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I ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ
1. Назив, адреса и интернет страница наручиоца:
Дом здравља Блаце, Блаце
Браће Вуксановић бр. 55, 18420 Блаце
Web sajt: www.dzblace.org.rs, email: dzblace@ptt.rs и office@dzblace.org.rs , телефон: 027-371-464 ,
Факс: 027-371-253

2. Врста поступка јавне набавке:Поступак јавне набавке мале вредности у складу са Законом о
јавним набавкама и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке.
3. Предмет јавне набавке: Предмет јавне набавке je медицинска опрема, за потребе Дома
здравља Блаце.
4. Партије: Јавна набавка је обликована по партијама.
5. Циљ поступка: Поступак се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци.
6. Резервисана јавна набавка: Није у питању резервисана јавна набавка.
7. Електронска лицитација: Не спроводи се електронска лицитација.
8. Контакт лица:
Светлана Ашујић и Радоје Мијајловић

II ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
1. Предмет јавне набавке: набавка добара–медицинске опреме, за потребе Дома здравља Блаце
2. Назив и ознака из општег речника набавки: -33100000-Медицинска опрема
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III ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС
ДОБАРА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ
КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА
ПРЕДМЕТ ЈН:
Партија 1 - ХЕМАТОЛОШКИ АНАЛИЗАТОР
Техничке карактеристике:
нови апарат, некоришћен
aутоматски трипартитни диференцијални (3-part diff) анализатор
могућност употребе свих регистрованих реагенаса и раствора за понуђени апарат
брзина рада од најмање 60 тестова на сат
број хематолошких параметара најмање 19
екран са уношењем података на додир
начини рада : предилуцијa, пуна крв
узорковање из отворене епрувете
нецијанидна метода за одређивање хемоглобина
прецизност следећих параметара ( CV%): WBC ≤ 2,5% , RBC ≤ 2,0 % , HGB ≤ 1,5 %,
PLT ≤ 5 %, MCV ≤ 0,5%
carry over : WBC, RBC , HGB , PLT, MCV ≤ 1%
интегрисана контрола квалитета (QC) да садржи: Ловери-Џеникс (Lovery-Јannings) и
XB анализу
могућност повезивања екстерног штампача
аутоматска и мануелна калибрација
Рок извршења: не може бити дужи од 3. дана од дана потписивања уговора
Место извршења: адреса наручиоца .
О испоруци и преузимању сачињава се записник. Наручилац је дужан да приликом испоруке
обезбеди присуство најмање једног запосленог лица које својим потписом на одговарајућем акту
и на записнику потврђује испоруку - као и датум испоруке.
Добављач је дужан да инсталира апарат у просторијама лабораторијске службе и да изврши
обуку запослених за рад на апарату .
Партија 2 – АПАРАТ ЗА ЕЛЕКТРОЛИТЕ
Техничке карактеристике:
нови апарат ,некоришћен
метода: директно мерење јон селективном методом
врста узорка: пуна крв, серум, плазма, или урин
калибрација: аутоматска и мануелна
аутоматско прање и испирање
аутоматски sleep мод, уколико се не користи
систем треба да садржи: анализатор, паковање реагенса, комплет електрода (мин. Na, K,
Ref.), комплет клинера, контролни раствор, термо папир
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Рок извршења: не може бити дужи од 3. дана од дана потписивања уговора
Место извршења: адреса наручиоца .
О испоруци и преузимању сачињава се записник. Наручилац је дужан да приликом испоруке
обезбеди присуство најмање једног запосленог лица које својим потписом на одговарајућем акту
и на записнику потврђује испоруку - као и датум испоруке.
Добављач је дужан да инсталира апарат у просторијама лабораторијске службе и да изврши
обуку запослених за рад на апарату .

IV УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75 И 76 ЗЈН
И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА
1. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗЈН

1.1.

Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који испуњава
обавезне услове за учешће у поступку јавне набавке дефинисане чл. 75. ЗЈН, и то:
1) Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар
(чл. 75. ст. 1. тач. 1 ЗЈН);
2) Да понуђач и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела
као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела
против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања
или давања мита, кривично дело преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2 ЗЈН).
3) Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са
прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној
територији (чл. 75. ст. 1. тач. 4 ЗЈН);
4) Услов из члана 75. став 2. ЗЈН : Понуђач је дужан да при састављању понуде
изричито наведе да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о
заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и
да понуђач нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења
понуде .
5) Да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет
јавне набавке ако је таква дозвола предвиђена посебним прописом.
6) Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао обавезе
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које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада,
заштити животне средине, као и да гарантује да је ималац права интелектуалне својине.

1.2.

Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке, мора испунити
додатне услове за учешће у поступку јавне набавке, дефинисане чл. 76. Закона.

Додатни услови:
Понуђач је дужан да приложи изјаву, под пуном кривичном и материјалном одговорношћу
,на сопственом обрасцу, којом изјављује да ће обезбедити :
-оригиналне резервне делове у гарантном и постгарантном року
-сертификоване сервисере од стране произвођача понуђеног добра
-ISO сертификати понуђача
-изјава понуђача да ће медицинска опрема задовољавати све позитивне прописе из
предметне области, са списком минимум три установе где се наведене методе у
техничкој спецификацији раде на понуђеном апарату, као и Изјаве под пуном
кривичном и материјалном одговорношћу са списком установа где су апарати
инсталирани (минимум три установе ).
Напомена :Доставити сертификате сервисера од произвођача апарата као и ИСО стандарде
понуђача.
2. УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА
Испуњеност ових услова понуђачи су дужни да докажу на начин прописан у члану 77. Закона о
јавним набавкама (,,Службени гласник РС“, 124/12,14/15 и 68/15) достављањем наведених доказа уз
понуду.
Понуђач који је уписан у Регистар понуђача није дужан да приликом подношења понуде
доказује испуњеност обавезних услова који су јавно доступни на интернет страницама надлежних органа
и у својој понуди је обавезан да наведе назив интернет странице.
Уместо доказа под тачком 1. 2. 3. и 4. Понуђач може доставити изјаву којом потврђује под
материјалном и кривичном одговорношћу да испуњава наведене услове за учешће у поступку
јавне набавке (Образац бр.7.)
НАПОМЕНА: Уколико се испуњеност услова доказује доказима под тачком 1. 2. 3. 4. и
5.понуђачи су дужни да се придржавају следећих одредби:

2.1.

Понуђач испуњеност обавезних услова доказује на следећи начин:

1) Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 1 ЗЈН: Извод из регистра надлежног органа – Агенције за
привредне регистре, односно извод из Регистра надлежног Привредног суда у неовереној
копији.
2) Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 2 ЗЈН:
Правна лица: 1) Извод из казнене евиденције, односно уверењe основног суда на чијем
подручју се налази седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или
огранка страног правног лица, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за
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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.
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).
Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда.
3) Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 4 ЗЈН: Уверење Пореске управе Министарства финасија да је
измирио доспеле порезе и доприносе и уверење надлежне управе локалне самоуправе да
је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода или потврду Агенције за
приватизацију да се понуђач налази у поступку приватизације.
Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда.
4) Услов из члана 75. став 2. ЗЈН: Потписан и оверен Oбразац изјаве (Образац изјаве
налази се у конкурсној документацији). Изјава мора да буде потписана од стране
овлашћеног лица понуђача и оверена печатом. Уколико понуду подноси група
понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из
групе понуђача и оверена печатом.
5) Услов из члана 75.став 1.тачка 5) Закона достављањем Решења Агенције за лекове и
медицинска средства о упису у регистар и стављању у промет медицинских
средстава за коју подноси понуду, које понуђач доставља у виду неоверене копије
.Дозволе морају бити важеће!
Понуђач испуњеност додатних услова доказује на следећи начин:
ПИСАНОМ ИЗЈАВОМ понуђача (на сопственом обрасцу), потписаном и овереном од стране
одговорног лица понуђача, дату под пуном кривичном и материјалном одговорношћу.
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Наведене доказе о испуњености услова понуђач може доставити у виду неоверених копија, а
наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од понуђача, чија је понуда на
основу извештаја за јавну набавку оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или
оверену копију свих или појединих доказа.
Ако понуђач у остављеном, примереном року који не може бити краћи од пет дана, не достави на
увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову понуду одбити као
неприхватљиву.
Наручилац неће одбити понуду као неприхватљиву, уколико не садржи доказ одређен
конкурсном документацијом, ако понуђач наведе у понуди интернет страницу на којој су подаци
који су тражени у оквиру услова јавно доступни.
Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ, понуђач доставља копију
електронског документа у писаном облику, у складу са законом којим се уређује електронски
документ, осим уколико подноси електронску понуду када се доказ доставља у изворном
електронском облику.
Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају тражени докази, понуђач може, уместо
доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и материјалном одговорношћу
оверену пред судским или управним органом, јавним бележником или другим надлежним
органом те државе.
Ако понуђач има седиште у другој држави наручилац може да провери да ли су документи
којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране надлежних органа те
државе.
Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у вези са
испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно
закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је документује на
прописани начин.
3. ГРУПА ПОНУЂАЧА И ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ
Уколико понуду подноси група понуђача понуђач је дужан да за сваког члана групе достави
наведене доказе да испуњава услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4), (да је регистрован код
надлежног органа ,односно уписан у одговарајући регистар /чл.75.ст.1тач.1 ЗЈН /;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 и давања нита ,кривично дело преваре
/чл.75.ст.1.тач.2ЗЈН /;да је измирио доспеле порезе ,доприносе и друге јавне дажбине у
складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној
територији/чл.75.ст.1.тачка 4 ЗЈН /).
Додатне услове група понуђача испуњава заједно.
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Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, понуђач је дужан да за подизвођача
достави доказе да испуњава услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона.(да је регистрован
код надлежног органа ,односно уписан у одговарајући регистар /чл.75.ст.1тач.1 ЗЈН /;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 и давања нита
,кривично дело преваре /чл.75.ст.1.тач.2ЗЈН /;да је измирио доспеле порезе ,доприносе и
друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има
седиште на њеној територији/чл.75.ст.1.тачка 4 ЗЈН /).
V УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ
1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА
ДА БУДЕ САЧИЊЕНА
Понуда мора бити сачињена на српском језику.
2. ЗАХТЕВИ У ВЕЗИ САЧИЊАВАЊА ПОНУДЕ
Понуђач подноси понуду у затвореној и печатираној коверти тако да се при отварању може
проверити да ли је коверта затворена онако како је била предата. Понуда се подноси путем
поште, на адресу наручиоца Дом здравља Блаце, ул. Браће Вуксановић бр. 55, 18420 Блаце, са
назнаком: ,,Понуда за ЈН мале вредности бр. 2.1.7 – Медицинска опрема – број партије и
назив партије“, не отварати,, на адресу Дом здравља Блаце, 18420 Блаце, ул.Браће Вуксановић
55. На полеђини коверте обавезно навести назив понуђача, тачну адресу, контакт особу и
телефон.
Понуда се може доставити поштом или лично преко службе за правне, економске,техничке и
друге послове на адресу: Дом здравља Блаце, 18420 Блаце, Браће Вуксановић 55, до
последњегданарокабез обзира на начин на који су послате.
Наручилац ће по пријему одређене понуде, назначити датум и сат пријема и понуђачу, уколико
захтева, издати потврду о пријему са наведеним датумом и сатом пријема.
Понуда која није достављена наручиоцу у року одређеном за подношење понуда, сматраће се
неблаговременом.
Понуда мора да садржи све тражене доказе из чл.75. и 76. Закона о јавним набавкама према
упутству како се доказује испуњеност тих услова и мора бити на обрасцима из конкурсне
документације. Све изјаве, обрасци и прилози, који су саставни део понуде морају бити
попуњени, потписани и оверени од стране понуђача.
Понуђач може да поднесе понуду за једну или све партије.
Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 25.12.2015.
године до 9,00 часова, без обзира на начин на који је послата.
Јавно отварање понуда обавиће се 25.12.2015. године, са почетком у 10,00 часова
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Обрасци који су саставни део понуде:
-образац понуде,
-модел уговора,
- oбразац структуре ценe са упутством како да се попуни,
-oбразац изјаве о поштовању обавеза из чл.75. ст.2. закона,
- oбразац трошкова припреме понуде,
-образац изјаве о независној понуди,
- изјава понуђача о испуњавању услова из Закона о јавним набавкама за учешће у поступку јавне
набавке мале вредности,
-споразум о заједничком извршењу јавне набавке – у случају заједничке понуде (сопствени
образац),
-изјаву под пуном кривичном и материјалном одговорношћу о обезбеђивању резервних делова,
поседовању сертификата сервисера,ИСО сертификату као и то да ће понуђена медицинска
опрема задовољити све позитивне прописе из предметне области, са списком минимум три
установе где се наведене методе у техничкој спецификацији раде на понуђеном апарату, са
списком установа где су апарати инсталирани (сопствени образац).
Обрасце понуђач мора да попуни, овери печатом, потпише и исте врати
наручиоцу Уколико се не достави комплетна документација и комплетни, попуњени
обрасци понуда неће бити исправна и као таква неће се даље разматрати.
Све неблаговремено поднете понуде Комисија за јавне набавке наручиоца, ће по окончању
поступка отварања понуда, вратити неотворене понуђачима, са назнаком да су исте поднете
неблаговремено.
3. ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА
Понуде са варијантама нису дозвољене.
4. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ
У складу са чланом 87. став 6. ЗЈН понуђач може у року за подношење понуда да измени, допуни
или опозове своју понуду. Измена, допуна или опозивање понуде је пуноважно, ако је наручилац
примио измену, допуну или опозив понуде пре истека рока за подношење понуда.
Измена, допуна или опозив понуде се врши на начин одређен за подношење понуде са
назнаком:
а) ,,Измене понуде за ЈН мале вредности бр. 2.1.7 – Медицинска опрема – број партије и
назив партије“, не отварати,
б) ,,Допуна понуде за ЈН мале вредности бр. 2.1.7 – Медицинска опрема – број партије и
назив партије“, не отварати,
ц) ,,Опозив понуде за ,,Понуда за ЈН мале вредности бр. 2.1.7 – Медицинска опрема – број
партије и назив партије“, не отварати.
Понуда се не може изменити, допунити или опозвати по истеку рока за подношење понуда.
По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју понуду.
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5. УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ
Понуђач може да поднесе само једну понуду.
Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој
понуди или као подизвођач, нити да учествује у више заједничких понуда.
У обрасцу понуде понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да ли подноси понуду
самостално, или као заједничку понуду, или подноси понуду са подизвођачем.

6. ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА ОД СТРАНЕ ПОДИЗВОЂАЧА
Понуђач је дужан да, уколико намерава да поднесе понуду са подизвођачем, у понуди наведе да
ли ће извршење набавке делимично поверити подизвођачу, назив подизвођача, 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.
Уколико уговор између наручиоца и понуђача буде закључен, тај подизвођач ће бити наведен у
уговору.
Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење уговорне обавезе предметне јавне
набавке без обзира на број подизвођача.
Понуђач је дужан да наручиоцу на његов захтев, омогући приступ код подизвођача, ради
утврђивања испуњености тражених услова.
Понуђач, који наступа са подизвођачем мора самостално да испуни обавезне услове из члана 75.
став 1. тачка од 1) до 4) ЗЈН. Такође, подизвођач мора самостално да испуни обавезне услове из
члана 75. став 1. тачка од 1) до 4) ЗЈН(да је регистрован код надлежног органа ,односно
уписан у одговарајући регистар /чл.75.ст.1тач.1 ЗЈН /;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 и давања нита ,кривично дело преваре /чл.75.ст.1.тач.2ЗЈН /;да је
измирио доспеле порезе ,доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима
Републике
Србије
или
стране
државе
када
има
седиште
на
њеној
територији/чл.75.ст.1.тачка 4 ЗЈН /).
Такође ,подизвођач мора самостално да испуни обавезне услове из члана 75.став 1.тачка од
1до 4 )ЗЈН (да је регистрован код надлежног органа ,односно уписан у одговарајући
регистар /чл.75.ст.1тач.1 ЗЈН /;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 и
давања нита ,кривично дело преваре /чл.75.ст.1.тач.2ЗЈН /;да је измирио доспеле порезе
,доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране
државе када има седиште на њеној територији/чл.75.ст.1.тачка 4 ЗЈН /).
7. ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ
Понуду може поднети група понуђача.
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Саставни део заједничке понуде је споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према
наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке.



Овај споразум обавезно садржи податке из члана 81. став 4. ЗЈН и то податке о:
члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће
заступати групу понуђача пред наручиоцем
опису послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора.

Сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тачка од 1)
до 4) ЗЈН.(да је регистрован код надлежног органа ,односно уписан у одговарајући регистар
/чл.75.ст.1тач.1 ЗЈН /;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 и
давања нита ,кривично дело преваре /чл.75.ст.1.тач.2ЗЈН /;да је измирио доспеле порезе
,доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране
државе када има седиште на њеној територији/чл.75.ст.1.тачка 4 ЗЈН /).
Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.
8. ЗАХТЕВИ ОД ЗНАЧАЈА ЗА ПРИХВАТЉИВОСТ ПОНУДЕ
8.1.Захтев у вези цене, начина, рока и услова плаћања
Цена је фиксна и не може се мењати за време трајања уговора.
Плаћање се врши, на основу рачуна који испоставља понуђач након што је извршена испорука
добара,инсталација добара и обука запослених за рад .
Рок плаћања је 90 дана од дана достављања исправне фактуре/профактуре а након завршене
испоруке добара, инсталације добара и обуке запослених.
Уколико је изабрани понуђач страно правно или физичко лице дужан је да приликом
закључења уговора достави доказ о отвореном нерезидентном динарском рачуну.
2.Захтев у вези рока и места испоруке

Место испоруке је: Дом здравља Блаце, ул. Браће Вуксановић бр. 55. 18420 Блаце
3.Захтев у погледу важења понуде
Рок важења понуде не може бити краћи од 90 дана од отварања понуда.
9.РАЗЛОЗИ ЗА ОДБИЈАЊЕ ПОНУДЕ И ОБУСТАВА ПОСТУПКА
Наручилац ће донети одлуку о обустави поступка јавне набавке на основу извештаја о стручној
оцени понуда, уколико нису испуњени услови за доделу уговора .

.
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10. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У
ПОНУДИ
Цена мора бити исказана у динарима са и без пореза на додату вредност, с тим да ће се за оцену
понуде узимати у обзир цена без пореза на додату вредност.
Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са чланом
92. Закона о јавним набавкама.
11.ПОДАЦИ О ОРГАНИМА КОД КОЈИХ СЕ МОГУ ДОБИТИ ПОДАЦИ У ВЕЗИ СА
ИЗВРШЕЊЕМ УГОВОРА КАДА ЈЕ ПОЗИВ ОБЈАВЉЕН НА СТРАНОМ ЈЕЗИКУ
Позив у предметној јавној набавци није објављен на страном језику.
12.ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И
РОКОВИМА ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА
Понуђач је уз понуду дужан да достави:
1)
Меницу за озбиљност понуде доставља уз понуду ( на износ од 10% од понуђене цене без
ПДВ-а која траје док траје важност понуде) у корист Наручиоца.
Уз меницу се предаје и копија картона депонованих потписа и одговарајућа менична изјава,
евидентиране у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије (на основу Закона о
меницама „Службени лист СФРЈ“,број 16/65,54/70 и 57/89 и „Службеном листу СРЈ „број
46/96,“Службени лист СЦГ“број 1/03-Уставна повеља ,члана 66.Закона о платним услугама
„Службени гласник РС“број 139/14,у складу са Одлуком о ближим условима,садржини и начину
вођења Регистра меница и овлашћења „Службени гласник РС“,бр56/11 и 8/15).
Меница треба да буде оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног за располагање
финансијским средствима.
Картон депонованих потписа који се прилаже мора бити издат од пословне банке коју Понуђач
наводи у меничној изјави . Меница мора бити неопозива, безусловна, и платива на први позив и
без права на приговор.
Стога је потребно да Понуђач уз менице достави и Доказ о регистрацији истих код пословне
банке где има отворен рачун.
Меница за озбиљност понуде активира се:
А) ако понуђач чија је понуда изабрана одбије да закључи уговор о јавној
набавци (понуда се проглашава неодговарајућом).
Б) ако изабрани понуђач на дан закључења уговора о јавној набавци не достави
меницу за добро извршење посла у износу од 10% од вредности уговора без ПДВ-а .
2) Меница за добро извршење посла са меничном изјавом , у висини од 10% од укупне
вредности уговора без ПДВ-а, у корист наручиоца, са клаузулом ,,без протеста“, роком доспећа
по виђењу и са роком важења 10 дана дуже од рока за коначно извршење посла.
Уз меницу се предаје и копија картона депонованих потписа и одговарајућа менична изјава,
евидентиране у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије (на основу Закона о
меницама „Службени лист СФРЈ“,број 16/65,54/70 и 57/89 и „Службеном листу СРЈ „број
Конкурсна документација у за јавну набавку медицинске опреме у поступку јавне набавке
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46/96,“Службени лист СЦГ“број 1/2003-Уставна повеља ,члана 66.Закона о платним услугама
„Службени гласник РС“број 139 /2014,у складу са Одлуком о ближим условима ,садржини и
начину вођења Регистра меница и овлашћења „Службени гласник РС“бр56/2011 и 8/2015).
Стога је потребно да Понуђач уз менице достави и Доказ о регистрацији истих код пословне
банке где има отворен рачун.
Меница за добро извршење посла се може неопозиво, без протеста и трошкова, вансудским
путем у складу са важећим прописима поднети на наплату.
Рок важења меничне изјаве мора бити најмање 10(десет) дана дужи од дана истека рока за
коначно извршење посла.
Меница је важећа и у случају да дође до промене лица овлашћених за располагање средствима
на текућем рачуну Дужника, статусних промена код Дужника, оснивања нових правних
субјеката и др.
Меницу и меничну изјаву изабрани понуђач доставља у тренутку закључења уговора.
Меницу за добро извршење посла Наручилац ће наплатити у случају да:
- понуђач са којим је закључен уговор неблаговремено или несавесно врши испоруку добра која
је предмет уговора, не инсталира апарат у простору лабораторијске службе наручиоца, не
изврши обуку запослених за рада на испорученом апарату,
13. ОДРЕЂИВАЊЕ ПОВЕРЉИВОСТИ
Предметна јавна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на
располагање.
14.ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ И ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ
Заинтересовано лице може у писаном облику путем поште на адресу наручиоца или елктронске
поште на е-mail email: dzblace@ptt.rs и office@dzblace.org.rs тражити од наручиоца додатне
информације или појашњења у вези са припремањем понуде, најкасније у року од пет дана пре
истека рока за подношење понуде.
Додатне информације и појашњења електронским путем могу се тражити само у току радног
времена наручиоца и то од 7:00 до 14:00 часова. Захтеви за додатним појашњењима поднети
после 14:00 часова, сматраће се да су поднети првог наредног радног дана.
Наручилац ће заинтересованом лицу у року од три дана од дана пријема захтева за додатним
информацијама или појашњењима конкурсне документације, одговор доставити у писаном
облику и истовремено ће ту информацију објавити на Порталу јавних набавки и на својој
интернет страници.
Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев за додатним
информацијама или појашњењима конкурсне документације, ЈН мале вредности бр. 2.1.7 –
Медицинска опрема – број партије и назив партије. У случају да наручилац измени или
допуни конкурсну докуменатцију осам или мање дана пре истека рока за подношење понуда
дужан је да продужи рок за подношење понуда и објави обавештење о продужењу рока за
подношење понуда. По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да
мења нити да допуњује конкурсну документацију. Тражење додатних информација или
Конкурсна документација у за јавну набавку медицинске опреме у поступку јавне набавке
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појашњења телефоном није дозвољено. Комуникација у поступку јавне набваке врши се
искључиво на начин описан у члану 20. ЗЈН.
15. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА КОНТРОЛА И ДОПУШТЕНЕ ИСПРАВКЕ
Наручилац може после отварања понуда, у писменом облику, да захтева од понуђача додатна
објашњења која ће помоћи при прегледу и вредновању понуде, а може и да врши контролу (увид)
код понуђача, односно његовог подизвођача (члан 93. Закона).
Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака уочених
приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања.
Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду одбити
као неприхватљиву.
16.ВРСТЕ КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА, ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА
ОСНОВУ КОЈИХ СЕ ДОДЕЉУЈЕ УГОВОР И МЕТОДОЛОГИЈА ЗА ДОДЕЛУ
ПОНДЕРА ЗА СВАКИ ЕЛЕМЕНТ КРИТЕРИЈУМА
У складу са чланом 84. Закона о јавним набавкама и имајући у виду предмет јавне набавке,
критеријум за оцењивање понуда је „најнижа понуђена цена“.
17.ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ
ИЗВРШИТИ ДОДЕЛУ УГОВОРА У СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ ИЛИ ВИШЕ
ПОНУДА СА ИСТОМ ПОНУЂЕНОМ ЦЕНОМ
Уколико две или више понуда имају исту понуђену цену, као најповољнија понуда биће изабрана
понуда оног понуђача који је понудио дужи гарантни рок . Уклико и на овај начин не може да се
изабере најповољнија понуда ,биће изабрана понуда која је прва поднесена.
18.ПОШТОВАЊЕ ОБАВЕЗА КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА
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 о раду, заштити животне
средине, као и да понуђач нема забрану обављања делатности која је на снази у време
подношења понуде .
19.НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПОНУЂАЧА
Сходно члану 149. ЗЈН. захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се
истовремено доставља Републичкој Комисији.
Захтев се подноси наручиоцу непосредно-предајом у Служби за правне, економске,
техничке и друге сличне
послове, електронском поштом на адресу: dzblace@ptt.rs и
office@dzblace.org.rs , Факсом на број 027/371-253, (у ком случају подносилац захтева мора имати
потврду пријема од наручиоца) или препорученом пошиљком са повратницом.
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 три дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира
на начин достављања.
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Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које наручилац предузме пре истека рока за
подношење понуда, а након истека рока из става 3. члана члана 149 ЗЈН сматраће се благовременим
уколико је поднет најкасније до истека рока за подношење понуда .

После доношења одлуке о додели уговора , рок за подношење захтева за заштиту
права је пет дана од дана објављивања Одлуке о додели уговора на Порталу јавних набавки.
Захтев мора бити сачињен у складу са чланом 151. Закона о јавним набавкама.
Подносилац захтева дужан је да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу у
износу од 60.000,00 динара односно 120.000,00 динара ако се захтев за заштиту права
подноси пре отварања понуда на број жиро рачуна: 840-742221843-57, шифра плаћања:153,
позив на број 97 50-016, сврха уплате: Републичка административна такса са назнаком
јавне набавке на коју се односи ( број или друга ознака конкретне јавне набавке), корисник:
Буџет Републике Србије.
Захтев за заштиту права се може поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње
наручиоца, осим уколико Законом није другачије одређено.
Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама члана 149-167. Закона.

20.РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН
Наручилац може закључити уговор о јавној набавци након доношења одлуке о додели уговора
ако у року предвиђеном овим законом није поднет захтев за заштиту права или је захтев за
заштиту права одбачен или одбијен (Чл.112.став 1. ЗЈН ).
Наручилац може и пре истека рока за подношење захтева за заштиту права закључити уговор о
јавној набавци ако је поднета само једна понуда (чл.112.став 2.тачка 5 ЗЈН).
Наручилац је дужан да уговор о јавној нљабавци достави понуђачу којем је уговор додељен у
року од 8 дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права (чл.113.став 1.ЗЈН ).
Ако понуђач којем је додељен уговор одбије да закључи уговор о јавној набавци ,наручилац
може да закључи уговор са првим следећим најповољнијим понуђачем (чл.113.став 3.ЗЈН )
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VI OБРАЗАЦ ПОНУДЕ
НАЗИВ ПОНУЂАЧА
_________________________________________
Број понуде:_____________
Датум: ________ 2015. године

Дом здравља Блаце

ПОНУДА
за ЈН бр. 2.1.7 Медицинска опрема – број партије_____ назив партије ___________________
ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ
Назив понуђача:
Адреса понуђача:
Матични број понуђача:
Порески идентификациони број понуђача
(ПИБ):
Име особе за контакт:
Електронска адреса понуђача (e-mail):
Телефон:
Телефакс:
Број рачуна понуђача и назив банке:
Лице овлашћено за потписивање уговора
Адреса интернет странице на којој су
доступни подаци о испуњености обавезних
услова за учешће у поступку јавне набавке
из (чл. 75.став 1. тачка 1. до 4. ),Закона о
јавним набавкама.
1) ПОНУДУ ПОДНОСИ:
А) САМОСТАЛНО
Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ
В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ
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Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико се
понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке понуде, уколико
понуду подноси група понуђача.
2) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ
1) Назив подизвођача:
Адреса:

2)

Матични број:
Порески идентификациони број:
Име особе за контакт:
Проценат укупне вредности набавке
који ће извршити подизвођач:
Део предмета набавке који ће
извршити подизвођач:
Назив подизвођача:
Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони број:

Име особе за контакт:
Проценат укупне вредности набавке
који ће извршити подизвођач:
Део предмета набавке који ће
извршити подизвођач:
Напомена:
Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе понуду са
подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели,
потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и
достави за сваког подизвођача.
4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ
1)

2)

3)

Назив учесника у заједничкој понуди:
Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони број:
Име особе за контакт:
Назив учесника у заједничкој понуди:
Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони број:
Име особе за контакт:
Назив учесника у заједничкој понуди:
Адреса:
Матични број:
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Порески идентификациони број:
Име особе за контакт:
Напомена:
Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који подносе
заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места предвиђених у
табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и
достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди.

6) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКE
ПАРТИЈА 1.
ХЕМАТОЛОШКИ АНАЛИЗАТОР :1 комад

Нови апарат ,некоришћен
aутоматски трипартитни диференцијални (3-part diff)
анализатор
Могућност употребе свих регистрованих реагенаса и
раствора за понуђени апарат
брзина рада од најмање 60 тестова на сат
број хематолошких параметара најмање 19
екран са уношењем података на додир
начини рада : предилуцијa, пуна крв
узорковање из отворене епрувете
нецијанидна метода за одређивање хемоглобина
прецизност следећих параметара ( CV%): WBC ≤
2,5% , RBC ≤ 2,0 % , HGB ≤ 1,5 %,PLT ≤ 5 %, MCV ≤
0,5%
carry over : WBC, RBC , HGB , PLT, MCV ≤ 1%
интегрисана контрола квалитета (QC) да садржи:
Ловери-Џеникс (Lovery-Јannings) и
XB анализу
могућност повезивања екстерног штампача
аутоматска и мануелна калибрација

-

-

-

цена без ПДВ-а

цена са ПДВ-ом

УКУПНО:
Укупна цена без пореза на додату вредност износи:_________________ динара.
Укупна цена са порезом на додату вредност износи:_________________ динара.
Адреса добављача ____________________________,
Рок испоруке, иинсталација у лабораторијској служби на адреси наручиоца : не може бити
дужи од 3. дана од дана потписивања уговора
5. Рок плаћања: 90 дана од дана пријема исправне профактуре/ фактуре од стране добављача
,а након извршене доставе ,инсталације и обуке запослених
6. Рок важења понуде је ____ дана (не може бити краћи од 90 дана од дана отварања понуда.
7. Гаранција за апарат __________ месеци (не може бити краћа од 12 месеци),од дана
инсталације апарата .
1.
2.
3.
4.
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8. Бесплатна поправка ,сервис апарата у року од __________месеци (најмање у датом
гарантном року ).
9. Замена потрошних делова /материјала у року ________месеци (најмање у датом гарантном
року )
10. Рок обуке запослених за рад на апарату у року од ________дана, од дана инсталирања
апарата(не може бити дужи од 7 дана од инсталирања апарата .)
11. Постгарантни рок: 10 година.

Трошкови испоруке,инсталације апарата и обуке запослених падају на терет понуђача и
не улазе у понуђену цену апарата.
НАПОМЕНА: Понуђачима је у складу са Законом о јавним набавкама, омогућено да
доставе понуде за исти квалитет или одговарајући наведеном.
Датум

Понуђач
М. П.

_____________________________

__________________________

ПАРТИЈА 2.
АПАРАТ ЗА ЕЛЕКТРОЛИТЕ :1 комад

нови апарат ,некоришћен
метода: директно мерење јон селективном
методом
врста узорка: пуна крв, серум, плазма, или урин
калибрација: аутоматска и мануелна
аутоматско прање и испирање
аутоматски sleep мод, уколико се не користи
систем треба да садржи: анализатор, паковање
реагенса, комплет електрода (миин. Na, K, Ref.),
комплет клинера, контролни раствор, термо
папир

-

цена без ПДВ-а

цена са ПДВ-ом

УКУПНО:
Укупна цена без пореза на додату вредност износи:_________________ динара.
Укупна цена са порезом на додату вредност износи:_________________ динара.
Адреса добављача _______________________________________________________,
Рок испоруке, иинсталација у лабораторијској служби на адреси наручиоца : не може бити
дужи од 3. дана од дана потписивања уговора
5. Рок плаћања: 90 дана од дана пријема исправне профактуре/ фактуре од стране добављача
,а након извршене доставе ,инсталације и обуке запослених
6. Рок важења понуде је _____дана ( не може бити краћи од 90 дана од дана отварања понуда).

1.
2.
3.
4.
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7. Гаранција за апарат __________ месеци (не може бити краћа од 12 месеци),од дана
инсталације апарата .
8. Бесплатна поправка ,сервис апарата у року од __________месеци (најмање у датом
гарантном року ).
9. Замена потрошних делова /материјала у року ________месеци (најмање у датом гарантном
10. року )
11. Рок обуке запослених за рад на апарату у року од ________дана ,од дана инсталирања
апарата(не може бити дужи од 7 дана од инсталирања апарата .)

12. Рок трајања електрода ______________
13. Постгарантни рок 10 година.
Трошкови испоруке ,инсталације апарата и обуке запослених падају на терет понуђача и не
улазе у понуђену цену апарата.
НАПОМЕНА: Понуђачима је у складу са Законом о јавним набавкама, омогућено да
доставе понуде за исти квалитет или одговарајући наведеном.

Датум

Понуђач
М. П.

_____________________________

__________________________
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VII МОДЕЛ УГОВОРА
Напомене:
- У случају потписивања уговора са понуђачем који је у својој понуди навео једног или више
подизвођача, у уговору морају бити наведени сви подизвођачи.
- У случају потписивања уговора са подносиоцима заједничке понуде, у уговору морају бити
наведени сви учесници заједничке понуде.
- Овај модел уговора представља садржину уговора који ће бити закључен са изабраним
понуђачем.
- Наручилац ће ако понуђач без оправданих разлога одбије да закључи уговор о јавној набавци,
након што му је уговор додељен, реализовати средство обезбеђења за озбиљност понуде .
Република Србија
Дом здравља Блаце
Број:_
Датум:
УГОВОР О КУПОПРОДАЈИ (Модел)
Закључен између:
1). Домa здравља Блаце са седиштем у Блацу, улица Браће Вуксановић бр.55, кога
заступа директор др Радољуб Дуњић, спец. интерне медицине (у даљем тексту: Купац), порески
идентификациони број 100370000, матични број 17253379,
и
2. ______________________________ из __________________, ул._____________________
___________________________бр._________, (у даљем тексту: ДОБАВЉАЧ), кога заступа
директор______________________________ (у даљем тексту: Продавац), текући рачун:
______________________
који
се
води
код
банке
__________________,
ПИБ
_______________________,
матични
број:
___________________
,
шифра
делатности:___________________;
Остали учесници у заједничкој понуди:
(назив, седиште, адреса, матични број, ПИБ, лице овлашћено за заступање)
1.__________________________________________________________________________
2.__________________________________________________________________________
3.__________________________________________________________________________
Подизвођачи:
(назив, седиште, адреса, матични број, ПИБ, лице овлашћено за заступање)
1.__________________________________________________________________________
2.__________________________________________________________________________
3.____________________________________________________________________________
(У случају подношења заједничке понуде, односно понуде са учешћем подизвођача, у уговору ће
бити наведени сви понуђачи из групе понуђача, односно сви подизвођачи).
Уговорне стране констатују:
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- да је Дом здравља Блаце у складу са Законом о јавним набавкама („Сл. Гласник РС” бр.
124/2012,14/2015 и 68/2015), спровео поступак јавне набавке мале вредности број 2.1.7 чији је
предмет
набавка
медицинске
опреме
број
партије_____
назив
партије
__________________________________________ , а на основу позива понуђачима објављеном на
Порталу Управе за јавне набавке као и на интернет адреси Наручиоца
- да је Продавац доставио самостално/заједничку/са подизвођачем (биће преузето из понуде)
понуду број ______________________ од ________________________
године (биће преузето из понуде) која у потпуности одговара спецификацији из конкурсне
документације, која се налази у прилогу Уговора и саставни је део Уговора;
-да Купац, на основу Одлуке о додели уговора брoj: _____________________________
___________________ (попуњава Наручилац), изабрао Купца за набавку медицинске опреме;
-да понуда Продавца у потпуности одговара захтевима из конкурсне документације и роком
важности од ______дана од дана јавног отварања понуда.
- да Наручилац овај уговор закључује на основу члана 112. и 113. Закона о јавним набавкама.
ПРЕДМЕТ УГОВОРА
Члан 1.

Предмет овог уговора је купопродаја медицинске опреме број партије_____ назив партије
__________________________________________ . Међусобни односи Наручиоца и добављача
регулишу се у свему према овом Уговору и понуди Добављача број _______________ од
___________ 2015. године (биће преузето из понуде) и условима и захтевима Наручиоца
садржаним у конкурсној документацији за предметну јавну набавку, за потребе Дома здравља
Блаце.
Члан 2.

Добављач јемчи Наручиоцу да ће испоручено добро испуњавати све услове у погледу траженог
квалитета.
Члан 3.
Евентуалне рекламације, од стране Наручиоца, везане за квалитет испорученог добра добављач
је дужан да реши у најкраћем могућем року.
ЦЕНА
Члан 4.

Уговорне стране су сагласне да је укупна уговорена цена _________________________
(словима:______________________________________), без ПДВ-а, односно да је
уговорена
цена
_________________________________
(словима:___________________________________), са ПДВ-ом, а према прихваћеној
Продавца.

динара
укупна
динара
понуди

Цена из овог Уговора је фиксна и не може се мењати.
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НАЧИН И РОК ПЛАЋАЊА
Члан 5.
Исплaтa угoвoрeнe цeнe за добра која су предмет овог Уговора вршиће се након достављања
исправне профактуре /фактуре коју је Добављач дужан да достави Дому здравља Блаце одмах
по извршеној испоруци добара,инсталацији и извршеној обуци запослених са приложеним
овереним документом о извршеној испоруци , у року од 90 дана.
РОК И НАЧИН ИСПОРУКЕ
Члан 6.
Уговорне стране су сагласне да се испорука добра изврши наручиоцу у року од ____ дана од
дана потписивања уговора .
Продавац је у обавези да апарат испоручи на адресу Купца Дом здравља Блаце ул. Браће
Вуксановић бр. 55. 18420 Блаце.
За скривене мане Наручилац задржава право рекламације у року од 8 дана од дана утврђивања
скривене мане.
У случају рекламације Добављач је дужан да испоручи нова добра одговарајућег квалитета у
року од 5(пет)дана .
Уговорне стране су сагласне да уколико добављач не испоручи или не може да испоручи
уговорно добро у захтеваном року ,наручилац има право да раскине уговор и закључи нови
уговор са следећим најповољнијим понуђачем .
СРЕДСТВА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА
Члан 7.
Добављач се обавезује да Наручиоцу у тренутку закључења уговора достави бланко сопствену
меницу, уредно оверену и потписану од стране овлашћеног лица, као и меничну изјаву за добро
извршење посла, у висини од 10% од вредности Уговора без ПДВ-а, евидентиране у Регистру
меница и овлашћења Народне банке Србије (на основу Закона о меницама „Службени лист
СФРЈ“,број 16/65,54/70 и 57/89 и „Службеном листу СРЈ „број 46/96,“Службени лист СЦГ“број
1/2003-Уставна повеља ,члана 66.Закона о платним услугама „Службени гласник РС“број 139
/2014,у складу са Одлуком о ближим условима ,садржини и начину вођења Регистра меница и
овлашћења „Службени гласник РС“бр56/2011 и 8/2015).
. Меница треба да буде са клаузулом ,,без протеста“, роком доспећа ,,по виђењу“ и са роком
важења 10 дана дуже од рока за коначно извршење посла.
Члан 8.
Конкурсна документација у за јавну набавку медицинске опреме у поступку јавне набавке
мале вредности бр. 2.1.7
страна 24/30

У случају да Добављач не испуњава преузете обавезе из овог Уговора, Наручилац је овлашћен да
реализује достављена средства финансијског обезбеђења из члана 7. овог Уговора.
Меницом за добро извршење посла, Наручилац се обезбеђује за случај несавесног и/или
неблаговременог извршења Уговором преузетих обавеза.
У случају да Добављач испоручи добра која нису уговореног квалитета сматра се да обавезе из
Уговора извршава на неквалитетан начин, односно несавесно.
УСТУПАЊЕ ПОТРАЖИВАЊА И ЗАЛОЖНО ПРАВО
Члан 9.
Потраживања из овог уговора не могу се уступати другим правним или физичким лицима, нити
се на њима може успостављати заложно право, односно не могу на било који други начин бити
коришћена као средство обезбеђења према трећим лицима.
ОСТАЛЕ ОДРЕДБЕ
Члан 10.
Уговорне стране су сагласне да се на све међусобне односе који нису дефинисани овим Уговором
непосредну примењују одредбе Закона о облигационим односима.
Члан 11.
Све евентуалне спорове који би могли настати поводом овог Уговора, уговорне стране решаваће
споразумно и мирним путем, а уколико то није могуће уговара се надлежност Привредног суда у
Ваљеву.
Члан 12.
Овај Уговор је закључен даном потписивања обе уговорне стране, односно даном предаје
средства финансијског обезбеђења (менице).
Члан 13.
Наступање више силе ослобађа од одговорности уговорне стране од кашњења у извршењу
уговорних обавеза ,или за неизвршење 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 .
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Као случајеви више силе сматрају се природне катастрофе ,пожар ,поплава ,експлозија
,транспортне несреће ,одлука органа власти и др.случајеви који су законом утврђени као виша
сила .
Члан 14.
Гаранција на апарат је у трајању од _____________месеци од дана инсталације апарата (не може
бити краћа од 12 месеци).
Пост гарантни период је: 10. година.
Члан 15.
Бесплатне поправке,сервис апарата у року од _________месеци (најмање у датом гарантном року ).
Члан 16.
Замена потрошних делова /материјала у року од _________месеци (најмање у датом гарантном року )
Члан 17.
Рок обуке запослених за рад на апарату ______дана ,од дана инсталирања апарата(не може бити дужи
од 7 дана од инсталирања апарата )
Члан 18.
Све поправке апарата морају бити извршене у року од 24 h.
У случају дужег времена поправке Дому здравља Блаце омогућити одговарајући заменски апарат док
се не изврши поправка истог .

Овај Уговор је сачињен у 4 истоветна примерка од којих по два задржава свака уговорна страна.
ПРОДАВАЦ

КУПАЦ
ДОМ ЗДРАВЉА БЛАЦЕ

....................................
.......................................
др Радољуб Дуњић, спец интерне медицине
Напомена: Модел уговора понуђач мора да попуни, парафира све стране, овери
печатом и потпише, чиме потврђује да прихвата елементе модела уговoра.
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VIII ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНА СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ
ПАРТИЈА 1.
Р.бр
ој

Врста
добра

Јед.ме
ре

Потре
бна
колич
ина

Набавна
цена

Зависни
трошкови

Јединична
цена из
понуде (без
ПДВ-а)

Износ
ПДВ-а

Укупна вредност
понуде са ПДВ-ом

1
1.

2
ХЕМАТ
ОЛОШ
КИ
АНАЛИ
ЗАТОР

3
Ком.

4
1

5

6

7(5+6)

8

9(4*7+8)

УКУПНО
Понуђач попуњава према следећем упутству:
*У колону 5 уписати набавну цену
*У колону 6 уписати зависне трошкове цене које понуђач има у набавци
*У колону 7 уписати јединичну цену из понуде без ПДВ-а.
*У колону 8 уписати износ ПДВ-а
*У колону 9 уписати укупну вредност са ПДВ-ом
Датум:

М.П.

Потпис понуђача
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VIII ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНА СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ
ПАРТИЈА 2.
Р.бр
ој

Врста
добра

Јед.
мере

Потре
бна
колич
ина

Набавна
цена

Зависни
трошкови

Јединична
цена из
понуде (без
ПДВ-а)

Износ
ПДВ-а

Укупна вредност
понуде са ПДВ-ом

1
1.

2
АПАРАТ
ЗА
ЕЛЕКТР
ОЛИТЕ

3
Ком
.

4
1

5

6

7(5+6)

8

9(4*7+8)

УКУПНО
Понуђач попуњава према следећем упутству:
*У колону 5 уписати набавну цену
*У колону 6 уписати зависне трошкове цене које понуђач има у набавци
*У колону 7 уписати јединичну цену из понуде без ПДВ-а.
*У колону 8 уписати износ ПДВ-а
*У колону 9 уписати укупну вредност са ПДВ-ом
Датум:

М.П.

Потпис понуђача
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IX ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА УТВРЂЕНИХ ЗАКОНОМ

У вези члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама, као заступник понуђача дајем следећу

ИЗЈАВУ
Понуђач..............................................................................................................................................у
поступку ЈН мале вредности бр. 2.1.7 – Медицинска опрема – број партије ____ , назив
партије_______________________________, поштовао је обавезе које произлазе из важећих
прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и
немам забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде .
Датум
________________

Понуђач
М.П.

_______________

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране
овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.
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X ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ
У складу са чланом 88. став 1. ЗЈН, понуђач ___________________________________, доставља
укупан износ и структуру трошкова припремања понуде, у поступку ЈН мале вредности бр.
2.1.7
–
Медицинска
опрема
–
број
партије
____
,
назив
партије_______________________________, како следи у табели:
ВРСТА ТРОШКА

ИЗНОС ТРОШКА У РСД

УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА
ПОНУДЕ
Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од
наручиоца накнаду трошкова.
Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, наручилац је
дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у складу са
техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења, под
условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.
Напомена: достављање овог обрасца није обавезно.
Датум:

М.П.

Потпис понуђача
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XI ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ
У складу са чланом 26. ЗЈН, ________________________________________,
(Назив понуђача)
даје
ИЗЈАВУ
О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у поступку ЈН
мале вредности бр. 2.1.7 – Медицинска опрема – број партије ____ , назив
партије_______________________________,поднео независно, без договора са другим
понуђачима или заинтересованим лицима.

Датум:

М.П.

Потпис понуђача

Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног
лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.
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XII ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЗАКОНА О ЈАВНИМ
НАБАВКАМА ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ, ЈН МАЛЕ ВРЕДНОСТИ БР. 2.1.7

Овим потврђујемо под материјалном и кривичном одговорношћу да понуђач
__________________________________________________________________________________
испуњава услове прописане чланом 75. став 1. тачка 1), 2), 3), 4) и 5) Закона о јавним набавкама
(“Сл. гласник РС”, број 124/12, 14/15 и 68/15) за учешће у поступку јавне набавке ЈН мале
вредности бр. 2.1.7 – Медицинска опрема – број партије ____ , назив
партије_______________________________ за потребе Дома здравља Блаце.
,
___________________________

Датум
__________

М. П.

Презиме и име овлашћеног лица
________________________________
Функција
________________________________
Потпис
________________________________
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