набавки
са информатиком Дома здравља „Краљево“, Југ Богданова 110 Краљево, на тел.: 036/311 – 850.
Особа за контакт: Зоран Чурлић.
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Прилог број 4.
УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ
ПОНУДУ
Упутство понуђачима како да сачине понуду садржи податке о захтевима наручиоца у погледу
садржине понуде, као и услове под којима се спроводи поступак јавне набавке.
Понуђач мора да испуњава све услове за учешће у поступку јавне набавке прописане Законом о
јавним набавкама ("Службени гласник РС", бр. 124/2012, 14/15 и 68/15), а понуду у целини припрема
и подноси у складу са конкурсном документацијом.
1. Подаци о језику на којем понуда мора да буде састављена
1.1. Понуда и остала документација која се односи на понуду морају бити на српском језику.
1.2. Понуда у делу који се односи на техничке карактеристике, квалитет и техничку документацију
могу се доставити на страном језику (по могућству на енглеском језику), који је понуђач на захтев
наручиоца дужан да преведе на српски језик.
1.3. Преведена документација мора бити оверена од стране судског тумача.
1.4. У случају спора релевантна је верзија конкурсне документације, односно понуде на српском
језику.
2. Обавезна садржина понуде
2.1. Понуђач подноси понуду која мора да садржи следеће:
1) попуњен, печатом оверен и потписан Образац понуде и Образац понуде са техничким
спецификацијама и структуром цене (образац 5 и 5.1 у конкурсној документацији);
2) попуњен, печатом оверен и потписан образац – Подаци о подизвођачу, уколико понуђач
делимично извршење набавке поверава подизвођачу (образац 5.а у конкурсној документацији) и
попуњену Изјаву о учешћу подизвођача – Образац 5.б у конкурсној документацији);
3) попуњен, печатом оверен и потписан образац – Подаци о понуђачу који је учесник у заједничкој
понуди, уколико понуду подноси група понуђача (образац 5.в у конкурсној документацији);
4) доказе о испуњености услова из чланова 75. и 76. Закона о јавним набавкама, наведене у Упутству
како се доказује испуњеност услова из чланова 75. и 76. Закона (образац 6. у конкурсној
документацији);
5) попуњен, печатом оверен и потписан Образац за оцену испуњености услова из чланова 75. и 76.
Закона (образац 6.1. у конкурсној документацији);
6) попуњен, печатом оверен и потписан модел уговора (образац 7. у конкурсној документацији);
7) средство финансијског обезбеђења које се подноси уз понуду (тражено конкурсном
документацијом у делу „Упутство понуђачима како да сачине понуду“, под тачком 20.);
8) попуњен, печатом оверен и потписан образац Изјаве понуђача о независној понуди (образац 10.
у конкурсној документацији)
9) попуњен, печатом оверен и потписан образац Изјаве понуђача у складу са чланом 75. став 2.
Закона о јавним набавкама (образац 11. у конкурсној документацији)
10) Уколико се даје понуда добра домаћег порекла, неопходно је доставити доказ, односно Уверење
о домаћем пореклу робе које издаје Привредна комора Србије
11) Неопходно је доставити Решење Агенције за лекове и медицинска средства (уколико
Решење АЛИМС није издата на неограничено време она или мора бити важећа или мора
бити достављена изјава носиоца дозволе да је за понуђено медицинско средство поднет
захтев за обнову дозволе за медицинско средство у складу са Законом о лековима и
медицинским средствима). У случају да понуђач достави решење о упису у Регистар, које
не гласи на његово име, већ на име неког другог правног лица, исти мора приложити
овлашћење носиоца решења о упису, да може се користити достављеним решењем
12) Уз понуду обавезно доставити каталог односно проспект у штампаној и електронској
форми, а уколико понуђач не поседује каталог у електронској форми, довољно је доставити
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само каталог у штампаној форми и проспекте (technical data sheet) са детаљним
карактеристикама производа које нуди из кога се могу јасно утврдити тражене техничке
карактеристике предмета јавне набавке преведене на српски језик у којима је обавезан да
маркира све тражене техничке карактеристике, као и каталошки број и број странице у
каталогу на којима се налазе понуђена добра уписују се у образац спецификације добра
3. Посебни захтеви у погледу начина на који понуда мора да буде сачињена
3.1. Понуђач доставља понуду у складу са обрасцима који су саставни део конкурсне документације,
као и на сопственим обрасцима потраживаним у конкурсној документацији.
3.2. Понуда се сматра прихватљивом уколико понуђач попуни по свим ставкама и овери све обрасце
који су у складу са обрасцима из конкурсне документације, осим у случају када је на самом обрасцу
дефинисано другачије.
3.3. Понуда, односно образац понуде и други обрасци предвиђени конкурсном документацијом
морају бити јасни и недвосмислени, као и оверени печатом и потписом овлашћеног лица понуђача.
3.4. Обрасце дате у конкурсној докуменатцији, односно подаци који морају бити њихов саставни
део, понуђач попуњава електронски или читко, хемијском оловком, а овлашћено лице понуђача исте
потписује и печатом оверава.
3.5. Свака учињена исправка, бељење или подебљавање, морају бити оверени печатом и потписани
(или парафирани) од стране овлашћеног лица.
3.6. Било би пожељно да сва документа у понуди буду повезана у целину и запечаћена, тако да се не
могу накнадно убацивати, одстрањивати или замењивати појединачни листови, односно прилози а да
се видно не оштете листови или печат.
3.7. Значење појмова који су коришћени у изради конкурсне документације дефинисано је чланом 3.
Закона о јавним набавкама.
3.8. Неблаговремене понуде се неће разматрати.
3.9. Неодговарајуће понуде ће бити одбијене.
4.Овлашћење за потписивање
4.1. Уколико конкурсну документацију потписује лице које није овлашћено за заступање по решењу
из регистра привредних субјеката, потребно је доставити Овлашћење за потписивање конкурсне
документације.
4.2. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да обрасце
дате у конкурсној докуменатцији потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача
или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попуњавати и печатом
оверавати обрасце дате у конкурсној документацији, с тим што исто мора бити прецизирано у
споразуму којим се понуђачи из групе међусобно обавезују на извршење јавне набавке, а која чини
саставни део заједничке понуде сагласно члану 81. Закона.
5. Партије
5.1. Понуђач је дужан у Обрасцу понуде (образац 5. у конкурсној документацији, тачка 3.) назначи да
ли се понуда односи на целокупну набавку или само на одређене партије. У случају да понуђач да
понуду за све партије, она мора бити поднета тако да се може оцењивати за сваку партију посебно.
5.2. 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.
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5.3. Са понуђачем коме се додели уговор за више партија биће закључен један уговор.
5.4. Прилог број 5.1, може се доставити само за партије у којима понуђачи учествују.
6. Понуда са варијантама
6.1. Понуде са варијантама нису дозвољене.
7. Измене, допуне и опозив понуде
7.1. У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду на
начин који је одређен за подношење понуде.
7.2. Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења, односно која документа накнадно
доставља.
7.3. Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: Југ Богданова 110 Краљево, други
спрат, служба архиве, са назнаком:
„Измена понуде за јавну набавку добара – медицинска опрема, ЈН број 13 – 5/18 - не отварати ” или
„Допуна понуде за јавну набавку добара – медицинска опрема, ЈН број 13 – 5/18 - не отварати ” или
„Опозив понуде за јавну набавку добара – медицинска опрема, ЈН број 13 – 5/18 - не отварати” или
„Измена и допуна понуде за јавну набавку добара – медицинска опрема, ЈН број 13 – 5/18 - не
отварати ”.
7.4. На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача.
7.5. 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.
7.6. По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју понуду.
8. Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој
понуди или као подизвођач
8.1. 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 понуди
(обрасцу понуде), понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да ли подноси понуду
самостално, или као заједничку понуду, или подноси понуду са подизвођачем.
9. Подизвођач
9.1. Понуђач који понуду подноси са подизвођачем дужан је да:
- у Обрасцу понуде (образац 5 у конкурсној документацији) наведе назив и седиште подизвођача;
- попуни, печатом овери и потпише Образац "Подаци о подизвођачу" (образац 5.а у конкурсној
документацији);
- попуњену Изјаву о учешћу подизвођача – Образац 5.б у конкурсној документацији);
- за подизвођача достави доказе о испуњености услова из члановаа 75. и 76. Закона на начин
предвиђен у делу под 6.а. у конкурсној документацији;
- изјава подизвођача (печатом оверена, потписана од овлашћеног лица, под пуном кривичном и
материјалном одговорношћу) о испуњености услова из чл. 75. став 1. тачка 1) до 4) и став 2. и чл.
76. ст.2. Закона о јавним набавкама (образац 6.2 у конкурсној документацији).
9.2. Понуђач је у обавези и да наведе 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.
9.3. Ако понуђач у понуди наведе да ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу, дужан
је да наведе назив подизвођача, а уколико уговор између наручиоца и понуђача буде закључен, тај
подизвођач ће бити наведен у уговору.
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9.4. Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача, ради
утврђивања испуњености тражених услова.
9.5. Добављач не може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, у супротном
наручилац ће реализовати средство обезбеђења и раскинути уговор, осим ако би раскидом уговора
наручилац претрпео знатну штету. У овом случају наручилац ће обавестити организацију надлежну
за заштиту конкуренције.
9.6. Добављач може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, ако је на страни
подизвођача након подношења понуде настала трајнија неспособност плаћања, ако то лице испуњава
све услове одређене за подизвођача и уколико добије претходну сагласност наручиоца.
9.7. Наручилац може на захтев подизвођача пренети доспела потраживања директно подизвођачу, за
део набавке која се извршава преко тог подизвођача.
9.8. Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење уговорене набавке, без обзира на број
подизвођача.
10. Заједничка понуда
10.1. Уколико понуду подноси група понуђача, у Обрасцу понуде (образац 5 у конкурсној
документацији) навести све учеснике у заједничкој понуди.
10.2. За сваког учесника у заједничкој понуди попунити, печатом оверити и потписати Образац
"Подаци о понуђачу који је учесник у заједничкој понуди" (образац 5.в у конкурсној документацији)
и доставити доказе о испуњености услова из чланова 75. и 76. Закона на начин предвиђен у делу под
6.б. у конкурсној документацији.
10.3. Обрасци из конкурсне документације, у случају подношења заједничке понуде, се потписују и
печатом оверавају на начин предвиђен конкурсном документацијом под тачком 4. у оквиру Прилог
број 4. Упутство понуђачима како да сачине понуду.
10.4. Саставни део заједничке понуде је споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према
наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке о:
1) члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу
понуђача пред наручиоцем;
2) понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор;
3) понуђачу који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења;
4) понуђачу који ће издати рачун;
5) рачуну на који ће бити извршено плаћање;
6) обавезама сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора.
10.5. Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.
11. Захтеви у погледу траженог начина и услова плаћања, евентуалних других околности од
којих зависи исправност понуде
11.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања
Плаћање у року до 30 дана од дана потписивања уговора, односно у року од 24 часа од преноса
средстава од општине.
Плаћање се врши уплатом на текући рачун понуђача.
11.2. Захтев у погледу рока испоруке
Понуђач сам уписује рок испоруке уз услов да је минимални рок 15 а максимални 45 дана
Место испоруке и монтаже са пуштањем у рад – на адресу наручиоца: Дом здравља „Краљево“,
Улица Југ Богданова 110.
Конкурсна документација за набавку добара – медицинска опрема ЈН број 13 – 5/18
Страна 9 од 49

11.3. Захтев у погледу гарантног рока
Понуђач сам уписује гарантни рок уз услов да је минимални гарантни рок 24 месеца.
11.4. Захтев у погледу рока важења понуде
Рок важења понуде не може бити краћи од 60 дана од дана отварања понуда.
У случају да понуђач наведе краћи рок важења понуде, понуда ће бити одбијена као неприхватљива.
12. Валута и начин на који мора да буде наведена и изражена цена у понуди
12.1. Цена мора бити исказана у динарима, без пореза на додату вредност.
12.2. У случају да понуђач даје попуст на понуђену вредност, мора навести овај попуст у понуди и
урачунати га у коначну вредност понуде. Уколико је дат попуст, предмет пондерисања је вредност са
урачунатим попустом. Понуђени попуст се не односи на рок плаћања.
12.3. У цену су урачунати цена предмета набавке уз трошкове испоруке, као и сви трошкови које је
понуђач имао у вези са паковањем, заштитом од оштећења и губитка добара, претоваром,
транспортом, истоваром и испоруком
12.4. Цена ће се примењивати без могућности промене истих од стране понуђача.
12.5. Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са чланом
92. Закона о јавним набавкама, односно тражиће образложење свих њених саставних делова које
сматра меродавним.
13. Начин означавања поверљивих података у понуди
13.1. Подаци које понуђач оправдано означи као поверљиве, биће коришћени само у предметној
јавној набавци и неће бити доступни ником изван круга лица која буду укључена у поступак јавне
набавке. Ови подаци неће бити објављени приликом отварања понуда, нити у наставку поступка или
касније (сходно чл. 14. Закона о јавним набавкама).
13.2. Наручилац ће чувати као поверљиве све податке о понуђачима садржане у понуди који су
посебним прописом утврђени као поверљиви и које је као такве понуђач означио у понуди.
Наручилац ће као поверљиве третирати податке у понуди који су садржани у документима који су
означени као такви, односно који у горњем десном углу садрже ознаку „ПОВЕРЉИВО“, као и испод
поменуте ознаке потпис овлашћеног лица понуђача.
13.3. Уколико се поверљивим сматра само одређени податак садржан у документу који је достављен
уз понуди, поверљив податак мора да буде обележен црвеном бојом, поред њега мора да буде
наведено „ПОВЕРЉИВО“, а испод поменуте ознаке потпис овлашћеног лица понуђача.
13.4. Наручилац не одговара за поверљивост података који нису означени на поменути начин.
13.5. Наручилац ће одбити давање информације која би значила повреду поверљивости података
добијених у понуди.
13.6. Неће се сматрати поверљивим цена и остали подаци из понуде који су од значаја за примену
елемената критеријума и рангирање понуде.
13.7. Наручилац ће чувати као пословну тајну имена понуђача, као и поднете понуде, до истека рока
предвиђеног за отварање понуда.
13.8. Ако се као поверљиви означе подаци који не одговарају горе наведеним условима, наручилац ће
позвати понуђача да уклони ознаку поверљивости, тако што ће његов заступник изнад ознаке
поверљивости написати „ОПОЗИВ“, уписати датум и време и потписати се.
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13.9. Ако понуђач у року који одреди наручилац не опозове поверљивост документа, наручилац ће
понуду у целини одбити.
14. Додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде
14.1. Комуникација се у поступку јавне набавке и у вези са обављањем послова јавних набавки
одвија писаним путем, односно путем поште, електронске поште или факсом сходно члану 20.
Закона о јавним набавкама.
14.2. Заинтересовано лице може, у писаном облику, тражити од наручиоца додатне информације или
појашњења у вези са припремањем понуде, најкасније 5 (пет) дана пре истека рока за подношење
понуда сходно члану 63. Закона о јавним набавкама.
14.3. 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
поштом, факсом или путем електронске поште. Наручилац ће од заинтересованог лица које је
тражило додатна појашњења захтевати потвду о пријему истог, што је и заинтересовано лице дужно
да учини као доказ о извршеној достави. Истовремено ће ту информацију објавити на Порталу јавних
набавки и на својој интернет страници www.дзкраљево.цо.рс.
14.4. Захтев за додатним информацијама или појашњењима у вези са припремањем понуде
заинтересовано лице ће упутити уз напомену "Захтев за додатним информацијама или појашњењима
конкурсне документације - јавна набавка добара – медицинска опрема, ЈН број 13 – 5/18“' на неки од
следећих начина:
- путем поште на адресу Југ Богданова 110, Краљево
- путем факса на број 036/311 – 850
- путем електронске поште на адресу з.цурлиц@дзкраљево.цо.рс
14.5. 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.
14.6. По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити да
допуњује конкурсну документацију.
14.7. Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде телефоном није
дозвољено.
15. Начин на који се могу захтевати додатна објашњења од понуђача после отварања понуда и
вршити контрола код понуђача, односно његовог подизвођача (сходно члану 93. Закона о
јавним набавкама)
15.1. Наручилац може приликом стручне оцене понуда да захтева од понуђача додатна објашњења
која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда.
15.2. Наручилац може да врши и контролу (увид) код понуђача односно његовог подизвођача.
15.3. Наручилац не може да захтева, дозволи или понуди промену елемената понуде који су од
значаја за примену критеријума за доделу уговора, односно промену којом би се понуда која је
неодговарајућа или неприхватљива учинила одговарајућом, односно прихватљивом, осим ако
другачије не произлази из природе поступка јавне набавке.
15.4. Наручилац може, уз сагласност понуђача, да изврши исправке рачунских грешака уочених
приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања понуда.
15.5. У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.
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15.6. Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду
одбити као неодговарајућу.
16. Критеријум за избор најповољније понуде
16.1. У предметном поступку јавне набавке добара – медицинска опрема, ЈН број 13 – 5/18,
критеријум за оцењивање понуде је најниже понуђена цена.
16.2. Понуђена цена даје се са заокружењем на највише две децимале.
16.3. У случају да се избор не може извршити из разлога што постоје две или више понуда са
идентичном ценом, предност ће имати она понуда у којој је наведен краћи рок испоруке.
16.4. У случају да се избор не може извршити из разлога што постоје две или више понуда са
идентичном ценом, као и са идентичним најкраћим роком испоруке, предност ће имати она понуда
која је прва достављена на адресу наручиоца.
17.Обавештење о поштовању обавеза које произилазе из важећих прописа о заштити на раду,
запошљавању и условима рада и заштити животне средине, сходно члану 75, став 2. Закона о
јавним набавкама
17.1. Понуђач је у обавези да при састављању понуде наведе да је поштовао обавезе које произилазе
из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада и заштити животне средине
(Образац 11).
18.Обавештење о накнади за коришћење патената
18.1. Накнаду за коришћење патента, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне
својине трећих лица сноси понуђач.
19.Негативне референце
19.1. Наручилац ће одбити понуду уколико поседује доказ да је понуђач у претходне три године у
поступку јавне набавке:
1) поступао супротно забрани из чл. 23. и 25. Закона о јавним набавкама;
2) учинио повреду конкуренције;
3) доставио неистините податке у понуди или без оправданих разлога одбио да закључи уговор о
јавној набавци, након што му је уговор додељен;
4) одбио да достави доказе и средства обезбеђења на шта се у понуди обавезао.
19.2. Наручилац ће одбити понуду уколико поседује доказ који потврђује да понуђач није испуњавао
своје обавезе по раније закљученим уговорима о јавним набавкама који су се односили на исти
предмет набавке, за период од претходне три године.
19.3. Доказ може бити:
1) правоснажна судска одлука или коначна одлука другог надлежног органа;
2) исправа о реализованом средству обезбеђења испуњења обавеза у поступку јавне набавке или
испуњења уговорних обавеза;
3) исправа о наплаћеној уговорној казни;
4) рекламације потрошача, односно корисника, ако нису отклоњене у уговореном року;
5) извештај надзорног органа о изведеним радовима који нису у складу са пројектом, односно
уговором;
6) изјава о раскиду уговора због неиспуњења битних елемената уговора дата на начин и под
условима предвиђеним законом којим се уређују облигациони односи;
7) доказ о ангажовању на извршењу уговора о јавној набавци лица која нису означена у понуди као
подизвођачи, односно чланови групе понуђача.
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19.4. Наручилац ће понуду понуђача који је на списку негативних референци одбити као
неприхватљиву ако је предмет јавне набавке истоврсан предмету за који је понуђач добио негативну
референцу.
19.5. Наручилац може одбити понуду ако поседује доказ из чл. 82 става 3. тачка 1) Закона, који се
односи на поступак који је спровео или уговор који је закључио и други наручилац ако је предмет
јавне набавке истоврсан.
19.6. Напомена: 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 меницу за добро извршење посла, која ће бити са
клаузулама: безусловна и платива на први позив. Меница за добро извршење посла издаје се у
висини од 15%, од укупне вредности уговора без ПДВ-а.
20. Средства финансијског обезбеђења
Као средства финансијског обезбеђења понуђач подноси менице на начин предвиђен у конкурсној
документацији.
20.1. Меница за озбиљност понуде у висини од 5% од понуђене цене, ради заштите наручиоца од
ризика од повлачења поднете понуде од стране понуђача, или одустанка од евентуалног
закључења уговора.
20.1.1. Рок важења менице једнак је року важења понуде.
20.1.2. Меница се доставља уз понуду, у супротном понуда ће бити одбијена као
неприхватљива.
20.1.3. Понуђач уз меницу доставља и копије картона са депонованим потписима овлашћених
лица понуђача, као и овлашћење Наручиоцу да меницу може попунити у складу са конкурсном
документацијом.
20.1.4. Наручилац ће вратити менице понуђачима са којима није закључен уговор, одмах по
закључењу уговора са изабраним понуђачем.
20.1.5. Наручилац ће уновчити регистровану бланко соло меницу дату уз понуду у следећим
случајевима:
- уколико понуђач након истека рока за подношење понуда повуче или мења своју понуду;
- уколико понуђач чија је понуда изабрана као најповољнија благовремено не потпише уговор о
јавној набавци;
- уколико изабрани понуђач не поднесе меницу за добро извршење посла у складу са захтевима
из конкурсне документације.
20.2. Обезбеђење за добро извршење посла
20.2.1. Понуђач је дужан да наручиоцу преда бланко меницу као средство обезбеђења за добро
извршење посла у висини од 10% од укупно уговорене цене уз уговор.
20.2.2. Регистровану меницу за добро извршење посла понуђач предаје наручиоцу у тренутку
примопредаје предмета уговора.
20.2.3. Рок важења менице је 30 дана дуже од дана истека рока важења уговора, односно рока за
коначно извршење уговорене обавезе.
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20.2.4. Понуђач уз ову меницу доставља и копије картона са депонованим потписима
овлашћених лица понуђача, као и овлашћење Наручиоцу да меницу може попунити у складу са
конкурсном документацијом.
20.2.5. Инструменти финансијског обезбеђења морају бити безусловни, без приговора и плативи
на први позив.
20.3. Обезбеђење за отклањање грешака у гарантном року
20.3.1. Изабрани понуђач се обавезује да у тенутку потписивања уговора преда наручиоцу
меницу за отклањање грешака у гарантном року, која ће бити са клаузулама: безусловна и
платива на први позив.
20.3.2. Меница за отклањање грешака у гарантном року се издаје у висини 10% од укупне
вредности уговора, без ПДВ-а.
20.3.3. Наручилац ће уновчити меницу за отклањање грешака у гарантном року у случају да
изабрани понуђач не изврши обавезу отклањања квара који би могао да умањи могућност
коришћења предмета уговора у гарантном року.
20.3.4. Средство обезбеђења је 10 дана дужи од дана истека гарантног рока испорученог добра.
20.3.5. Понуђач уз ову меницу доставља и копије картона са депонованим потписима
овлашћених лица понуђача, као и попуњено и оверено менично овлашћење Наручиоцу да
меницу може попунити у складу са конкурсном документацијом.
20.3.6. Инструменти финансијског обезбеђења морају бити безусловни, без приговора и плативи
на први позив.
20.4. Меница за повраћај аванса
20.4.1. Продавац се обавезује да на дан потписивања уговора преда Купцу меницу за повраћај
аванса као средство обезбеђења за повраћај аванса у висини вредности посла из Уговора која
мора бити неопозива, безусловна, на први позив наплатива и без права на приговор са роком
важења 30 дана дужим од уговореног рока за испоруку предмета набавке.
20.4.2. Понуђач уз меницу доставља и копије картона са депонованим потписима овлашћених
лица понуђача, као и овлашћење Наручиоцу да меницу може попунити у складу са конкурсном
документацијом.
НАПОМЕНА:
Менице морају бити регистроване у Регистру меница Народне банке Србије, а као доказ понуђач уз
меницу доставља копију Захтева за регистрацију менице оверену од пословне банке.
Уколико се током трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, важност меница
мора се продужити.
21. 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
21.1. Подаци о пореским обавезама, заштити животне средине, заштити при запошљавању, условима
рада и сл. се могу добити код следећих институција:
1. Министарство финансија и привреде Републике Србије – www.мфп.гов.рс
2. Пореска управа Републике Србије - хттп://порескауправарс.орг/
3. Министарство правде и државне управе Републике Србије - www.дразавнауправа.гов.рс
4. Министарство рада, запошљавања и социјалне политике Републике Србије - www.минрзс.гов.рс
5. Агенција за заштиту животне средине – www.сепа.гов.рс
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6.

Министарство енергетике, развоја и заштите животне средине - www.мерз.гов.рс

22.1. Докази о испуњености услова из члана 75. и 76. Закона ојавним набавкама се могу доставити у
неовереним копијама, а наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора, захтевати од
понуђача, чија је понуда на основу извештаја комисије за јавну набавку оцењена као најповољнија,
да достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа.Ако понуђач доставио
изјаву из чл. 77 став 4. овог закон, наручилац је пре доношења одлуке о додели уговора дужан да од
понуђача чија је понуда оцењена као најповољнија затражи да достави копију захтеваних доказа о
испуњености услова , а може да да затражи на увид оригинал или оверену копију свих или појединих
доказа. Наручилац доказе може да затражи и од осталих понуђача. Наручилац није дужан да од
понуђача затражи достављање свих или појединих доказа уколико за истог понуђача поседује
одговарајуће доказе из других поступака јавних набавки код тог наручиоца.
22.2. У складу са чланом 79. став 5 Закона, понуђач није дужан да доставља доказе који су јавно
доступни на интернет страницама надлежних органа уз обавезу понуђача да у својој понуди наведе
интернет страницу на којој су тражени подаци јавно доступни.
22.3. Лице уписано у Регистар понуђача није дужно да приликом подношења понуде доказује
испуњеност обавезних услова за учешће у поступку јавне набавке, прописане чланом 75. став 1.
тачка 1) до 4) Закона о јавним набавкама уз обавезу понуђача да у својој понуди достави изјаву
у којој наводи на којојинтернет страници су тражени подаци јавно доступни или да достави
копију решења из АПР-а да је уписан у регистар понуђача.
22.4.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.
22.5. 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.
22.6. Ако понуђач није могао да прибави тражена документа у року за подношење понуде, због тога
што она до тренутка подношења понуде нису могла бити издата по прописима државе у којој
понуђач има седиште и уколико уз понуду приложи одговарајући доказ за то, наручилац ће
дозволити понуђачу да накнадно достави тражена документа у примереном року.
22.7. Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају докази из члана 77. ЗЈН, 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
22.8. Понуђач је дужан да без одлагања, писмено обавести наручиоца о било којој промени у вези са
испуњеношћу услова из поступка предметне јавне набавке, која наступи до доношења одлуке,
односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је документује на
прописани начин.
23.Рок у којем ће наручилац донети одлуку о додели уговора
23.1. Одлуку о додели уговора, која ће бити образложена и која ће садржати нарочито податке из
извештаја о стручној оцени понуда, као и упутство о правном стредству, наручилац ће донети сходно
члану 108. Закона о јавним набавкама.
24. Одбијање понуда и обустава поступка
24.1. Само благовремено поднета понуда биће јавно отворена и узета у разматрање. Неблаговремено
уручена понуда биће враћене неотворена са назнаком да је одбачена.
24.2. Неодговарајуће понуде ће бити одбијене.
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24.3. Наручилац ће обуставити поступак јавне набавке уколико нису испуњени услови за избор
најповољнијих понуда, а задржава право да одустане од закључења уговора у било којој фази
поступка из објективних и доказивих разлога, који се нису могли предвидети у моменту покретања
поступка.
25.Захтев за заштиту права
25.1. Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно заинтересовано лице, који има
интерес за доделу уговора у конкретном поступку јавне набавке и који је претрпео или би могао да
претрпи штету због поступања наручиоца противно одрадбама Закона о јавним набавкама.
25.2. Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке
радње наручиоца, осим ако Законом није другачије одређено.
25.3. Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за подношење
понуда или конкурсне документације сматраће се благовременим ако је примљен од стране
наручиоца најкасније седам дана пре истека рока за подношење понуде, без обзира на начин
достављања и уколико је подносилац захтева у складу са чланом 63. став 2. Закона указао наручиоцу
на евентуалне недостатке и неправилности, а наручилац исте није уклонио.
25.4. Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које наручилац предузме пре истека рока за
подношење понуда, а након истека рока из члана 149. став 3. Закона сматраће се благовременим
уколико је поднет најкасније до истека рока за подношење понуда.
25.4. Рок наведен у претходном ставу се не примењује, ако подносилац захтева или са њим повезано
лице није учествовало у поступку предметне јавне набавке.
25.5. После доношења одлуке наручиоца о додели уговора или одлуке о обустави поступка
предметне јавне набавке, рок за подношење захтева за заштиту права је десет дана од дана
објављивања одлуке на Порталу јавних набавки.
25.6. Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу непосредно – предајом у писарници наручиоца,
или поштом препоручено са повратницом.
25.7 Копија захтева за заштиту права подносилац истовремено доставља Републичкој комисији.
25.8. 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 захтева из члана 149. став 3. Закона, а подносилац захтева га није поднео
пре истека тог рока.
25.9. 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.
25.10. Подносилац захтева је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу у износу од
120.000,00 динара (број жиро рачуна: 840-742221843-57 или 840-30678845-06, шифра плаћања: 153,
позив на број: 97 50-016, сврха: Републичка административна такса са назнаком и бројем набавке на
коју се односи, корисник: Буџет Републике Србије).
25.11. О поднетом захтеву за заштиту права наручилац ће објавити обавештење о поднетом захтеву
на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници, најкасније у року од два дана од дана
пријема захтева за заштиту права.
25.12. Сходно чл. 150. став 2. до 3. захтев за заштиту права задржава даље активности наручиоца у
поступку јавне набавке до доношења одлуке о поднетом захтеву за заштиту права, осим ако
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Републичка комисија за заштиту права или одговорно лице на предлог наручиоца не одлучи
другачије.
26. Рок за закључење уговора
26.1. Наручилац је дужан да уговор о јавној набавци достави понуђачу којем је уговор додељен у
року од 8 дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права.
26.2. Наручилац може и пре истека рока за подношење захтева за заштиту права закључити уговор о
јавној набавци сходно чл. 112. Закона о јавним набавкама.
26.3. Изабрани понуђач је дужан да уговор, потписан и оверен, достави наручиоцу у року од 5 дана
од дана када га је наручилац позвао да закључе уговор. Уколико изабрани понуђач не достави
уговор, потписан и оверен, у наведеном року, наручилац може закључити уговор са првим следећим
најповољнијим понуђачем.
27.Наручилац задржава право да:
- измени или допуни конкурсну документацију уколико се, у року предвиђеном за достављање
понуда, укаже потреба за тим, с тим што је дужан да све новонастале измене или допуне конкурсне
документације, објави на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници (сходно члану 63.
Закона о јавним набавкама).
- одустане од вршења избора ако установи да ни једна понуда не одговара захтевима из конкурсне
документације или ако престане потреба за предметном набавком.
28. Одустајање од закључења уговора о јавној набавци
28.1. Уколико изабрани понуђач одбије да закључи уговор приступиће се заључивању уговора са
првим следећим најповољнијим понуђачем у складу са чланом 113. став 3. Закона о јавним
набавкама.
29.Увид у документацију
29.1. 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
писани захтев наручиоцу.
29.2. Наручилац је дужан да лицу из става 1. ове тачке, 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. Закона о јавним набавкама.
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Прилог број 5.
ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ
Понуда бр. _____ од _____ за јавну набавку добара – медицинска опрема, ЈН број 13 – 5/18, за коју је
наручилац објавио позив за подношење понуда на Порталу Управе за јавне набавке и интернет
страници наручиоца, дана 21.05.2018. године
Општи подаци о понуђачу
Назив понуђача:
___________________________________________________
Адреса понуђача (улица, општина, град):
___________________________________________________
Матични број понуђача:
___________________________________________________
Порески идентификациони број понуђача (ПИБ)
___________________________________________________
Врста правног лица (заокружити)
А) микро Б) мало В) средње Г) велико Д) физичко лице
Име и презиме законских заступника
__________________________________________________
__________________________________________________
Име особе одговорне за потписивање уговора
___________________________________________________
Име особе за контакт:
___________________________________________________
Електронска адреса понуђача (е-маил):
___________________________________________________
Телефон:
___________________________________________________
Телефакс:
___________________________________________________
Број рачуна понуђача и назив банке:
___________________________________________________
2) Понуду дајем: (заокружити и податке уписати за а), б) или в))
а) самостално
б) са подизвођачем:
1. ________________
2. ________________
3. ________________
[навести назив и седиште свих подизвођача]
в) као заједничку понуду:
1. _________________________________________________
2. _________________________________________________
3. _________________________________________________
[навести назив и седиште свих учесника у заједничкој понуди]
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3) Понуду дајем: (заокружити и податке уписати за а) или б))
а) за целокупну набавку
б) за партије ___________________________________________________________________________

4) Плаћање у року до 30 дана од дана потписивања уговора, односно у року од 24 часа од преноса
средстава од општине.
Плаћање се врши уплатом на текући рачун понуђача.

5) Понуђач сам уписује рок испоруке уз услов да је минимални рок 15 а максимални 45 дана
Рок испоруке _________ дана од дана потписивања уговора
Место испоруке и монтаже са пуштањем у рад – на адресу наручиоца: Дом здравља „Краљево“,
Улица Југ Богданова 110.
6) Понуђач сам уписује гарантни рок уз услов да је минимални гарантни рок 24 месеца.
Гарантни рок _______ месеци.
7) Рок важења понуде износи ________ дана од дана отварања понуда.
(не краћи од 60 дана од дана отварања понуда).

место .................
датум .................

М. П.

потпис овлашћеног лица

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.

Конкурсна документација за набавку добара – медицинска опрема ЈН број 13 – 5/18
Страна 19 од 49

Прилог број 5.а

ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

Назив подизвођача:
___________________________________________________
Адреса подизвођача (улица, општина, град):
___________________________________________________
Матични број подизвођача:
___________________________________________________
Порески идентификациони број подизвођача (ПИБ):
___________________________________________________
Име особе за контакт:
___________________________________________________
Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач
___________________________________________________
Део предмета набавке који ће извршити подизвођач
___________________________________________________
Електронска адреса подизвођача (е-маил):
___________________________________________________
Телефон/Факс:
___________________________________________________
Број рачуна понуђача и назив банке:
___________________________________________________
датум:
место:

М.П.

потпис овлашћеног лица

Напомена:
Образац 5.а „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који понуду подносе са
подизвођачем.
Уколико понуђач наступа са већим бројем подизвођача овај образац фотокопирати, попунити за
сваког подизвођача и доставити уз понуду.
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Прилог број 5.б

УЧЕШЋЕ ПОДИЗВОЂАЧА
ИЗЈАВА О УЧЕШЋУ ПОДИЗВОЂАЧА

Поводом позива за подношење понуде за јавну набавку добара – медицинска опрема ЈН број 13 –
5/18, за коју је наручилац објавио позив за подношење понуда на Порталу Управе за јавне набавке и
интернет страници наручиоца, дана 21.05.2018. године, изјављујем да наступам са подизвођачем/
подизвођачима и у наставку наводимо његово/њихово учешће по вредности:
- у понуди подизвођач _________________________________________________________
(навести назив подизвођача)
у укупној вредности понуде учествује на следећи начин – ___________________________,
што износи _______% вредности понуде.

датум:
место:

М.П.

потпис овлашћеног лица

Напомена:
- Изјава се попуњава само у случају да понуђач наступа са подизвођачима, у супротном исту не
треба попуњавати, потписивати ни оверавати
- У случају већег броја подизвођача образац треба копирати у довољном броју примерака.
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Прилог број 5.в

ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ КОЈИ ЈЕ УЧЕСНИК
У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ

Назив учесника у заједничкој понуди:
___________________________________________________
Адреса понуђача (улица, општина, град):
___________________________________________________
Матични број понуђача:
___________________________________________________
Порески идентификациони број понуђача (ПИБ):
___________________________________________________
Име особе за контакт:
___________________________________________________
Електронска адреса понуђача (е-маил):
___________________________________________________
Телефон/Факс:
___________________________________________________
Број рачуна понуђача и назив банке:
___________________________________________________

датум:
место:

М.П.

потпис овлашћеног лица

Напомена:
Образац 5.в „Подаци о понуђачу који је учесник у заједничкој понуди“ попуњавају само они
понуђачи који подносе заједничку понуду, у ком случају је потребно да се наведени образац копира у
довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој
понуди.
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Прилог бр 5.1
ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ СА СТРУКТУРОМ ЦЕНЕ

ПАРТИЈА 1 – ОТОСКОП
Р.
Бр.

Назив добра

(1)
(2)
Отоскоп
1

Јед. цена
Јед. цена
Укупна Укупна
Јед.
без ПДВ-а са ПДВ-ом цена без цена са
Кол.
мере
ПДВ-а ПДВ-ом
(3)
ком

(4)
17

(5)

(6)

(7)

УКУПНА ВРЕДНОСТ
ПОПУСТ ИЗРАЖЕН У %
УКУПНА ВРЕДНОСТ СА ПОПУСТОМ
МЕСТО И ДАТУМ
М.П.
_________________

(8)

Бр.Решења
Произво- АЛИМС и
ђач
датум
истека
(9)
(10)

ПОТПИС ПОНУЂАЧА
_____________________

ПАРТИЈА 2 – ИНХАЛАТОР КОМПРЕСОРСКИ ЗА МЕДИЦИНСКУ УПОТРЕБУ
Јед. цена
Јед. цена
Укупна Укупна
Бр.Решења
Р.
Јед.
без ПДВ-а са ПДВ-ом цена без цена са Произво- АЛИМС и
Назив добра
Кол.
Бр.
мере
ПДВ-а ПДВ-ом
ђач
датум
истека
(1)
(2)
(3) (4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
Инхалатор
компресорски
за
1
9
медицинску
употребу
ком
УКУПНА ВРЕДНОСТ
ПОПУСТ ИЗРАЖЕН У %
УКУПНА ВРЕДНОСТ СА ПОПУСТОМ
МЕСТО И ДАТУМ
М.П.
ПОТПИС ПОНУЂАЧА
_________________
_____________________
ПАРТИЈА 3 – ТЕНЗИМЕТАР ПЕДИЈАТРИЈСКИ
Јед. цена
Јед. цена
Укупна Укупна
Р.
Јед.
без ПДВ-а са ПДВ-ом цена без цена са
Назив добра
Кол.
Бр.
мере
ПДВ-а ПДВ-ом
(1)
1

(2)
Тензиметар
педијатријски

(3)
ком

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

Бр.Решења
Произво- АЛИМС и
ђач
датум
истека
(9)
(10)

4

УКУПНА ВРЕДНОСТ
ПОПУСТ ИЗРАЖЕН У %
УКУПНА ВРЕДНОСТ СА ПОПУСТОМ
МЕСТО И ДАТУМ
М.П.
_________________

ПОТПИС ПОНУЂАЧА
_____________________
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ПАРТИЈА 4 – ТЕНЗИМЕТАР
Р.
Бр.

Назив добра

(1)
(2)
Тензиметар
1

Јед. цена
Јед. цена
Укупна Укупна
Јед.
без ПДВ-а са ПДВ-ом цена без цена са
Кол.
мере
ПДВ-а ПДВ-ом
(3)
ком

(4)
24

(5)

(6)

(7)

УКУПНА ВРЕДНОСТ
ПОПУСТ ИЗРАЖЕН У %
УКУПНА ВРЕДНОСТ СА ПОПУСТОМ
МЕСТО И ДАТУМ
М.П.
_________________

(8)

Бр.Решења
Произво- АЛИМС и
ђач
датум
истека
(9)
(10)

ПОТПИС ПОНУЂАЧА
_____________________

ПАРТИЈА 5 – КИСЕОНИЧКА ГЛАВА СА МАНОМЕТРОМ
Р.
Бр.
(1)
1

Назив добра

Јед. цена
Јед. цена
Укупна Укупна
Јед.
без ПДВ-а са ПДВ-ом цена без цена са
Кол.
мере
ПДВ-а ПДВ-ом

(2)
(3)
Кисеоничка глава
са манометром
ком

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

Бр.Решења
Произво- АЛИМС и
ђач
датум
истека
(9)
(10)

2

УКУПНА ВРЕДНОСТ
ПОПУСТ ИЗРАЖЕН У %
УКУПНА ВРЕДНОСТ СА ПОПУСТОМ
МЕСТО И ДАТУМ
М.П.
_________________

ПОТПИС ПОНУЂАЧА
_____________________

ПАРТИЈА 6 – ДОБОШИ
Р.
Бр.

Назив добра

(1)
(2)
Добоши
велики
1

Јед. цена
Јед. цена
Укупна Укупна
Јед.
без ПДВ-а са ПДВ-ом цена без цена са
Кол.
мере
ПДВ-а ПДВ-ом
(3)
ком

(4)
6

(5)

(6)

УКУПНА ВРЕДНОСТ
ПОПУСТ ИЗРАЖЕН У %
УКУПНА ВРЕДНОСТ СА ПОПУСТОМ
МЕСТО И ДАТУМ
М.П.
_________________

(7)

(8)

Бр.Решења
Произво- АЛИМС и
ђач
датум
истека
(9)
(10)

ПОТПИС ПОНУЂАЧА
_____________________
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ПАРТИЈА 7 – ХИРУРШКИ ИНСТРУМЕНТИ
Р.
Бр.
(1)
1.
2.
3.

4.

5.

6.

Јед. цена
Јед. цена
Укупна Укупна
Јед.
без ПДВ-а са ПДВ-ом цена без цена са
Кол.
мере
ПДВ-а ПДВ-ом

Назив добра
(2)
Маказе за газу
20cm, праве од
хируршког челика
Маказе за завој
18cm од хируршког
челика
Иглодржачи 18cm
од хируршког
челика
Пеани – хваталице
18cm, од
хируршког челика
правa
Хирушка пинцета
стандардна 2x3,
правa, 18cm од
хируршког челика
Анатомска пинцета
стандардна, правa,
18cm од
хируршког челика

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

Бр.Решења
Произво- АЛИМС и
ђач
датум
истека
(9)
(10)

3
ком
3
ком
10
ком
8
ком
10
ком
6
ком

УКУПНА ВРЕДНОСТ
ПОПУСТ ИЗРАЖЕН У %
УКУПНА ВРЕДНОСТ СА ПОПУСТОМ
МЕСТО И ДАТУМ
М.П.
_________________

ПОТПИС ПОНУЂАЧА
_____________________

ПАРТИЈА 8 – КАСЕТЕ ЗА СТЕРИЛИЗАЦИЈУ ИНСТРУМЕНАТА
Р.
Бр.

Назив добра

(1)

(2)

1

Касете
стерилизацију
инструмената

Јед. цена
Јед. цена
Укупна Укупна
Јед.
без ПДВ-а са ПДВ-ом цена без цена са
Кол.
мере
ПДВ-а ПДВ-ом
(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

Бр.Решења
Произво- АЛИМС и
ђач
датум
истека
(9)
(10)

за
4
ком

УКУПНА ВРЕДНОСТ
ПОПУСТ ИЗРАЖЕН У %
УКУПНА ВРЕДНОСТ СА ПОПУСТОМ
МЕСТО И ДАТУМ
М.П.
_________________

ПОТПИС ПОНУЂАЧА
_____________________
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ПАРТИЈА 9 – ПАЦИЈЕНТ МОНИТОР
Јед. цена
Јед. цена
Укупна Укупна
Р.
Јед.
без ПДВ-а са ПДВ-ом цена без цена са
Назив добра
Кол.
Бр.
мере
ПДВ-а ПДВ-ом
(1)
(2)
Кардио
монитор
1

(3)
ком

(4)
1

(5)

(6)

(7)

УКУПНА ВРЕДНОСТ
ПОПУСТ ИЗРАЖЕН У %
УКУПНА ВРЕДНОСТ СА ПОПУСТОМ
МЕСТО И ДАТУМ
М.П.

(8)

Бр.Решења
Произво- АЛИМС и
ђач
датум
истека
(9)
(10)

ПОТПИС ПОНУЂАЧА

ПАРТИЈА 10 – ЦТГ АПАРАТ
Р.
Бр.

Јед. цена
Јед. цена
Укупна Укупна
Јед.
без ПДВ-а са ПДВ-ом цена без цена са
Кол.
мере
ПДВ-а ПДВ-ом

Назив добра

(1)
(2)
1 ЦТГ апарат

(3)
ком

(4)
1

(5)

(6)

(7)

УКУПНА ВРЕДНОСТ
ПОПУСТ ИЗРАЖЕН У %
УКУПНА ВРЕДНОСТ СА ПОПУСТОМ
МЕСТО И ДАТУМ
М.П.

(8)

ПОТПИС ПОНУЂАЧА

ПАРТИЈА 11 – ОРМАР ЗА АРХИВИРАЊЕ ПАП ТЕСТОВА
Јед. цена
Јед. цена
Укупна Укупна
Р.
Јед.
без ПДВ-а са ПДВ-ом цена без цена са
Назив добра
Кол.
Бр.
мере
ПДВ-а ПДВ-ом
(1)
1

(2)
Ормар
архивирање
тестова

(3)
за
пап

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

ком

ПОТПИС ПОНУЂАЧА
_____________________

ПАРТИЈА 12 – АСПИРАТОР ЗА ИНТЕРВЕНЦИЈЕ
Јед. цена
Јед. цена
Укупна Укупна
Р.
Јед.
без ПДВ-а са ПДВ-ом цена без цена са
Назив добра
Кол.
Бр.
мере
ПДВ-а ПДВ-ом

1

(2)
Аспиратор
интервенције

Бр.Решења
Произво- АЛИМС и
ђач
датум
истека
(9)
(10)

1

УКУПНА ВРЕДНОСТ
ПОПУСТ ИЗРАЖЕН У %
УКУПНА ВРЕДНОСТ СА ПОПУСТОМ
МЕСТО И ДАТУМ
М.П.
_________________

(1)

Бр.Решења
Произво- АЛИМС и
ђач
датум
истека
(9)
(10)

(3)
за
ком

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

Бр.Решења
Произво- АЛИМС и
ђач
датум
истека
(9)
(10)

1

УКУПНА ВРЕДНОСТ
ПОПУСТ ИЗРАЖЕН У %
УКУПНА ВРЕДНОСТ СА ПОПУСТОМ
МЕСТО И ДАТУМ
М.П.
_________________

ПОТПИС ПОНУЂАЧА
_____________________
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ПАРТИЈА 13 – БИЦИКЛ ТРЕНАЖЕР СА КОНТИНУИРАНИМ ЕКГ И СОФТВЕРОМ ЗА ПЦ
ЗА АНАЛИЗУ И ИНТЕРПРЕТАЦИЈУ НА ЕКРАНУ
Јед. цена
Јед. цена
Укупна Укупна
Бр.Решења
Р.
Јед.
без ПДВ-а са ПДВ-ом цена без цена са Произво- АЛИМС и
Назив добра
Кол.
Бр.
мере
ПДВ-а ПДВ-ом
ђач
датум
истека
(1)
(2)
(3) (4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
Бицикл тренажер са
континуираним екг
и софтвером за пц
1
1
за
анализу
и
интерпретацију на
екрану
ком
УКУПНА ВРЕДНОСТ
ПОПУСТ ИЗРАЖЕН У %
УКУПНА ВРЕДНОСТ СА ПОПУСТОМ
МЕСТО И ДАТУМ
М.П.
ПОТПИС ПОНУЂАЧА
_________________
_____________________
ПАРТИЈА 14 – ДИНАМОМЕТАР РУЧНИ
Јед. цена
Јед. цена
Укупна Укупна
Р.
Јед.
без ПДВ-а са ПДВ-ом цена без цена са
Назив добра
Кол.
Бр.
мере
ПДВ-а ПДВ-ом
(1)
1

(2)
Динамометар
ручни

(3)
ком

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

Бр.Решења
Произво- АЛИМС и
ђач
датум
истека
(9)
(10)

1

УКУПНА ВРЕДНОСТ
ПОПУСТ ИЗРАЖЕН У %
УКУПНА ВРЕДНОСТ СА ПОПУСТОМ
МЕСТО И ДАТУМ
М.П.
_________________

ПОТПИС ПОНУЂАЧА
_____________________

ПАРТИЈА 15 – ВАГА ЗА МЕРЕЊЕ ТЕЛЕСНЕ КОМПОЗИЦИЈЕ И ОДРЕЂИВАЊЕ
ТЕЛЕСНОГ САСТАВА
Јед. цена
Јед. цена
Укупна Укупна
Бр.Решења
Р.
Јед.
без ПДВ-а са ПДВ-ом цена без цена са Произво- АЛИМС и
Назив добра
Кол.
Бр.
мере
ПДВ-а ПДВ-ом
ђач
датум
истека
(1)
(2)
(3) (4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
Вага за мерење телесне композиције и
1
1
одређивање телесног
састава
ком
УКУПНА ВРЕДНОСТ
ПОПУСТ ИЗРАЖЕН У %
УКУПНА ВРЕДНОСТ СА ПОПУСТОМ
МЕСТО И ДАТУМ
М.П.
ПОТПИС ПОНУЂАЧА
_________________
_____________________
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УПУТСТВО ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ОБРАСЦА ПОНУДЕ СА ТЕХНИЧКИМ
СПЕЦИФИКАЦИЈАМА И СТРУКТУРОМ ЦЕНЕ:
Понуђач треба да попуни образац понуде са техничким спецификацијама и структуром цене на
следећи начин:
 у колону 5. уписати колико износи јединична цена без ПДВ-а;
 у колону 6. уписати колико износи јединична цена са ПДВ-ом;
 у колону 7. уписати колико износи укупна цена без ПДВ-а и то тако што ће помножити
јединичну цену без ПДВ-а (наведену у колони 5.) са траженим количинама (које су наведене у
колони 4.); На крају уписати укупну цену предмета набавке без ПДВ-а.
 у колону 8. уписати колико износи укупна цена са ПДВ-ом и то тако што ће помножити
јединичну цену са ПДВ-ом (наведену у колони 6.) са траженим количинама (које су наведене
у колони 4.); На крају уписати укупну цену предмета набавке са ПДВ-ом.
 У колону 9. уписати назив произвођача добара за коју подноси понуду
 У колону 10. уписати број Решења АЛИМС као и датум његовог истека
 Код укупне вредности у прво поље уписати колика је укупна вредност без ПДВ – а, а у друго
поље уписати колико је укупна вредност са ПДВ – ом
 Код попуста и у прво и у друго поље уписати % попуста који понуђач даје ако га има
 Код укупне вредности са попустом у прво поље уписати колика је укупна вредност без ПДВ –
а умањена за % попуста ако га понуђач даје, а у друго поље уписати колико је укупна
вредност са ПДВ – ом умањена за % попуста ако га понуђач даје

НАПОМЕНА:
- Понуда мора да обухвата сва тражена добра. Уколико понуђач не понуди (попуни) све ставке,
понуда ће бити одбијена као неприхватљива.
- Понуђач је дужан да попуни све колоне.
- Није дозвољено вршити било какве преправке и допуне обрасца.
- У случају да понуђач даје попуст на понуђену цену, мора навести овај попуст у понуди и
урачунати га у коначну цену понуде. Уколико је дат попуст, предмет пондерисања је цена са
урачунатим попустом. Понуђени попуст се не односи на рок плаћања
- Понуда мора бити потписана и оверена од стране овлашћеног лица.
- Ако се у Обрасцу понуде констатује рачунска грешка, иста ће бити отклоњена руководећи се
јединичном ценом.
- Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац
понуде (Прилог 5.1) 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 (Прилог 5.1).
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Прилог број 6.
ОБРАЗАЦ ЗА ОЦЕНУ ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ИЗ
ЧЛАНОВА 75. И 76. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА И
УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА
Услови за учешће у поступку јавне набавке одређени члановима 75. и 76. Закона о јавним набавкама:
ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ
1) Услов: Понуђач у поступку јавне набавке мора доказати да је регистрован код надлежног органа,
односно уписан у одговарајући регистар.
Доказ: Извод из регистра Агенције за привредне регистре
2) Услов: Понуђач у поступку јавне набавке мора доказати 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.
Доказ за правна лица:
1) Извод из казнене евиденције, односно уверење 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 МУП-а, 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.
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)
4) Услов: Понуђач у поступку јавне набавке мора доказати 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.
Доказ: Потврда (уверење) Пореске управе за измирене доспеле обавезе које администрира ова
управа
Доказ: Потврда (уверење) надлежне управе локалне самоуправе за измирене доспеле обавезе по
основу изворних локалних јавних прихода.
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Уколико се понуђач налази у поступку приватизације доставља потврду надлежног органа да се
налази у поступку приватизације – потврда коју је издала Агенција за приватизацију.
5) Услов: Понуђач у поступку јавне набавке мора доказати да има важећу дозволу за обављање
делатности која представља предмет конкретне јавне набавке, ако је таква дозвола предвиђена
посебним прописом.
Доказ: Решење Министарства здравља за обављање одговарајуће делатности и дозвола за стављање
у промет производа (Решење Агенције за лекове и медицинска средства које мора бити издато у
складу са Законом о лековима и медицинским средствима (''Сл.гласник РС'' бр.30/2010 и 107/12). У
случају да понуђач достави решење о упису у Регистар, које не гласи на његово име, већ на име неког
другог правног лица, исти мора приложити овлашћење носиоца решења о упису, да може се
користити достављеним решењем. Уколико предмет јавне набавке не подлеже регистрацији код
Агенције за лекове и медицинска средства Републике Србије, односно не подлеже регистрацији у
складу са Законом о лековима и медицинским средствима (Службени гласник Републике Србије,
број 30/2010 и 107/2012), понуђач је у обавези да достави изјаву под пуном моралном, материјалном
и кривичном одговорношћу на сопственом меморандуму или доказ издат од Агенције за лекове и
медицинска средства да предмет набавке не подлеже регистрацији.
6) Услов: Понуђач у поступку јавне набавке мора доказати да је поштовао 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..
Доказ: Попуњен, печатом оверен и потписан образац Изјаве понуђача о поштовању обавеза 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.
(прилог број 11 у конкурсној документацији).
Прилог број 6.а.
6.а. Услови које мора да испуни подизвођач у складу
са чланом 80. Закона о јавним набавкама
Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености обавезних услове који су
наведени у прилогу број 6. (услови од 1-4), а доказ о испуњености услова који је наведен у прилогу
број 6. (услов 5.) за део набавке који ће извршити преко подизвођача.
Ако је за извршење дела јавне набавке чија вредност не прелази 10% укупне вредности јавне набавке
потребно испунити обавезан услов који је наведен у прилогу број 6. (услов 5.) понуђач може
доказати испуњеност тог услова преко подизвођача којем је поверио извршење тог дела набавке.
Прилог број 6.б.
6.б. Услове које мора да испуни сваки понуђач из групе понуђача у складу
са чланом 81. Закона о јавним набавкама
Сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни обавезне услове који су наведени у прилогу број 6.
(услови од 1-4).
Услов из прилога број 6. (тачка 5) дужан је да испуни понуђач из групе понуђача којем је поверено
извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог услова.
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Прилог број 6.1.
Образац за оцену испуњености услова из чланова 75. и 76.
Закона о јавним набавкама
(Понуђач је дужан да у понуди документа која прилаже као доказе поређа редоследом као у
табели. У случају да понуђач не достави неки од тражених докумената, понуда неће
испуњавати законом прописане услове за учешће у поступку јавне набавке)
Р.бр.

Назив документа

Датум
издавања

1.

Издат од
стране

Извод из регистра надлежног државног органа (АПР – а)
Правна лица:
1) Извод из казнене евиденције, односно уверење 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 МУП-а, којим се потврђује да законски заступник понуђача није
осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против
2.
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
против животне средине, кривично дело примања или давања мита,
кривично дело преваре (захтев се може поднети према месту рођења или
према месту пребивалишта).
4.1. Потврда (уверење) Пореске управе за измирене доспеле обавезе које
администрира ова управа
4.
4.2. Потврда (уверење) надлежне управе локалне самоуправе за измирене
доспеле обавезе по основу изворних локалних јавних прихода
Решење Министарства здравља за обављање одговарајуће делатности,
5.
дозвола за стављање у промет производа (Решење АЛИМС – а)
Попуњен, печатом оверен и потписан образац Изјаве понуђача о
поштовању обавеза које произлазе из важећих прописа о заштити на раду,
6.
запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да немају
забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде.
(прилог број 11 у конкурсној документацији)
место .................
М. П.
потпис овлашћеног лица
датум .................
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Напомене:
Докази под тачком 2 и 4 не могу бити старији од два месеца пре отварања понуда.
Подаци о пореским обавезама, заштити животне средине, заштити при запошљавању, условима рада
и сл. се могу добити код следећих институција:
- Министарство финансија и привреде Републике Србије – www.мфп.гов.рс
- Пореска управа Републике Србије - хттп://порескауправарс.орг/
- Министарство правде и државне управе Републике Србије - www.дразавнауправа.гов.рс
- Министарство рада, запошљавања и социјалне политике Републике Србије www.минрзс.гов.рс
- Агенција за заштиту животне средине – www.сепа.гов.рс
- Министарство енергетике, развоја и заштите животне средине - www.мерз.гов.рс
Докази о испуњености услова из члана 75. и 76. Закона о јавним набавкама се могу доставити у
неовереним копијама, а наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора, захтевати од
понуђача, чија је понуда на основу извештаја комисије 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.
У складу са чланом 79. став 4 Закона, понуђач није дужан да доставља доказе који су јавно доступни
на интернет страницама надлежних органа уз обавезу понуђача да у својој понуди наведе интернет
страницу на којој су тражени подаци јавно доступни.
Лице уписано у Регистар понуђача није дужно да приликом подношења понуде доказује
испуњеност обавезних услова за учешће у поступку јавне набавке, прописане чланом 75. став 1.
тачка 1) до 4) Закона о јавним набавкама уз обавезу понуђача да у својој понуди достави изјаву
у којој наводи на којој интернет страници су тражени подаци јавно доступни или да достави
копију решења из АПР-а да је уписан у регистар понуђача.
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.
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.
Ако понуђач није могао да прибави тражена документа у року за подношење понуде, због тога што
она до тренутка подношења понуде нису могла бити издата по прописима државе у којој понуђач
има седиште и уколико уз понуду приложи одговарајући доказ за то, наручилац ће дозволити
понуђачу да накнадно достави тражена документа у примереном року.
Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају докази из члана 77. ЗЈН, 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
Понуђач је дужан да без одлагања, писмено обавести наручиоца о било којој промени у вези са
испуњеношћу услова из поступка предметне јавне набавке, која наступи до доношења одлуке,
односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је документује на
прописани начин.

Понуђач је дужан да документа која прилаже као доказ поређа редоследом као у
овом обрасцу.
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Прилог број 7.
МОДЕЛ УГОВОРА О КУПОПРОДАЈИ
МЕДИЦИНСКЕ ОПРЕМЕ
Закључен између:
Наручиоца Дом здравља “Краљево“, са седиштем у Краљеву, улица Југ Богданова 110, кога заступа
директор Мирјана др Крчевинац, спец. опште медицине и мастер менаџмента у здравству (у даљем
тексту: Купац)
и
........................... са седиштем у ........................, улица ........................., кога заступа директор
......................... (у даљем тексту: Продавац),
Подаци о Кориснику:
ПИБ: 108589396
Матични број: 17870041
Број рачуна: 840-868661-50

Подаци о Пружаоцу услуга:
ПИБ:
Матични број:
Број рачуна:

УГОВОРНЕ СТРАНЕ САГЛАСНО КОНСТАТУЈУ ДА ЈЕ:
- Наручилац спровео јавну набавку у отвореном поступку број 13 – 5/18, за коју је наручилац
објавио позив за подношење понуда на Порталу Управе за јавне набавке и интернет страници
наручиоца, дана 21.05.2018. године, а у свему у складу са Законом о јавним набавкама
(„Службени гласник Републике Србије“, број 124/12, 14/15 и 68/15) и Правилника о обавезним
елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања
испуњености услова („Службени гласник Републике Србије“ бр. 86/2015)
- Понуђач доставио понуду заведена код Наручиоца под бројем _________, у свему у складу са
конкурсном документацијом;
- Наручилац изабрао Понуђача на основу Извештаја Комисије за јавну набавку, бр.__________,
од _________, Одлуком о додели уговора, бр.________________, од ___________, у свему у
складу са Законом о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије“, број 124/12,
14/15 и 68/15) и Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима
јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Службени гласник Републике
Србије“ бр. 86/2015)
Члан 1.
1.1.Предмет Уговора је купопродаја медицинске опреме – партија _______ са испоруком на адресу
Краљево, Улица Југ Богданова 110, просторије магацина а у свему према понуди Продавца,
заводни број Купца _______ од _____ 2018. године која је достављена у отвореном поступку јавне
набавке и прихваћена од стране стручне комисије Купца.
1.2.Саставни део овог Уговора је понуда Продавца из става 1. овог члана.
Члан 2.
2.1. Цене робе утврђене су понудом Продавца, заводни број Купца ________ од ______ 2018. године.
2.2. Вредност уговора:
- за партију 1 без ПДВ износи __________ динара; са урачунатим ПДВ износи __________ дин;
- за партију 2 без ПДВ износи __________ динара; са урачунатим ПДВ износи __________ дин;
- за партију 3 без ПДВ износи __________ динара; са урачунатим ПДВ износи __________ дин;
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-

за партију 4 без ПДВ износи __________ динара; са урачунатим
за партију 5 без ПДВ износи __________ динара; са урачунатим
за партију 6 без ПДВ износи __________ динара; са урачунатим
за партију 7 без ПДВ износи __________ динара; са урачунатим
за партију 8 без ПДВ износи __________ динара; са урачунатим
за партију 9 без ПДВ износи __________ динара; са урачунатим
за партију 10 без ПДВ износи _________ динара; са урачунатим
за партију 11 без ПДВ износи _________ динара; са урачунатим
за партију 12 без ПДВ износи _________ динара; са урачунатим
за партију 13 без ПДВ износи _________ динара; са урачунатим
за партију 14 без ПДВ износи _________ динара; са урачунатим
за партију 15 без ПДВ износи _________ динара; са урачунатим

ПДВ износи __________ дин;
ПДВ износи __________ дин;
ПДВ износи __________ дин;
ПДВ износи __________ дин;
ПДВ износи __________ дин;
ПДВ износи __________ дин;
ПДВ износи __________ дин;
ПДВ износи __________ дин;
ПДВ износи __________ дин;
ПДВ износи __________ дин;
ПДВ износи __________ дин;
ПДВ износи __________ дин.

2.3. Продавац је обавезан да у случају да даје попуст на понуђене цене у фактури посебно прикаже:
- понуђене цене
- попуст исказан у %
- укупну вредност фактуре умањену за % попуста
2.4.Плаћања доспелих обавеза насталих у 2018. години, вршиће се до висине одобрених
апропријација (средстава на позицији у финансијском плану) за ту намену, а у складу са
Законом којим се уређује буџет за 2018. годину. За део рализације уговора који се односи на
2019. годину, реализација уговра ће зависити од обезбеђења средстава предвиђених Законом
којим се уређује буџет за 2019. годину (финансијским планом за 2019. годину).
2.5. У цену из става 1. овог члана урачунати су трошкови испоруке, као и сви трошкови које је
Продавац имао у вези са паковањем, заштитом од оштећења и губитка добара, претоваром,
транспортом, истоваром и испоруком. Трошкови транспорта, монтаже и преправке постојеће
инсталације на новоиспоручену опрему и евентуални други трошкови укључени су у цену и
Наручилац их посебно не признаје.
2.6. Цена ће се примењивати без могућности промене истих од стране понуђача.
Члан 3.
3.1. Продавац се обавезује да добра из члана 1. овог уговора Купцу испоручи у року од _________
дана од дана потписивања уговора (минимални рок 15 а максимални 45 дана). Приликом
испоруке неопходно је да се потпише Записник о квантитативном и квалитативном пријему
3.2. Продавац се обавезује да добра из члана 1. овог уговора Купцу испоручи у свему у складу са
позитивноправним прописима, нормативима и стандардима чија је употреба обавезна, овим
уговором и актима Купца, уважавајући правила струке.
3.3. Продавац се обавезује да добра из члана 1. овог уговора испоручује у прописаној амбалажи и на
прописани начин за одговарајући превоз, заштићена од делимичног или потпуног оштећења
приликом утовара, транспорта, истовара и испоруке.
3.4. Продужење рока испоруке толерисаће се само у случају више силе.
3.5. Продавац се обавезује да изврши обуку за рад на медицинској опреми – партија _______ у року
од 30 дана од дана испоруке
Члан 4.
4.1. Купац се обавезује да цену из члана 2. овог уговора, увећану за ПДВ, плаћа Продавцу уплатом на
текући рачун Продавца.
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4.2. Плаћање ће се извршити у року до 30 дана од дана потписивања уговора, односно у року од 24
часа од преноса средстава од општине.
4.3. Продавац се обавезује да на дан потписивања овог уговора преда Купцу регистровану бланко
соло меницу на износ од 10% од вредности уговора без ПДВ – а, којом гарантује уредно
испуњење својих уговорних обавеза са роком важења 10 дана дужи од дана истека рока важења
уговора, меницу за отклањање грешака у гарантном року у висини 10% од укупне вредности
уговора, без ПДВ-а са роком важења 10 дана дужи од дана истека гарантног рока испорученог
добра.
4.4. На дан потписивања овог уговора продавац се обавезује да преда Купцу меницу за повраћај
аванса као средство обезбеђења за повраћај аванса у висини вредност посла из Уговора која мора
бити неопозива, безусловна, на први позив наплатива и без права на приговор са роком важења
30 дана дужим од уговореног рока за испоруку предмета набавке.
4.5. Купац задржава меницу за уредно испуњење својих уговорних обавеза као и меницу за
отклањање грешака у гарантном року за све време важења овог уговора, док ће се меница за
повраћај аванса вратити понуђачу након испоруке предмета набавке.
4.6. Продавац се обавезује да истовремено са предајом менице из става 3. овог члана, Купцу преда
копије картона са депонованим потписима овлашћених лица Продавца, као и овлашћење Купцу
да менице може попунити у складу са овим уговором.
4.7. Уколико Продавац не поступи у року из става 3. овог члана, овај уговор се закључује са
одложним условом и почиње да важи од момента подношења менице.
Члан 5.
5.1. Квалитет добара који су предмет овог уговора мора у потпуности да одговара важећим домаћим
или међународним стандардима за ту врсту робе, као и уверењима о квалитету и атестима.
5.2. Купац је овлашћен да врши контролу квалитета испоручене робе у било које време и без
претходне најаве на месту пријема, током или после испоруке, са правом да узоке производа из
било које испоруке достави независној специјализованој институцији ради анализе. Уколико
поменута институција утврди одступање од уговореног квалитета производа, трошкови анализе
падају на терет Продавца.
5.3. Квантитативан пријем робе се врши приликом пријема у магацину Купца у присуству Продавца.
Члан 6.
6.1. Продавац се обавезује да, у случају постојања квалитативних недостатака који су уочени
непосредним опажањем, на усмени захтев Купца без одлагања, а најкасније у року од 3 дана,
испоручи добра одговарајућег квалитета.
6.2. У случају постојања квантитативних недостатака Купац може одмах уложити приговор, а
Продавац се обавезује да одмах утврди чињенице, о чему ће се сачинити записник, који
потписују присутни представници обе уговорне стране.
6.3. Квантитативне недостатке констатоване записником из става 2. овог члана, Продавац је дужан
да, без одлагања а најкасније у року од 3 дана, отклони о свом трошку.
6.4. Накнадно утврђени квантитативни недостаци могу се истицати у писаној форми у року од 3 дана
од дана испоруке.
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Члан 7.
7.1. Уколико Купац установи недостатке испоручених добара који су резултат непрописног
паковања, утовара, транспорта, претовара, истовара или испоруке, Продавац је дужан да
недостатке отклони о свом трошку у року који одреди Купац.
7.2. Уколико Продавац ни у накнадно одређеном року не отклони недостатке, Купац задржава право
да о трошку Продавца отклањање недостатака уступи другом лицу.
Члан 8.
8.1. У случају прекорачења рока испоруке из члана 2 став 1 овог Уговора, Продавац ће бити у
обавези да за сваки дан закашњења плати Купцу на име уговорне казне 0,5 % од износа
уговорене цене (за неиспоручену робу) из члана 1. овог Уговора, али не више од 5%.
8.2. Делимично извршење уговорне обавезе у уговореном року не искључује обавезу плаћања
уговрне казне.
8.3. Уколико је Купац због кашњења Продавца у испоруци или предаји добара из члана 1. овог
уговора, претрпео штету која је већа од уговрне казне, може уместо уговорне казне захтевати
накнаду штете, односно поред уговорне казне може захтевати разлику до пуног износа
претрпљене штете.
Члан 9.
9.1. Наступање више силе ослобађа уговорне стране од одговорности за кашњење у извршењу
уговорених обавеза. О датуму наступања, трајању и датуму престанка више силе уговорне
стране су обавезне да једна другу обавесте писменим путем у року од 24 часа.
9.2. Као случајеви више силе сматрају се природне катастрофе, пожар, поплава, експлозија,
транспортне несреће, одлуке органа власти и други случајеви предвиђени законом као виша
сила.
Члан 10.
10.1. Гарантни рок је _______ месеци на испоручена добра рачунајући од дана испоруке (не може
бити краћи од 24 месеца)
10.2. Понуђач гарантује за квалитет испоручене медицинске опреме, која морају пратити
прописани стандарди и сертификати произвођача.
10.3.

Понуђач одговара за све скривене мане испоручене медицинске опреме.

10.4. Продавац је дужан да у складу са позитивноправним прописима и нормативима и
стандардима чија је употреба обавезна, примењује прописане мере у циљу осигурања
безбедности и здравља на раду и обезбеђења сигурности људи и имовине.
Члан 11.
11.1. Продавац је дужан да Купцу надокнади штету коју причини на имовини Купца својом
кривицом или грубом непажњом.
11.2. Купац у току реализације овог уговора претрпи штету која је последица неиспуњавања
уговорених обавеза од стране Продавца, Продавац је одговоран за штету коју је Купац у том
случају претрпео и дужан је да је надокнади.
11.3. Уговорне стране су сагласне да у случају наступања штете из става 1. и става 2. овог члана
заједничка комисија утврди евентуалну одговорност Продавца, обим и висину штете, о чему ће
се сачинити записник.
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Члан 12.
12.1. Уговорне стране су сагласне да се евентуални спорови по овом Уговору решавају споразумно, у
супротном спорове ће решавати Привредни суд у Краљеву.
Члан 13.
13.1. У случају евентуалних неслагања уговорних страна у погледу примене одредби овог уговора
примењиваће се одредбе Закона о облигационим односима и других позитивноправних прописа.
Члан 14.
14.1. Овај уговор сачињен је у два истоветна примерка, од којих по један примерак задржава свака
уговорна страна.

ЗА ПРОДАВЦА
ДИРЕКТОР
_________________________

ЗА КУПЦА
ДИРЕКТОР
__________________________

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

Конкурсна документација за набавку добара – медицинска опрема ЈН број 13 – 5/18
Страна 37 од 49

Прилог бр. 8
ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА
ПАРТИЈА 1 – ОТОСКОП
Р.бр.
ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА
3,7 V LED осветљење (чисто бело осветљење око
5.500К)
Животни век сијалица са фибер оптиком
- LED 3,7 V 38mA минимални животни век
2.
20.000 сати
- Фибер оптика са оптималним фокусом И
усмеравањем светла
Заптивен са прецизном оптиком помичном у оба
смера са троструким увеличањем за оптимални
3.
приказ.Компатибилан за извођење пнеуматског
теста(уграђен конектор за инсуфлатор
Батерије „АА“ типа од 1,5 V (IEC, стандардна,
4.
референца LR6)
МЕСТО И ДАТУМ
М.П.
_________________

ДА

НЕ

Страна у
каталогу/проспекту

1.

ПОТПИС ПОНУЂАЧА
_____________________

ПАРТИЈА 2 - ИНХАЛАТОР КОМПРЕСОРСКИ ЗА МЕДИЦИНСКУ УПОТРЕБУ
Р.бр.
ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА
ДА
НЕ
Страна у
каталогу/проспекту
1.
Клипни компресор
2.
Максимални притисак 350 кPa
3.
Оперативни притисак 0÷130кPa
4.
Проток ваздуха 15 лит/мин
5.
Оперативни циклус - Континуално
6.
Ниво буке 60 dBA
7.
Димензије 37х10х24h cm
8.
Тежина 2.6 kg
9.
МDD kласа IIa
10.
Капацитет 16
11.
Респираторни волумен<5µm 80%
12.
MMAD 2.11 µm
NEB RATE 0.35 ml/min (60 kPa)
13.
÷ 0.80 ml/min (130 kPa)
14.
Резидуални волумен 0.7 ml
Прибор: Посуда за лек са распршивачем
(polypropylene), назална канила (polypropylene),
15.
усник (polypropylene) са силиконским вентилом,
маска за одрасле (ПВЦ), дечија маска (ПВЦ), црево
(ПВЦ), резервни филтер, кабл за напајање.
МЕСТО И ДАТУМ
М.П.
ПОТПИС ПОНУЂАЧА
_________________
_____________________
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ПАРТИЈА 3 - ТЕНЗИМЕТАР ПЕДИЈАТРИЈСКИ
Р.бр.
ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА

ДА

НЕ

1.
Прикладан за децу
2.
ABS кућиште са ојачањем у облику гуменог прстена
3.
Maнжетна са 1 цревом, 35x11 cm
4.
Скала до 300 mm Hg, ᴓ 65mm
5.
Торбица
МЕСТО И ДАТУМ
М.П.
_________________
ПАРТИЈА 4 - ТЕНЗИМЕТАР
Р.бр.
ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА

Страна у
каталогу/проспекту

ПОТПИС ПОНУЂАЧА
_____________________

ДА

НЕ

1.
За одрасле
2.
ABSкућиште са ојачањем у облику гуменог прстена
3.
Maнжетна са 1 цревом, 49x15 cm
4.
Скала до 300 mm Hg, ᴓ 65mm
5.
Торбица
МЕСТО И ДАТУМ
М.П.
_________________

Страна у
каталогу/проспекту

ПОТПИС ПОНУЂАЧА
_____________________

ПАРТИЈА 5 - КИСЕОНИЧКА ГЛАВА СА МАНОМЕТРОМ
Р.бр.
ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА
ДА

НЕ

Редукциони вентил за кисеоник
Овлаживач за дестиловану воду са металним
2.
навојем
3.
Штеловање протока од 0 – 15лит/мин
Маска и црево за оксигенизацију са могућношћу
4.
дезинфекције
5.
Радни притисак минимум 150 бара
МЕСТО И ДАТУМ
М.П.
_________________

Страна у
каталогу/проспекту

1.

ПАРТИЈА 6 - ДОБОШИ
Р.бр.
ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА
Комплетно направљене од 18/10 нерђајућег
медицинског челика
2.
Поклопац и дно израђени пресовањем
Добоши за стерилизацију, округли, са клизном
3.
траком за стерилизацију у аутоклаву и сувом
стерилизатору
4.
Димензије 190x150мм (дозвољено одступање +/-5%)
МЕСТО И ДАТУМ
М.П.
_________________

ПОТПИС ПОНУЂАЧА
_____________________

ДА

НЕ

Страна у
каталогу/проспекту

1.

ПОТПИС ПОНУЂАЧА
_____________________
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ПАРТИЈА 7 – ХИРУРШКИ ИНСТРУМЕНТИ
Р.бр.

ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА

ДА

НЕ

Маказе за газу 20cm, праве од хируршког челика
Маказе за завој 18cm од хируршког челика
Иглодржачи 18cm од хируршког челика
Пеани – хваталице 18cm, од хируршког челика
4.
правa
Хирушка пинцета стандардна 2x3, правa, 18cm од
5.
хируршког челика
Анатомска пинцета стандардна, правa, 18cm од
6.
хируршког челика
МЕСТО И ДАТУМ
М.П.
_________________

Страна у
каталогу/проспекту

1.
2.
3.

ПОТПИС ПОНУЂАЧА
_____________________

ПАРТИЈА 8 - КАСЕТЕ ЗА СТЕРИЛИЗАЦИЈУ ИНСТРУМЕНАТА
Р.бр.

ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА

ДА

Комплетно направљене од 18/10 нерђајућег челика
Кутија, поклопац и унутрашња решетка израђени без
2.
заваривања
3.
Држачи за подизање поклопца
4.
Димензије245x135xh50мм (дозвољено одступање +/-5%)
МЕСТО И ДАТУМ
М.П.
_________________

НЕ

Страна у
каталогу/проспекту

1.

ПОТПИС ПОНУЂАЧА
_____________________

ПАРТИЈА 9 - ПАЦИЈЕНТ МОНИТОР
Р.бр.
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

ТЕХНИЧКАСПЕЦИФИКАЦИЈА
ДА
Колор LCD екран, 10,4“ високе резолуције (800х600),
омогућава јасну видљивост са дистанце из свих углова,
6 различитих начина приказа на екрану
Параметри:
- EKG, SPO2, NIBP, RESP, 2 TEMP, 2 IBP, (стандардно)
- EtCO2 (microstream,sidestream, mainstream) 4 TEMP,
ICO, 4IBP, термални принтер (опционо)
Приказнадисплеју 10кривуља
Комплетан3-канални ЕКG са 7 одвода и анализом ST
сегмента
Подесивиаудио/визуелниалармнисистемзасвепараметре
Анализа 13 врста аритмија и pace-maker детекција
Распон мерења HR (пулс): 0-300 bpm (±2 bpm)
Распон мерења температуре: 0-50ᵒC
Распон мерења за SPO2:0-100%
Распон мерења респирације: 0-200rpm
Aпнеа: оff, 10-40 sec
Распон мерења за NIBP: за одрасле 0-300 mmHg, за
неонатусе 0-150 mmHg
Метод мерења NIBP осцилометријски
NIBPStat 5-15 min
NIBP Venous Stat 50-200 mmHg
Меморија – 7 дана табеларног и графичког приказа

НЕ

Странаукаталогу/проспекту
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Могућност повезивања са PC преко RS-232 porta, VGA
port, LAN port
16. SD картица – могућност надоградње softvera
17. Могућност бежићног повезивања
Напајање: струјно или батеријско (Li-ion) капацитета
18.
2h непрекидног рада (опционо 4h)
19. Тежина мах 7 kg
20. Ручка за ношење
Стандардни прибор: 3-жилни ЕКG кабл, пак.
самолепљивих електрода, SPO2 сензор са каблом,
21.
конектор и манжетна за NIBP, струјни кабл за
напајање, температурна сонда
МЕСТО И ДАТУМ
М.П.
_________________
15.

ПАРТИЈА 10 - ЦТГ АПАРАТ
Р.бр.
ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

ПОТПИС ПОНУЂАЧА
_____________________

ДА

НЕ

Страна у
каталогу/проспекту

LCD displej, dijagonale 7 inča, sa pokretljivošću do 90
stepeni
Prikaz sledećih parametara: MHR, FHR1, TOCO, FM,
vreme, datum, stanje baterije
Prikaz krivulja i digitalnih parametara
Ugrađeni HD termalni štampač koji automatski
prepoznaje termalni papir od 112 mm i 152 mm
DSP tehnologija, identifikacija i merenje u realnom
vremenu za FHR1 tačni i pouzdani rezultati
Posedovanje visoko osetljive multi-chip izdržljive
impulsne sonde, koja je mala i sigurna za upotrebu
Ugrađena Sonda u FAS (Fetalni akustični stimulator)
koja je vodootporna
Korišćenje sonde koja je 3 u 1 tj. Jedan priključak za
sondu US, TOCO i marker za pokrete
Sonda: Multi-kristalna, impulsni dopler, visoka
osetljivost
Snaga sonde: <5mW/cm2
Radna frekvencija sonde: 1.0MHz
Opseg merenja: 60bpm ~210bpm, TOCO: Opseg
merenja: 0-100
Postojanje dodatnog priključka za instalaciju TWIN
monitor interfejsa i merenje i praćenje TWIN FHR
parametara
Posedovanje funkcije automatskog ocenjivanja
Mogućnost prikaza i snimanja pokreta fetusa - dostupno
je štampanje, ručno i automatsko snimanje pokreta
fetusa
40 sati skladištenja podataka i 200 zapisa koji se može
reprodukovati i odštampati
Mogućnost evidentiranja specijalnih događaj pacijenta i
taster za označavanje kliničkih događaja
Ugrađena 16.8V litijumsku bateriju
USB port i mogućnost povezivanja sa centralnom
stanicom
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Opciona nadogradnja za merenje sledećih parametara
majke: SpO2, MHR, NIPB, EKG, TEMP
Dimenzije aparata: 307x296x101mm sa odstupanjem od
21.
+- 5%
МЕСТО И ДАТУМ
М.П.
_________________
20.

ПОТПИС ПОНУЂАЧА
_____________________

ПАРТИЈА 11 - ОРМАР ЗА АРХИВИРАЊЕ ПАП ТЕСТОВА
Р.бр.
ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА
ДА

НЕ

1.
Мицроглас систем за архивирање плочица
2.
База за мицроглас или мицроблок
3.
Поколопац за мицроглас или микроблок
4.
20 редова фиока са по 14 држача
МЕСТО И ДАТУМ
М.П.
_________________
ПАРТИЈА 12 - АСПИРАТОР ЗА ИНТЕРВЕНЦИЈЕ
Р.бр.
ТЕХНИЧКАСПЕЦИФИКАЦИЈА
Портабилни аспиратор за оралну и трахеалну
1.
аспирацију телесних течности код одраслих и
деце
Кућиште направљено од тврде пластике са
2.
електро и термо изолацијом, са прекидачем за
подешавање вакума
3.
Континуални оперативни циклус
Један канистер од 1 литре који се стерилише
4.
аутоклавирањем на 121ᵒC
Сигурносни вентил за контролу преливања
5.
садржаја
6.
Хидрофобни 99% антибактеријски филтер
Напајање 230V/50Hz, потрошња енергије до
7.
110W
8.
Проток 40 lit/min, вакум -0.80 bar (600mm/Hg)
9.
Тежина до 3.6 kg
МЕСТО И ДАТУМ
М.П.
_________________

Страна у
каталогу/проспекту

ПОТПИС ПОНУЂАЧА
_____________________
ДА

НЕ

Странаукаталогу/проспекту

ПОТПИС ПОНУЂАЧА
_____________________

ПАРТИЈА 13 - БИЦИКЛ ТРЕНАЖЕР СА КОНТИНУИРАНИМ ЕКГ И СОФТВЕРОМ ЗА ПЦ
ЗА АНАЛИЗУ И ИНТЕРПРЕТАЦИЈУ НА ЕКРАНУ
Р.бр.
ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА
ДА
НЕ
Страна у
каталогу/проспекту
Ergobicikl sa softverom za PC, za težinu pacijenta do
1.
150 kg
Uređaj treba da bude opremljen procesorski
2.
kontrolisanom kočnicom sa merenjem obrtnog momenta
Nivo opterećenja, mikroprocesorski kontrolisan opsega :
3.
25-400W +/- 5 W nivoa snage 50W , +/- 10% iznad
50W, opterećenje ne zavisi od brzine
4.
Brzina obrtaja- 20-130rpm, +/- 4rpm
Uređaj je opremljen integrisanim EKG modulom za
5.
snimanje 12 standardnih vodova prema Einthoven,
Goldberg, Wilson and Cabrera
6.
Automatsko merernje HR i ST nivoa
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7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.

Automatska kontrola uređaja
Podešavanje brzine po potrebi pacijenta
Pogodan za ispitivanje pedijatrijskih pacijenata viših od
140 cm
Mogućnost podešavanja sedišta i ručki
Zaštita od defibrilacije
INOP detekcija
Ugrađen EKG modul za prikaz 12 standardnih odvoda u
dijagnostičko modu
HR opseg merenja -15-240 bBP, rezolucije 1bpm,
Tolerancija greške merenja +-2%
Opseg merenja ST ± 3 mm (10mm / mV)
Osetljivost : 2,5 / 5/10/20 mm/mV ± 5%
Brzina 25/50/100 mm/s ± 5%
Digitalni filteri 25 Hz, 35 Hz, 50 Hz, anti-drift filter,
Mišićni filter
Uređaj kontroliše PC računar preko USB i RS-232
interfejsa
Software sa sledećim karakteristikama: Snimanje 12
standardnih vodova prema Einthoven, Goldberg, Wilson
i Cabrer
Automatsko merenje HR, ST nivoa i nagiba
Mogućnost saradnje sa ergometrijom po TrackMaster i
Ergoline protokolu
Mogućnost ponovne analize izvršenih ispitivanja
Mogućnost štampanja i arhiviranja izvještaja
Istovremena registracija i praćenje EKG signala sa svih
12 vodova na PC ekranu
Istovremena registracija i praćenje prosečnog P-QRS-T
kompleksa sa svih 12 vodova , ST nivoa i nagiba u online modu
Praćenje mernih tačaka –BL, J and ST sa mogućnošću
manuelne korekcije
Registracija i praćenje trenutnog HR
Prezentacija parametara faze ispitivanja:
- trenutnog opterećenja
- vreme ispitivanja
- ukupno trajanje ispitivanja
Kontrola maksimalno predviđenog srčanog ritma
(PMHR), praćenje procenta PMHR
Registracija i praćenje MET; DPR
Pregled trendova svih merenih parametara tokom
ispitivanja
Automatska analiza aritmija
Mogućnost automatskog merenja krvnog pritiska
Alarmi za praćenje parametara i aritmija
Mogućnost rada po unapred programiranim protokolima
i od strane korisnika
Mogućnost rada po RAMP protokolu
Mogućnost štampanja rezultata preko laserskog
štampača u formatu A4
Mogućnost štampanja ECG krivulja u realnom vremenu
Mogućnost opcije pregleda izveštaja na ekranu pre
štampanja, štampanje i arhiviranje izvještaja
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Izveštaj ispitivanja treba da sadrži:
- podatke o pacijentu
- kompletan ECG nalaz
- izabrane trake
41.
- prosečni P-KRS-T kompleks
- konačnu tabelu
- vrednost opterećenja, HR
- ST nivo i nagib
- MET
Uz uređaj je potrebno isporučiti EKG kabl sa priborom
42.
sa nesmetan rad
МЕСТО И ДАТУМ
М.П.
_________________
ПАРТИЈА 14 - ДИНАМОМЕТАР РУЧНИ
Р.бр.
ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА
Хидраулични погон
Направљен од нерђајућег челика
Ергономски дизајн
Мери снагу стиска до мин 90kg
Показивач мерења остаје у достигнутом положају
5.
до рестовања
Двострука мерила очитавања приказују
6.
изометричку силу пријања
Минимум пет различитих позиција хватишта у
7.
интервалима од 35 до 90mm
Заштитна везица која спречава нежељено испадање
8.
апарата током тестирања
МЕСТО И ДАТУМ
М.П.
_________________

ПОТПИС ПОНУЂАЧА
_____________________
ДА

НЕ

Страна у
каталогу/проспекту

1.
2.
3.
4.

ПОТПИС ПОНУЂАЧА
_____________________

ПАРТИЈА 15 - ВАГА ЗА МЕРЕЊЕ ТЕЛЕСНЕ КОМПОЗИЦИЈЕ И ОДРЕЂИВАЊЕ
ТЕЛЕСНОГ САСТАВА
Р.бр.
ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА
ДА
НЕ
Страна у
каталогу/проспекту
Мери телесну масу, одређује проценат масноће у
телу, проценат скелетних мишића, одређује BMI,
1.
основни базални метаболизам, ниво висцералне
масти
2.
Карактеристике дисплеја
Изражава телесну масу у кг и са распоном од 0.0 до
2.1.
150кг и више са кораком од мин 0.1кг
Изражава проценат телесне масноће од мин.5.0 до
2.2.
50 и више % са кораком од мин.0.1%
Изражава проценат скелетних мишића од мин.5.0
2.3.
до 50% и више са кораком од мин. 0.1%
Изражава базални метаболизам од мин 500 до 3500 и
2.4.
више Kcal са кораком од мин 1 Kcal
3.
Распон подешавања
3.1
Пол: оба пола
3.2. Распон година старости од мин. 6 год
3.3. Висина од мин 100cm
4.
Прецизност
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4.1.
4.2.
4.3.
5.
5.1.
5.2.
6.
6.1.
6.2.
7.
8.

Мерење телесне тежине +/- до 1%
Процента масноће у телу до маx 4%
Процента скелетних мишића до маx 4%
Напајање
Електична енергија или батерије маx 6 батерија
Век трајања батерије мин 4 месеца када се користи
око 20 пута дневно
Димензије
Део са дисплејом мин 250(Š)x30(V)x140(Д)
Маса апаратa од 2 до маx 15 кг
Да поседује упуство за употребу
Да испуњава услове и сертификат о безбедној
примени

МЕСТО И ДАТУМ
_________________

М.П.

ПОТПИС ПОНУЂАЧА
_____________________

НАПОМЕНА:
- Понуђач је дужан да попуни све колоне. Уколико понуђач не попуни све колоне, понуда ће
бити одбијена као неприхватљива.
- Није дозвољено вршити било какве преправке и допуне обрасца.
- Техничке спецификације морају бити потписане и оверене од стране овлашћеног лица и
преведена на српски језик
- Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да
образац Техничке спецификације (Прилог број 8.) 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 Техничке спецификације (Прилог
број 8.).
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Прилог број 9.

ИЗЈАВА О ДОСТАВЉАЊУ СРЕДСТАВА
ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА
ИЗЈАВА О РЕАЛИЗАЦИЈИ БЛАНКО СОЛО МЕНИЦЕ
ЗА ОЗБИЉНОСТ ПОНУДЕ

Изјављујемо да прихватамо да Наручилац реализује регистровану бланко соло меницу на
износ од 5% од укупно понуђене вредности, у случају повлачења или мењања поднете понуде или
одустанка од закључења уговора, у складу са чланом 13. Правилника о обавезним елементима
конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова.
Прилог уз ову изјаву:
Регистрована бланко соло меница, менично овлашћење на износ и картон депонованих
потписа.

МЕСТО И ДАТУМ
_________________

М. П.

ПОТПИС ПОНУЂАЧА
_____________________

Прилог број 10.
ИЗЈАВА О ДОСТАВЉАЊУ СРЕДСТАВА
ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА ЗА
ДОБРО И БЛАГОВРЕМЕНО ИЗВРШЕЊЕ ПОСЛА
Обавезујемо се да ћемо приликом потписивања уговора о јавној набавци доставити уговорено
средство финансијског обезбеђења, безусловну, без приговора и плативу на први позив регистровану
бланко соло меницу за добро и благовремено извршење посла, у висини од 10% од укупне вредности
уговора, која траје најмање десет дана дуже од дана истека рока за коначно извршење посла.

МЕСТО И ДАТУМ
_________________

М. П.

ПОТПИС ПОНУЂАЧА
_____________________
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Прилог број 11.

ИЗЈАВА О ДОСТАВЉАЊУ СРЕДСТАВА
ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА ЗА
ЗА ОТКЛАЊАЊЕ ГРЕШАКА У ГАРАНТНОМ РОКУ

Обавезујемо се да ћемо приликом потписивања уговора о јавној набавци доставити уговорено
средство финансијског обезбеђења, безусловну, без приговора и плативу на први позив регистровану
бланко соло меницу за отклањање грешака у гарантном року, у висини од 10% од укупне вредности
уговора, која траје најмање десет дана дуже од дана истека гарантног рока испорученог добра.

МЕСТО И ДАТУМ
_________________

М. П.

ПОТПИС ПОНУЂАЧА
_____________________

Прилог бр. 12.

ИЗЈАВА О ДОСТАВЉАЊУ СРЕДСТАВА
ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА ЗА
АВАНСНО ПЛАЋАЊЕ

Обавезујемо се да ћемо приликом потписивања уговора о јавној набавци доставити уговорено
средство финансијског обезбеђења, неопозиву, безусловну, наплативу на први позив и без права на
приговор за повраћај аванса у висини траженог аванса, који представља вредност посла из Уговора,
са роком важења 30 дана дужим од уговореног рока за испоруку предмета набавке.

МЕСТО И ДАТУМ
_________________

М. П.

ПОТПИС ПОНУЂАЧА
_____________________
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Прилог бр. 13.
На основу члана 26. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ број 124/2012, 14/15 и
68/15), дајемо следећу изјаву
ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ
ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
ЈН БРОЈ 13 – 5/18
Овим путем изјављујем под пуном материјалном и кривичном одговорношћу да је ова понуда
сачињена независно и без договарања са осталим учесницима у поступку јавне набавке.
МЕСТО И 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 даје 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.
Напомена:
Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица
сваког понуђача из групе понуђача и оверена.
Прилог бр. 14.

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА У СКЛАДУ СА ЧЛАНОМ 75. СТАВ 2. ЗАКОНА О
ЈАВНИМ НАБАВКАМА
У складу са чланом 75. став 2. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ број
124/12, 14/15 и 68/15) изјављујем да сам при састављању понуде за ЈН број 13 – 5/18 поштовао
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.
МЕСТО И 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.
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Прилог бр. 15.
ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ
На основу члана 88. став 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/12, 14/15 и
68/15), а сходно члану 6. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у
поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова (”Службени гласник РС” бр.
86/15), уз понуду прилажем
СТРУКТУРУ ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ
За јавну набавку добара – медицинска опрема ЈН број 13 – 5/18.
Предмет:
Трошак израде понуде са урачунатим ПДВ – ом:
1.
2.
3.
УКУПНО:
Структуру трошкова припреме понуде прилажем и тражим накнаду наведених трошкова уколико
наручилац предметни поступак јавне набавке обустави из разлога који су на страни наручиоца ,
сходно члану 88. став 3. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр.124/12, 14/15 и
68/15)
Напомена:
- образац трошкова припреме понуде попуњавају понуђачи који су имали наведене трошкове и
који тражи да му их наручилац надокнади,
- остале трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од
наручиоца накнаду трошкова (члан 88. став 2. Закона о јавним набавкама („Службени гласник
РС“, бр.124/12, 14/15 и 68/15) ,
- уколико понуђач не попуни образац трошкова припреме понуде,наручилац није дужан да му
надокнади трошкове,
- достављање овог обрасца није обавезно,
- уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац –
трошкови припреме понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или
група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће исти попунити, потписати и
печатом оверити
МЕСТО И ДАТУМ
_________________

М. П.

ПОТПИС ПОНУЂАЧА
_____________________

Прилог број 16.

КРИТЕРИЈУМ ЗА ИЗБОР НАЈПОВОЉНИЈЕ ПОНУДЕ
ЈАВНА НАБАВКА ДОБАРА – МЕДИЦИНСКА ОПРЕМА

- НАЈНИЖЕ ПОНУЂЕНА ЦЕНА –
ДОМ ЗДРАВЉА "КРАЉЕВО"
У КРАЉЕВУ
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