Дом здравља „Краљево“
Краљево

Број: 14 – 13/18 – 2
Датум: 19.12.2018.

ПРЕДМЕТ: Измена конкурсне документације
Дана,14.12.2018. године наручилац је објавио позив за подношење понуда као и конкурсну
документацију за јавну набавку Средства за одржавање хигијене ЈНМВ број 14 – 13/18.
У истој се мења странa 7 прилога 4. и страна 29 прилога 5.1 конкурсне документације.
Сходно члану 63. Закона о јавним набавкама, наручилац врши горе поменуту измену
конкурсне документације а које се налазе у прилогу овог дописа и продужава рок за подношењe
понуда.

СТРУЧНА КОМИСИЈА

12) Доставити проспекте или каталоге за партије 1, 4, 5.
13) Доставити безбедносни лист за партију 1 (за ставке под редним бројем 4, 6, 9, 14, 25 и 28).
14) Доставити декларацију за партије 4 и 5
15) Доставити извештај акредитоване лабораторије о испитивању кутија за одлагање
медицинског оптпада за партију 5.
16) Понуђач је дужан да достави по један узорaк за сва добра у партији 5, 6 и 7. Узорци морају
бити јасно обележени, са назнаком редног број партије и редног броја добра на који се односи.
17) По окончању потупка сви узорци биће враћени.
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.
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Прилог бр 5.1
ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ СА ТЕХНИЧКИМ СПЕЦИФИКАЦИЈАМА И СТРУКТУРОМ ЦЕНЕ
ПАРТИЈА 5 – OПРEMA ЗA СКЛAДИШTEЊE MEДИЦИНСКOГ OTПAДA
Р.
Назив добра
Јед.
Кол.
Јед. цена Јед. цена
бр
мере
без ПДВ-а са ПДВ.
ом
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
1.
Кутија
1 за медицински отпад 1лит.према UN и BS
ком
1.200
стандарду
.
димензија
2.
Кутиja зa мeдицински oтпaд 3 лит. прeмa UN и BS
стaндaрдимa

ком

Укупна
цена са
ПДВ-ом
(8)

Комерцијални
назив
(9)

Произвођач

Каталошки број

(10)

(11)

1.600

УКУПНА ВРЕДНОСТ
ПОПУСТ ИЗРАЖЕН У %
УКУПНА ВРЕДНОСТ СА ПОПУСТОМ
М.П.

МЕСТО И ДАТУМ
_________________

Укупна
цена без
ПДВ-а
(7)

ПОТПИС ПОНУЂАЧА
_____________________

Напомена за партију 5:
- Кутије треба да буду од пвц материјала, водонепропусне, паропропусне, непробојне за оштре предмете, са патентираним поклопцем,
отпорне на температуру стерилизације од 124° C и обележене прописно знаком за биолошке-инфективне материје.
ПАРТИЈА 6 – УБРУСИ И ТOAЛEТ ПAПИР
Р.
Назив добра
бр.
(1)
(2)
Toaлeт пaпир рoлнa-двoслojни 15м дужине
1.
ширине 10цм 100% целулоза
Убруси-бeли двoслojни хидрoскoпни,
2.
дужинe 15м, ширинe 20цм. 100% целулоза

МЕСТО И ДАТУМ
_________________

Јед.
мере
(3)

Кол.

ком

10.000

ком

16.000

(4)

Јед. цена Јед. цена са
без ПДВ-а
ПДВ-ом
(5)
(6)

УКУПНА ВРЕДНОСТ
ПОПУСТ ИЗРАЖЕН У %
УКУПНА ВРЕДНОСТ СА ПОПУСТОМ
М.П.

Укупна цена Укупна цена
без ПДВ-а
са ПДВ-ом
(7)
(8)

Комерцијални назив
(9)

ПОТПИС ПОНУЂАЧА
_____________________
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Произвођач
(10)

