Број: 03/1826
Дана:06.06.2018.године

Дом здравља „Земун“
Ул. Рада Кончара бр. 46, Земун

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ЈАВНА НАБАВКА – „Лабораторијски потрошни материјал“,
обликована по партијама
ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК
ЈАВНА НАБАВКА бр. 20-1.1.3/2018

(Објављено на Порталу јавних набавки, интернет страници Наручиоца и Порталу службених
гласила Републике Србије и база података)
Рок за достављање понуда:
Јавно отварање:

09.07.2018. године,

10.00 ч

09.07.2018. године у 10.30 ч

Јун, 2018. године
Укупан број страна конкурсне документације је 46.

Конкурсна документација у отвореном поступку за ЈН бр.20-1.1.3/2018 „Лабораторијски
потрошни материјал“, обликована по партијама
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На основу чл. 32. и 61. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, бр.
124/12, 14/15 и 68/15, у даљем тексту: ЗЈН), чл. 2. Правилника о обавезним
елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину
доказивања испуњености услова („Службени гласник РС”, бр. 86/15), Одлуке о
покретању поступка јавне набавке број:20-1.1.3/2018. од дана 06.06.2018.
године бр.03/1825, и Решења о образовању комисије за јавну набавку:
20-1.1.3/2018 од дана 06.06.2017. године бр. 03/1825-2, припремљена је:

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
у отвореном поступку за јавну набавку -„Лабораторијски потрошни
материјал“, обликована по партијама
ЈН бр. 20-1.1.3/2018
Конкурсна документација садржи:

Поглавље

Назив поглавља

I

Општи подаци о јавној набавци
Врста, техничке карактеристике (спецификације),
квалитет, количина и опис добара, радова или
услуга, начин спровођења контроле и обезбеђења
гаранције квалитета, рок извршења, место
извршења или испoруке добара, евентуалне
додатне услуге и сл.
Техничка документација и планови
Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл.
75. и 76. ЗЈН и упутство како се доказује
испуњеност тих услова
Критеријуми за доделу уговора

II
III

IV
V
VI
VII

Упутство понуђачима како да сачине понуду и
Обрасци који чине саставни део понуде
Модел уговора

Конкурсна документација у отвореном поступку за ЈН бр.20-1.1.3/2018 „Лабораторијски
потрошни материјал“, обликована по партијама
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I ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ
1)

Назив, адреса и интернет страница наручиоца: Дом здравља „Земун“,Ул. Рада
Кончара 46, 11080 Земун, www.dzzemun.org.rs

2) Предмет јавне набавке, опис јавне набавке: набавка добара : „Лабораторијски
потрошни материјал“, oбликована по партијама.
3) Набавка је обликована по партијама, 14 (четрнаест) партија,
назив и ознака из ОРН: 33140000-Медицински потрошни материјал
33696500-Лабораторијски реагенси
Partija 1: Reagensi i potrošni materijal za biohemijski analizator AU 680
Reagensi i potrošni materijal za hematološki analizator HmX
Reagensi i potrošni materijal za hematološki analizator DxH500
Reagensi i potrošni materijal za hematološki analizator ACT DIFF
Partija 2: Reagensi i potrošni materijal za hematološki analizator ADVIA 2120
Partija 3: Reagensi i potrošni materijal za aparate SYSMEX CA 1500 i BFT II
Partija 4: Reagensi i potrošni materijal za hematološki analizator ICON 3
Partija 5: Reagensi i potrošni materijal za hematološki analizator Micros CRP200
Partija 6: Reagensi i potrošni materijal za hematološki analizator ABX Micros ES 60
Partija 7: Reagensi i potrošni materijal za biohemijski analizator BS 400
Partija 8: Reagensi i potrošni material za biohemijski analizator BT3500 proizvodjača Biotehnika
Istruments S.p.A
Partija 9: Trake za urine
Partija 10: FOB-CASSETE
Partija 11: Vakutajner sistem za uzimanje uzoraka
Partija 12: Plastika za potrebe laboratorije
Partija 13: Hemikalije za potrebe laboratorije
Partija 14 :Staklo za potrebe laboratorije

4) Врста поступка: Отворени поступак
5) Поступак се спроводи у циљу закључења уговора о предметној јавној набавци
6) Набавка није резервисана за установе, организације или привредне субјекте за
радно оспособљавање, професионалну рехабилитацију и запошљавање
инвалидних лица
7) Није предвиђена електронска лицитација
8) Није предвиђена резервисана јавна набавка у Плану јн за 2018.годину
9) Контакт: Служба за јавне набавке, тел: 011/2195-230; фах: 011/2195-202;
е-маил: dzztender@gmail.com
Радно време: понедељак-четвртак од 07-15 часова,петак од 07-14:30 часова
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II ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈЕ),
КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА, РАДОВА ИЛИ УСЛУГА,
НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА
ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА, МЕСТО ИЗВРШЕЊА
ИЛИ ИСПОРУКЕ ДОБАРА, ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ УСЛУГЕ И СЛ.
1. Врста:
отворени поступак, добра- набавка лабораторијског потрошног материјала
2. Техничке карактеристике/спецификација:
техничке карактеристике/спецификација добара која је предмет ове јавне набавке дате су у
кроз Образац: структура цене.
3. Квалитет: минимум захтеване карактеристике захтеване у техничким спецификацијама,
а све у складу са Законом о јн.
4.Количина и опис добара: одређена количина је на годишњем нивоу, а опис добара и
количина биће приказан у Техничкој спецификацији, односно кроз Образац структура
цена.

5.Рок испоруке добара: све у складу са достављеном понудом
6. Начин спровођења контроле и обезбеђивање гаранције квалитета:
Наручилац је дужан да спроведе контролу током сукцесивне испоруке добара и потпише се
на радном налогу или пријемници, о пријему добара како квантитативно тако и
квалитативно за сваки испоручени артикал.
Испорука лабораторијског потрошног материјала вршиће се сукцесивно.
Понуђач даје гаранцију и сву пратећу документацију: докази о испуњењу обавезних и
додатних услова, а све у складу са понудом.
7.Место испоруке: Понуђач је дужан да испоручи захтевана добра у року и на адреси
наручилаца, Дом здравља „Земун“, ул. Рада Кончара бр.46, главни магацин, а све у складу
са понудом.
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III ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА
„Лабораторијски потрошни материјал“, обликован по партијама,
14 партија
Назив партије

Понуђач
учествује
да
не

Partija 1: Reagensi i potrošni materijal za biohemijski analizator AU 680
Reagensi i potrošni materijal za hematološki analizator HmX
Reagensi i potrošni materijal za hematološki analizator DxH500
Reagensi i potrošni materijal za hematološki analizator ACT DIFF
Partija 2: Reagensi i potrošni materijal za hematološki analizator ADVIA 2120
Partija 3: Reagensi i potrošni materijal za aparate SYSMEX CA 1500 i BFT II
Partija 4: Reagensi i potrošni materijal za hematološki analizator ICON 3
Partija 5: Reagensi i potrošni materijal za hematološki analizator Micros CRP200
Partija 6: Reagensi i potrošni materijal za hematološki analizator ABX Micros ES 60
Partija 7: Reagensi i potrošni materijal za biohemijski analizator BS 400
Partija 8: Reagensi i potrošni material za biohemijski analizator BT3500 proizvodjača
Biotehnika Istruments S.p.A
Partija 9: Trake za urine
Partija 10: FOB-CASSETE
Partija 11: Vakutajner sistem za uzimanje uzoraka
Partija 12: Plastika za potrebe laboratorije
Partija 13: Hemikalije za potrebe laboratorije
Partija 14 :Staklo za potrebe laboratorije
Напомена:
1.НАЧИН ДОКАЗИВАЊА МИНИМАЛНИХ ТЕХНИЧКИХ КАРАКТЕРИСТИКА:

Минималне техничке карактеристике захтеване у техничкој спецификацији за сваког појединог артикла
морају бити испуњене.
Добављач је у обавези да достави поједине артикле-узорке- као део понуде најкасније на дан отварања
понуде. Достављени узорци мора да одговарају, односно испуњавају опис, минимум техничке
карактеристике дате у табели појединачно за сваки артикал.
Наручилац задржава право да провери минималне техничке карактеристике захтеване конкурсном
документацијом у фази стручне оцене понуда за појединог артикла уколико постоји сумња да су исте не
испуњене.
Добављач је у обавези да достави захтеване узорке, уколико их не достави његова понуда биће одбијена
као неприхватљива.
2. НАЧИН ДОКАЗИВАЊА, ИСПУЊЕЊА ЗАХТЕВА КВАНТИТАТИВНЕ И КВАЛИТАТИВЕ
КОНТРОЛЕ:
Записником о приморедаји који потписују наручилац и добављач констатује се да је Добављач
квалитативно и квантитативно испоручио добра коју су премет јавне набавке те да је том приликом
испоштовао рок испоруке и доставио исправну фактуру.
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IV УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76.
ЗЈН И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА
ОБАВЕЗНИ И ДОДАТНИ УСЛОВИ
Р.бр

1.

ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ
Да је регистрован код надлежног органа,
односно уписан у одговарајући регистар (чл.
75. ст. 1. тач. 1) ЗЈН);
Да правно лице (Понуђач) и његов законски
заступник нису осуђивани за неко од
кривичних дела као члан организоване
криминалне групе, да нису 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);

2.

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);
3.

Да поседује важеће:
а)Решење надлежног органа за обављање
делатности која је предмет јавне набавке.
б)Решење-дозволу за обављање делатности
промета мединских средстава одређене класе
и категорије медицинскх средстава
4.

НАЧИН ДОКАЗИВАЊА
Копија извода из регистра Агенције за привредне
регистре, односно извода из регистра надлежног
Привредног суда.
докази за правно лице:
1) Извод из казнене евиденције , односно уверење
основног суда из седишта домаћег правног лица
или седишта представништва или огранка страног
лица
2) извод из казнене евиденције Посебног одељења
за организовани криминал Вишег суда у Београду
3) извод из казнене евиденције, односно уверење
надлежне ПУ МУПа(захтев се може поднети
према месту рођења или пребивалишта законског
заступника. уколико понуђач има више законских
заступника дужан је да достави доказ за сваког од
њих.
докази за предузетнике и физичка лица:
1. извод из казнене евиденције надлежне ПУ
МУПа
*доказ не може бити старији од два месеца пре
отварања понуда
1. уверење пореске управе Министарства
финансија и привреде да је измирио
доспеле порезе и доприносе.
2. 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
а)Решење за обављање одговарајуће делатности,
издате од стране надлежног органа (решење
Министарства здравља Републике Србије да
понуђач може да се бави прометом медицинским
средствима на велико сходно чл.123, а у вези са
чл.120. став 1. и 2., чл.121, 129, 137 и 138 Закона о
лековима
и
медицинским
средствима
(“Сл.гласник РС”, број 30/2010 и 107/2012)
б)Решење издато од стране Агенције за лекове и
медицинска средства Србије за промет понуђеног
средства (осим за апарате које се не воде као
медицинско средство) у виду неоверене копије.

5.

Да је поштовао обавезе које произлазе из
важећих прописа о заштити на раду,
запошљавању и условима рада, заштити
животне средине, као и да нема забрану
обављања делатности која је на снази у време
подношења понуде (чл. 75. ст. 2. ЗЈН).

изјава понуђача датом под материјалном и
кривичном одговорношћу у складу са чл. 75. став
2. Закона о јавним набавкама о поштовању
обавеза 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 која је саставни део
конкурсне документације (потписује изјаву
/Образац бр.5)

ДОДАТНИ УСЛОВИ
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Р.бр.
1.

ДОДАТНИ УСЛОВИ
ФИНАНСИЈСКИ КАПАЦИТЕТ
Да располаже неопходним финансијским
капацитетом:

1) да је понуђач, у претходне три године,
збирно, остварио пословни приход од најмање
36.000.000,00 динара без ПДВ-а
2) да понуђач у пословној 2014, 2015. и 2016.
години није исказао губитак у пословању
3) да у последњих шест месеци који претходе
дану објављивања позива за подношење
понуда на Порталу јавних набавки није био у
блокади дужој од пет узастопних
календарских дана.

НАЧИН ДОКАЗИВАЊА

1-2) Биланс успеха и биланс стања за 2014. 2015 и 2016.
годину.
3) Потврда Народне банке Србије
Напомена:
а) У случају да понуду подноси група понуђача, услов из
тачке 1. (пословни приход) група понуђача испуњава
заједно, те је потребно доставити тражене доказе за
чланове групе који испуњавају тражени услов. Носилац
групе мора имати најмање 60%, тачком 1 захтеваних
пословних прихода.
б) У случају да понуду подноси група понуђача, доказ за
услов из тачке 2. и 3. (да није било губитка, да није био у
блокади) доставити за све чланове групе .
в) У случају да понуђач подноси понуду са
подизвођачем, овај доказ не треба доставити за
подизвођача

2.

ПОСЛОВНИ И ТЕХНИЧКИ КАПАЦИТЕТ
*Да је процес рада (пословања)
усаглашен са одговарајућим стандардима
ISO:9001
*Важеће овлашћење

3.

СРЕДСТВО ФИНАН. ОБЕЗБЕЂЕЊА
*Меница за добро извршење посла

4.

* Важећи серификат понуђача за управљање квалитетом
ISO:9001
- У случају да понуду подноси група понуђача, носилац
понуде је у обавези да поседује наведене стандарде
- У случају да понуђач подноси понуду са подизвођачем,
ове доказе не треба доставити за подизвођача
* Понуђач је дужан да достави овлашћење издато од
стране произвођача или увозника понуђњних добара да
је овлашћени дистрибутер на основу којих се може
недвосмислено утврдити да ће поњуђач у периоду
важења угова располагати са понуђеном количином
добара, односно да ће обезбетити сигурну испоруку.

Остали додатни услови

Средство финансијског обезбеђења које доставља
изабрани понуђач приликом закључења уговораза
добро извршење посла ЗА СВАКУ ПАРТИЈУ
ПОЈЕДИНАЧНО ће бити: БЛАНКО МЕНИЦА,
потписана и оверена, са меничним овлашћењем на
попуну у висини од 10% од укупне вредности уговора
без пореза, са роком важења 30 дана дужим од рока
важења уговора, односно укупног извршења свих
уговорених обавеза.
Предметна меница за добро извршење посла, активираће
се у случају да понуђач не извршава уговорене обавезе у
роковима и на начин предвиђен уговором.
Меница за добро извршење посла биће враћена понуђачу
по истеку рока важења менице.
Уз одговарајућу меницу изабрани понуђач је дужан да
достави и следеће документа:- менично овлашћењефотокопију картона депонованих потписа- фотокопију
овереног захтева за регистрацију меница од стране
пословне банке.
потреба за достављање потврда, изјава или сл. биће
наведено испод сваке партије
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УПУТСТВО
о начину како се доказује испуњеност обавезних и додатних услова
Члан 79. ЗЈН (Службени гласник РС,бр.124/12,14/15 и 68/15)
1Докази о испуњености услова могу се достављати у неовереним
копијама, а наручилац ће, 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.
2Уколико су тражени докази јавно доступни путем интернета, понуђач их
не мора доставити, уз обавезу да назначи на којој се интернет адреси могу проверити.
(нпр. решење о регистрацији код АПРа, биланс стања и биланс успеха, потврда НБС...)
3Ако је понуђач доставио изјаву из члана 77. став 4. Закона о јавним
набавкама, наручилац ће пре доношења одлуке о додели уговора тражити од понуђача
чија је понуда оцењена као најповољнија да достави копију захтеваних доказа о
испуњености услова, а може да затражи на увид оргинал или оверену копију свих или
појединих доказа.
4Ако 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.
5Наручилац доказе може да затражи и од осталих понуђача.
6Уколико за неког понуђача поседује одговарајуће доказе из предходног
поступака јавних набавки наручилац није дужан да од тог понуђача затражи
достављање свих или појединих таквих доказа,
7Ако 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.
8Ако 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 и на прописан начин.
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V КРИТЕРИЈУМИ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА
1. Критеријум за доделу уговора
Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума „Најнижа понуђена цена“.
2. Елементи критеријума, односно начин, на основу којих ће наручилац извршити доделу уговора у
ситуацији када постоје две или више понуда са једнаким бројем пондера или истом понуђеном ценом:
Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, као најповољнија биће изабрана понуда
оног понуђача који је понудио дужи гарантни рок. У случају истог понуђеног гарантног рока, као
најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио краћи рок испоруке.
Уколико ни након примене горе наведеног резервног елемента критеријума није могуће донети одлуку о
додели уговора, наручилац ће уговор доделити понуђачу који буде извучен путем жреба. Наручилац ће
писмено обавестити све понуђаче који су поднели понуде о датуму када ће се одржати извлачење путем
жреба. Жребом ће бити обухваћене само оне понуде које имају једнаку најнижу понуђену цену, исти
гарантни рок и исти рок испоруке.
Извлачење путем жреба наручилац ће извршити јавно, у присуству понуђача, и то тако што ће називе
понуђача исписати на одвојеним папирима, који су исте величине и боје, те ће све те папире ставити у
провидну кутију одакле ће извући само један папир. Понуђачу чији назив буде на извученом папиру ће
бити додељен уговор. Понуђачима који не присуствују овом поступку, наручилац ће доставити записник
извлачења путем жреба.
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VI УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ И
ОБРАСЦИ КОЈИ ЧИНЕ САСТАВНИ ДЕО ПОНУДЕ
На основу члана 61. ст.4. тач. 1. Закона о јавним набавкама, („Сл. гласник РС“, бр. 124/12, 14/15
и 68/15), а у вези члана 9. Правилника о обавезним елементима конкурсне документацију у поступцима
јавних набавки и начину доказивања испуњености услова (»Сл. гласник РС”, бр. 86/15),
Дом здравља „Земун“ даје:
УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ
за јавну набавку бр. 20-1.1.3/2018
Упутство понуђачима садржи податке о захтевима наручиоца у погледу садржине понуде, као и
услове под којима се спроводи поступак јавне набавке бр. 20-1.1.3/2018, који ће се спровести у
отвореном поступку.
1. Језик
Понуда мора бити састављена на српском језику.
Изјаве ( потврде) понуђача или ино заступника понуђача који ће послужити за доказивање тражених
додатних услова за учешће у поступку морају бити преведени на српски језик.
Трошкове превођења у целости сноси понуђач.
2.Начин подношења понуде
Понуђач је дужан да по добијању конкурсне документације Дому здравља „Земун“ поднесе
понуду у складу са захтевом наручиоца исказаног у конкурсној документацији и јавном позиву.
У прилогу конкурсне документације налазе се ОПШТИ УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ у погледу предмета
набавке, техничке карактеристике (спецификација), количине и описа, начина спровођења контроле и
обезбеђивања гаранције квалитета, начина плаћања, рока испоруке, место извршења и критеријума за
избор најповољније понуде, са захтевом наручиоца у односу на сваки од ових елемената, према којима
треба дати понуду.
Понуђач је дужан да поднесе:
*доказе о испуњавању обавезних услова за учешће у поступку, који су наведени у конкурсној
документацији у делу ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ, одређених чланом 75. Закона о јавним
набавкама
*доказе о испуњавању додатних услова за учешће у поступку, који су наведени у конкурсној
документацији у делу ДОДАТНИ УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ, одређених чланом 76. Закона о јавним
набавкама
1) ОБРАЗАЦ 1 - Образац понуде мора бити попуњен (попуњен образац понуде значи попунити
сва празна поља одређена за упис података), читко, без прецртавања, брисања и дописивања,
оверен и потписан од стране одговорног (овлашћеног) лица понуђача.
2) ОБРАЗАЦ 2 - Образац структуре понуђене цене са упутством како да се попуни (попуњен,
потписан и оверен печатом).
3) ОБРАЗАЦ 3 – Образац трошкова припреме понуде (понуђач није у обавези да изнесе трошкове)
4) ОБРАЗАЦ 4 – Образац изјаве о независној понуди (попуњен, потписан и печатом оверен).
5)

ОБРАЗАЦ 5 - Образац изјаве понуђача изјава о испуњености услова за учешће у поступку
јавне набавке –чл. 75. и 76. ЗЈН, наведених овом конкурсном документацијом(попуњен,
потписан и печатом оверен).

6) ОБРАЗАЦ 6 - Образац изјаве подизвођача изјава о испуњености услова за учешће у поступку
јавне набавке – чл. 75. и 76. ЗЈН, наведених овом конкурсном документацијом(попуњен,
потписан и печатом оверен).
7) ОБРАЗАЦ 7- Модел уговора (мора бити попуњен, потписан од стране одговорног лица и
оверен печатом)
Карактер званичне понуде има само она понуда која је поднета на неизмењеним обрасцима из
конкурсне документације, потписана и оверена од стране понуђача.
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2а.Начин на који понуда мора да буде сачињена
Понуде се достављају у затвореним ковертама са назнаком “ПОНУДА – НЕ ОТВАРАТИ” и
обавезном назнаком назива и редног броја набавке, назива понуђача, имена лица и телефона за контакт,
јер без ових података наручилац неће моћи да идентификује понуђача.
Лице које непосредно предаје понуду мора имати овлашћење за предају.
Понуду доставити на адресу: Дом здравља „Земун“Београд-Земун, Рада Кончара бр.46,
11080 Београд-Земун, III спрат - соба бр. 7. Архива, са напоменом:“Понуда за ЈН бр. 20-1.1.3/2018 „Лабораторијски потрошни материјал“, партија ____- НЕ ОТВАРАТИ“.
Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 09.07.2018.
године до 10:00 часова
Јавно отварање понуда одржаће се одмах након истека рока за подношење понуда, дана
09.07.2018. године у 10:30 часова на адреси: Дом здравља Земун, Рада Кончара 46, Београд, III спрат,
мала сала .
3. Обавештење о могућности да понуђач може да поднесе понуду за једну или више партија
и упутство о начину на који понуда треба да буде поднета, уколико је предмет јавне набавке
обликован у више партија
Предметна набавка је обликована по партијама, тако да свака партија чини посебну целину.
Понуђач може да поднесе понуду за једну или више партија.
Понуђач је дужан да наведе појединачну цену по јединици мере за сваку позицију из једне
партије и укупну вредност партије. Понуда мора да обухвати целокупну партију.
4. Обавештење о могућности подношења понуде са варијантама, уколико је подношење
такве понуде дозвољено
Подношење понуде са варијантама није дозвољено.
5. Начин измене, допуне и опозива понуде у смислу члана 87. став 6. Закона
У року за подношење понуда понуђач може да измени, допуни и опозиве своју понуду, на исти
начин на који се достављају понуде предвиђен у тачки 2 овог Упутства.
Измене, допуне и опозив понуде се достављају у затвореним ковертама са назнаком “ПРОМЕНА
ПОНУДЕ – НЕ ОТВАРАТИ” иули „ОПОЗИВ ПОНУДЕ – НЕ ОТВАРАТИ”и обавезном назнаком назива
понуђача, имена лица и телефона за контакт, јер без ових података наручилац неће моћи да идентификује
понуђача.
Лице које непосредно предаје понуду са изменом, допуном и опозивом мора имати овлашћење
за предају.
Промена понуде (измена, допуна и опозив) мора бити јасно и недвосмислено наведена у тексту,
чији садржај ће се утврдити у поступку отварања понуде.
Понуда се не може изменити, допунити или опозвати након истека рока за подношење понуда.
Уколико понуђач опозове своју понуду након истека рока за подношење понуда, ова понуда неће бити
узета у разматрање.
6. Обавештење да понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да
учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити да учествује у више заједничких понуда
(забрана из члана 87 став 4 Закона о јавним набавкама)
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.
7. Заједничка понуда
Понуду може поднети група понуђача.
Сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до
4) Закона о јавним набавкама, а додатне услове испуњавају заједно, осим ако наручилац из оправданих
разлога не одреди другачије.
Услов из члана 75 став 1 тачка 5 Закона о јавним набавкама дужан је да испуни понуђач из групе
понуђача којем је поверено извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог услова.
Саставни део заједничке понуде је споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према
наручилацу обавезују на извршење јавне набавке, а који садржи :
1) податке о члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће
заступати групу понуђача пред наручиоцем и
2) опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора.
8. Понуда са подизвођачем
У случају ангажовања подизвођача понуђач у целини одговара за извршење набавке.
За све своје подизвођаче наведене у понуди понуђач мора да поднесе:
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1) све тражене доказе о испуњавању обавезних услова за учешће у поступку, који су наведени у
конкурсној документацији у делу ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ тачке 1. до 4. у истом
облику и на начин како се то тражи од понуђача. Допунске услове подизвођачи доказују на
начин одређен у конкурсној документацији.
2) изјаве и прилоге за сваког подизвођача
Само носилац понуде попуњава, потписује и оверава печатом следеће:
-образац понуде
-модел уговора
-образац структуре цене
-образац за оцену испуњености услова
-изјаве и прилоге
Понуђач је дужан да у понуди наведе да ли ће извршење јавне набавке делимично поверити
подизвођачу и да наведе у својој понуди, 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. Рок, начин и услови плаћања, гарантни рок, као и евентуално друге околности од којих
зависи прихватљивост понуде
Захтеви у погледу траженог рока, начина и услова плаћања, као и друге околности од којих
зависи прихватљивост понуде одређени су у делу конкурсне документације ОПШТИ УСЛОВИ ЗА
УЧЕШЋЕ. Не могу се прихватити непрецизно одређени рокови (нпр. одмах, по договору, сукцесивно,
од –до и сл.). У случају да понуђач непрецизно одреди рокове, понуда ће се сматрати неприхватљивом.
10. Валута и начин на који мора бити наведена и изражена цена у понуди
Цена у понуди мора бити исказана у динарима, без пореза на додату вредност.
Ако наручилац оцени да понуда садржи неуобичајено ниску цену, сагласно члану 92. Закона о
јавним набавкама, дужан је да од понуђача захтева детаљно образложење свих њених саставних делова
које сматра меродавним.
Понуђач је дужан да у року од пет дана од дана добијања писаног захтева за образложењем,
достави наручиоцу одговор, а по потреби и одговарајуће доказе.
У случају да анализа датог образложења не потврди оправданост понуђене цене, понуда ће бити
одбијена.
11. Важење понуде
Период важења понуде обавезно се наводи у понуди и мора бити најмање 90 дана од дана јавног
отварања понуда. У случају истека рока важења понуда, наручилац је дужан да у писаном облику
затражи од понуђача продужење рока важења понуде.
Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде не може мењати понуду.
Захтеви и одговори у вези са тим достављаће се у писаном облику.
12. Подаци о врсти, садржини, начину подношења, висини и роковима обезбеђења
финансијског испуњења обавеза понуђача
Средство финансијског обезбеђења које доставља изабрани понуђач приликом закључења
уговораза добро извршење посла ЗА СВАКУ ПАРТИЈУ ПОЈЕДИНАЧНО ће бити:
- БЛАНКО МЕНИЦА, потписана и оверена, са меничним овлашћењем на попуну у висини од
10% од укупне вредности уговора без пореза, са роком важења 30 дана дужим од рока важења уговора,
односно укупног извршења свих уговорених обавеза.
Предметна меница за добро извршење посла, активираће се у случају да понуђач не извршава
уговорене обавезе у роковима и на начин предвиђен уговором.
Меница за добро извршење посла биће враћена понуђачу по истеку рока важења менице.
Уз одговарајућу меницу изабрани понуђач је дужан да достави и следеће документа:
- менично овлашћење
- фотокопију картона депонованих потписа
- фотокопију овереног захтева за регистрацију меница од стране пословне банке.
13. Поверљивост понуде
Сагласно чл.14 и 15 Закона о јавним набавкама наручилац не поставља посебне захтеве у
погледу заштите поверљивости података које ставља понуђачима и подизвођачима на располагање, нити
се цена и остали подаци из понуде који су од значаја за примену елемената критеријума и рангирање
понуда сматрају поверљивим.
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14. Тражење додатних информација или појашњења
Заинтересована лица могу захтевати искључиво у писаном облику (путем поште на адресу
наручиоца Земун - Београд, Ул. Рада Кончара бр.46, електронске поште на е-маил адресу:
dzztender@gmail.com или факсом на број: 011/2195-202, додатне информације или појашњења у вези са
припремањем понуде (као и указати на евентуално уочене недостатке и неправилности у конкурсној
документацији), најкасније 5 (пет) дана пре истека рока за подношење понуда. Наручилац ће у року од 3
(три) дана од пријема захтева, одговор објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет
страници.
Додатне информације или појашњења/евентуално уочени недостаци и неправилности у
конкурсној документацији упућују се са напоменом: „Захтев за додатним информацијама или
појашњењима конкурсне документације/евентуално уоченим недостацима и неправилностима конкурсне
документације, у отвореном поступку јавне набавке редни број бр. 20-1.1.3/2018 “.
Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремом понуде телефоном није
дозвољено.
Комуникација треба да се одвија на начин да се поштују рокови предвиђени овим законом и да
се у том циљу, када је то могуће, користе електронска средства.
Ако је документ из поступка јавне набавке достављен од стране наручиоца или понуђача путем
електронске поште или факсом, страна која је извршила достављање дужна је да од друге стране захтева
да на исти начин потврди пријем тог документа, што је друга страна дужна и да учини када је то
неопходно као доказ да је извршено достављање.
Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен чланом 20. Закона.
15. Обавештење о начину на који се могу захтевати додатна објашњења од понуђача после
отварања понуда и вршити контрола код понуђача односно његовог подизвођача
На захтев наручилаца понуђач ће писмено доставити објашњења, која ће му помоћи при
прегледу, вредновању и упоређивању понуда, као и омогућити да изврши контролу (увид) код понуђача.
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.
Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно извршити
контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац ће понуђачу оставити
примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да омогући наручиоцу контролу (увид) код
понуђача, као и код његовог подизвођача. Наручилац може, уз сагласност понуђача, да изврши исправке
рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања понуда. У
случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена. Ако се понуђач не сагласи
са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.
16.Критеријуми за оцењивање понуда
Свака партија оцењује се појединачно по критеријуму најнижа понуђена цена.
Понуђач мора понудити све тражене услуге у оквиру једне партије, у складу са Спецификацијом
предмета јавне набавке и осталим одредбама конкурсне документације.
Оцењивање и рангирање достављених понуда, за сваку партију, заснива се на укупном збиру
пондера према следећим елементима: Понуђена цена
Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, као најповољнија биће
изабрана понуда оног понуђача који је понудио дужи гарантни рок. У случају истог понуђеног
гарантног рока, као најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио краћи рок
испоруке.
Под понуђеном ценом подразумева се оцењивање цена у Обрасцу понуде без обрачунатог ПДВа.
17.Обавештење да накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду
заштићених права интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач
Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне
својине трећих лица сноси понуђач.
18. Обавештење о роковима и начину подношења захтева за заштиту права са упутством
о уплати таксе из члана 156. Закона
Захтев за заштиту права ће производити правно дејство за наручиоца, уколико је достављен
писаним путем у наведеним роковима на начин како је то прописао наручилац, у конкурсној
документацији, а у складу са ЗЈН.
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 Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, подносилац пријаве, кандидат,
односно заинтересовано лице који има интерес за доделу уговора односно оквирног споразума у
конкретном поступку јавне набавке и који је претрпео или би могао претрпети штету због поступања
наручиоца противно одредбама Закона (у даљем тексту: подносилац захтева).
 Захтев за заштиту права може да у име лица из става 1. члана 148. Закона поднесе и
пословно удружење.
 Захтев за заштиту права може да поднесе Управа за јавне набавке, Државна ревизорска
институција, јавни правобранилац и грађански надзорник.
 Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено доставља
Републичкој комисији. Захтев се може доставити: непосредно, поштом (искључиво на адресу наручиоца
Дом здравља „Земун“, ул.Рада Кончара бр. 46, 11080-Земун-Београд, са назнакомза јавни позив број:
20-1.1.3/2018 - ЗАХТЕВ ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА); електронском поштом на е - маил адресу:
dzztender@gmail.com или факсом (на број 011/2195-230).
 Подносилац мора имати потврду пријема захтева од стране наручиоца, а уколико се захтев
доставља путем поште мора се послати препоручено са повратницом.
 Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне набавке, против
сваке радње наручиоца, осим ако Законом није другачије одређено.
 Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за
подношење понуда или конкурсне документације, сматраће се благовременим уколико је примљен од
стране наручиоца најкасније седам дана пре истека рока за подношење понуда, 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 отклонио. (Уколико се захтев за заштиту
права подноси у току седмог дана пре истека рока за подношење понуда, с тим што се дан за подношење
понуда не урачунава у рок од седам дана, он мора бити примљен у радно време наручиоца понедељакчетвртак од 07:00 до 15:00 часова, петак од 07:00 до 14:30 часова без обзира на начин подношења).
 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.
 После доношења Одлуке о додели уговора и/или Одлуке о обустави поступка,
рок за подношење захтева за заштиту права је десет дана од објављивања Одлуке на Порталу јавних
набавки.
 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, а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока.
 Уколико 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.
 поднетом захтеву за заштиту права наручилац објављује обавештење о
поднетом захтеву на Порталу јавних набавки, најкасније у року од два дана од дана пријема захтева за
заштиту права.
 Одговорно лице наручиоца може донети одлуку да наручилац предузме активности из члана
150. став 1. Закона пре доношења одлуке о поднетом захтеву за заштиту права, када би задржавање
активности наручиоца у поступку јавне набавке, односно у извршењу уговора о јавној набавци
проузроковало велике тешкоће у раду или пословању наручиоца које су несразмерне вредности јавне
набавке, а која мора бити образложена. Одлуку наручилац без одлагања доставља Републичкој комисији
и објављује је на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.
 Подносилац захтева је дужан, складу са чланом 156. Закона, да на рачун буџета
Републике Србије број 840-30678845-06, позив на број – број јавне набавке 20-1.1.3/2018, прималац
„Буџет Републике Србије“, сврха уплате: „Такса за ЗЗП; назив наручиоца;број или ознака јавне набавке –
отворени поступак јавне набавке: 20-1.1.3/2018“,уплати таксу у износу од 120.000,00 динара, ако се
захтев за заштиту права подноси пре отварања понуда и ако процењена вредност није већа од
120.000.000,00 динара; 250.000,00 динара, ако се захтев за заштиту права подноси пре отварања понуда и
ако је процењена вредност већа од 120.000.000,00 динара; 120.000,00 динара, ако се захтев за заштиту
права подноси након отварања понуда и ако процењена вредност није већа од 120.000.000,00 динара;
120.000,00 динара, ако се захтев за заштиту права подноси након отварања понуда и ако збир
процењених вредности свих оспорених партија није већи од 120.000.000,00 динара, уколико је јавна
набавка обликована по партијама; 0,1% процењене вредности јавне набавке, односно понуђене цене
понуђача којем је додељен уговор, ако се захтев за заштиту права подноси након отварања понуда и ако је
та вредност већа од ако је процењена вредност већа од 120.000.000,00 динара; 0,1% збира процењених
вредности свих оспорених партија јавне набавке, односно понуђене цене понуђача којима су додељени
уговори, ако се захтев за заштиту права подноси након отварања понуда и ако је та вредност већа од
120.000.000,00 динара. Детаљније упутство о уплати таксе се може пронаћи кликом на следећи линк хттп://www.кјн.гов.рс/ци/упутство-о-уплати-републицке-административне-таксе.хтмл
 Потврда о извршеној уплати треба да буде издата од стране банке, да садржи печат банке

Конкурсна документација у отвореном поступку за ЈН бр.20-1.1.3/2018 „Лабораторијски
потрошни материјал“, обликована по партијама

14/43

и потпис овлашћеног лица банке. Број жиро рачуна: 840-30678845-06. Шифра плаћања: 153 или 253.
Позив на број: подаци о броју или ознаци јавне набавке. Сврха: ЗЗП; назив наручиоца; број јавне
набавке. Прималац: Буџет Републике Србије.
 Потврда којом се потврђује да је уплата таксе извршена прилаже се уз захтев за заштиту
права приликом подношења захтева наручиоцу, како би се захтев сматрао потпуним, у супротном се исти
одбацује закључком.
*Начин преузимања конкурсне документације, односно интернет адресa где је конкурсна документација
доступна: Портал ЈН и сајт наручиоца: www.dzzemun.org.rs
*Адресa и интернет адресa државног органа или организације, односно органа или службе 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:
Министарство финансија Републике Србије – www.mfin.gov.rs
Пореска управа Републике Србије – www.poreskauprava.gov.rs
Министарство правде и државне управе Реп.Србије – www.mpravde.gov.rs
Министарство рада, запошљавања и социјалне политике Реп. Србије – www.minrzs.gov.rs
Министартво енергетике, развоја и заштите жив.средине - www.merz.gov.rs
19. Закључење уговора
Уговор о јавној набавци биће достављен понуђачу којем је уговор додељен у року од 8 дана од
дана протека рока за подношење захтева за заштиту права из члана 149. Закона о јавној набавци, односно
наручилац може и пре истека рока за подношење захтева за заштиту права закључити уговор у случају из
члана 112. став 2. тачка 5. ако је поднета једна понуда.

VI ОБРАСЦИ КОЈИ ЧИНЕ САСТАВНИ ДЕО ПОНУДЕ

1) Образац понуде (Образац 1);
2) Образац структуре понуђене цене, са упутством како да се попуни (Образац 2);
3) Образац трошкова припреме понуде (Образац 3);
4) Образац изјаве о независној понуди (Образац 4);
5) Образац изјаве понуђача о испуњености услова за учешће у поступку јавне набавке - чл. 75. и 76.
ЗЈН, наведених овом конкурсном документацијом (Образац 5);
6) Образац изјаве подизвођача о испуњености услова за учешће у поступку јавне набавке - чл. 75.
ЗЈН, наведених овом конкурсном документацијом (Образац 6).
7) Oбразац Модела Уговора (Образац 7).

Сваки наведени Образац мора бити попуњен (попуњен образац значи попунити сва празна
поља одређена за упис података), читко, без прецтртавања, брисања и дописивања, оверен
и потписан од стране одговорног (овлашћеног) лица понуђача и печатом оверен
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(ОБРАЗАЦ 1)
ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ
Понуда бр ______ од _______ за јавну набавку„Лабораторијски потрошни материјал“, обликована по
партијама, ЈН број: 20-1.1.3/2018
1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ
Назив понуђача:
Адреса понуђача:
Матични број понуђача:
Порески идентификациони број понуђача (ПИБ):
Име особе за контакт:
Електронска адреса понуђача (e-mail):
Телефон:
Телефакс:
Број рачуна понуђача и назив банке:
Лице овлашћено за потписивање уговора

2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:
А) САМОСТАЛНО
Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ
В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ
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
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3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

1)

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

2)

Назив подизвођача:
Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони број:
Маил адреса:
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.
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4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ

1)

Назив учесника у заједничкој понуди:
Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони број:
Име особе за контакт:
Маил адреса:

2)

Назив учесника у заједничкој понуди:
Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони број:
Име особе за контакт:
Маил адреса:

3)

Назив учесника у заједничкој понуди:
Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони број:
Име особе за контакт:
Маил адреса:

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.
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Образац Понуде
5) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ: „Лабораторијски потрошни материјал“, обликована по партијама
1

2

13

14

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

(заокружити партије за које понуђач доставља понуду)
Укупна цена без ПДВ-а, РСД
Укупна цена са ПДВ-ом, РСД
Рок и начин плаћања
(не мање од 45 и не дужи од 60 дана од настанка ДПО)
Рок важења понуде
( не мање од 90 дана од дана отварања понуде)
Рок испоруке (не дуже од 3(три) радна дана од поруџбине)
Гарантни период ( не краћи од 12(дванаест) месеци од прве испоруке, односно 60(шездесет) дана
дуже од рока истека уговора.
Место и начин испоруке, Понуђач је обавезан да испоручи робу на адресу Наручиоца,
Ул. Рада Кончара бр.46, централни магацин.

Датум

Понуђач
М. П.

_____________________________

________________________________

Напомене:
Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци
који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да
се определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група
понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити
образац понуде.
Уколико је предмет јавне набавке обликован у више партија, понуђачи ће попуњавати образац
понуде за сваку партију посебно.(копирати у толико примерака за колико партија понуђач
учествује)
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Спецификације лабораторијског потрошног материјала
по партијама

Дато у посебном прилогу – Образац – СТРУКТУРА ЦЕНЕ
(14 партија)

УСЛОВ ЗА ИСПРАВНОСТ ПОНУДЕ ЈЕ:
1.Понуђач је дужан да достави овлашћење издато од стране произвођача или
увозника понуђених добара да је овлашћени дистрибутер на основу којих се може
недвосмислено утврдити да ће понуђач у периоду важења уговора располагати са
понуђеном количином добара, односно да ће обезбедити сигурну испоруку.
2.Понуђач или произвођач медицинских средстава је дужан да поседује
Сертификат ИСО 9001.
3.Нуђење свих артикала из једне партије.
4.Тражени узорци за поједине партије пакују у одвојеној целини и достављају
заједно са понудом у року који је одређен за доставу исте.
5. Наручилац задржава право да испод сваке парије наведе додатне услове који су
неопходни да буду испуњени, у супрутном понуда ће се сматрати неприхватљивом.

Конкурсна документација у отвореном поступку за ЈН бр.20-1.1.3/2018 „Лабораторијски
потрошни материјал“, обликована по партијама

20/43

ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ

Partija 1: Reagensi I potrosni materijal za biohemijski analizator AU 680
R. br. Kataloški broj
1
2
3
4
5
6
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
41
42
43

OSR6111
OSR6112
OSR61117
OSR6216
OSR6178
OSR6221
OSR6287
B00389
OSR6286
OSR6122
OSR6132
OSR61118
OSR6234
OSR6098
OSR6004
OSR6107
OSR6182
OSR6209
OSR6020
OSR6128
OSR6299
OE66300
ODC0011
ODC0026
OE66317
OE66316
ODC0003
ODC0004
ODC0005
ODC0014
ODC0015
ODC0016
740
BC50
OSR0001
471137
OE66313
OE66314
OE66039
18262910
OE66320
OE66319
OE66318

Naziv
Bilirubin (Direct)
Bilirubin (Total)
Calcium (Arzenazo III)
Cholesterol
Creatinine
Glucose
HDL Cholesterol without sample pretreatment
Hemoglobin A1c
Iron
Phosphorus (Inorganic)
Total Protein
Triglycerides
Urea / BUN
Uric Acid
ALP (IFCC)
ALT
Amylase (IFCC)
AST
GGT
LD (IFCC)
C-Reactive Protein - Latex (Normal CRP)
System Serum Calibrator
HDL-Cholesterol Calibrator
CRP Latex Calibrator Normal Set
ISE Low Serum Standard
ISE High Serum Standard
Control Serum 1
Control Serum 2
HDL/LDL Cholesterol Control Serum
ITA 1
ITA 2
ITA 3
HbA1c Control
Kontrolni serum - EQAS BIOHEM PROG
Wash Solution, 6 x 2L (AU480/AU680)
Hemolyzing Solution
ISE Na/K Selectivity Check, 2 x 25 mL
ISE Internal Reference.
ISE Cleaning Solution,
Sample Cups (500pcs)
ISE Buffer
ISE Mid Standard
ISE Reference

Jed. Mere Količina
pak
pak
pak
pak
pak
pak
pak
pak
pak
pak
pak
pak
pak
pak
pak
pak
pak
pak
pak
pak
pak
pak
pak
pak
pak
pak
pak
pak
pak
pak
pak
pak
pak
pak
pak
pak
pak
pak
pak
pak
pak
pak
pak

J./cena pak
bez PDV-a

UKUPNO
bez PDV-a

15
8
1
4
9
7
13
14
6
1
5
10
7
10
4
7
2
4
7
2
11
1
1
1
1
1
1
1
3
1
1
1
2
1
2
5
1
1
1
10
3
3
1
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Reagensi i potrošni materijal za hematološki analizator HmX
Jed.
Mere

Kataloški broj i naziv proizvoda

R. Br.

Količina

1

8448044 Isoton III, 20 L

pak

35

2

8448466 Hmx pak,1300ml+350ml

pak

6

3

8448155 Lyse S III, 1 L

pak

13

4

8448222 Clenz, 5 L

pak

9

5

7547001 5C CELL control tri pak, Hmx 9x3,3 ml (humana krv)

pak

2

6

7546914 Latron control, 5x16 ml

pak

1

7

7546915 Latron primer, 5x16 ml

pak

1

Cena / jed.
mere bez
PDV-a

Vrednost bez
PDV-a

Reagensi i potrošni materijal za hematološki analizator DxH500
R.Br

Jed.
Mere
pak

Kataloški broj i naziv proizvoda

Cena /jed. mere
bez PDV-a

Količina

1

B36845 DxH 500 Diluent

2

B36846 DxH 500 Lyse

pak

49

3

B36868 DxH 500 Cleaner

pak

77

4

B36872 DxH 500 Control

pak

2

5

BC90 Kontrolna krv-EQAS HEMAT PROG

pak

2

Vrednost
bez PDV-a

49

Reagensi i potrošni materijal za hematološki analizator ACT DIFF
Kataloški broj I naziv proizvoda

R.Br

1
2
3

Cena /jed.
mere bez
PDV-a

Jed. Mere Količina

8448344 ACT DIFF pak, 15L+0,3L
8448350 ACT Rinse chutdown dil.500 ml
7547188 4C Plus control 3x3,3ml ACT DiFF
(humana krv)

pak
pak

25
13

pak

2

Vrednost
bez PDV-a

Svi ponuĎeni reagensi moraju da budu kompatibilni sa opremom prizvoĎača
( Act Diff, DxH500, HmX, AU 680 ) što se dokazuje potvrdom.

Rekapitulacija:
UKUPNO bez PDV-a
PDV___%
UKUPNO sa PDV-om
Datum_____________

MP

POTPIS PONUĐAČA
_______________________
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Partija 2: Reagensi i potrošni materijal za hematološki analizator ADVIA 212
R. br.

Naziv proizvoda

Jed.
Mere

1

SHEAT RINSE

pak

12

2

DIFF TIMEPACK

pak

4

3

CBC-CN-FREE HGB TIMEPACK

pak

4

4

EZZ CLEAN

pak

9

5

TESTPOINT CL

pak

1

6

TESTPOINT CN

pak

1

7

TESTPOINT CH

pak

1

8

PEROX SHEAT

pak

1

9

DEFOAMER

pak

1

Količina

Cena / jed.
mere bez
PDV-a

Vrednost
bez PDV-a

1.Ponuđač je u obavezi da dostavi potvrdu proizvođača opreme da su reagensi validirani na tom
aparatu.
Dokaz : Izjava ponuđača.
2.Ponuđač reagenasa mora da dostavi ovlašćenje od proizvođača aparata da su serviseri
ponuđača reagenasa ovlašćeni za servisiranje aparata.
Dokaz : Izjava ponuđača.
3. Ponuđač je u obavezi da obezbedi besplatan servis i rezervne delove.
Dokaz : Izjava ponuđača.
.

Rekapitulacija:

UKUPNO bez PDV-a
PDV___%
UKUPNO sa PDV-om

Datum_____________

MP

POTPIS PONUĐAČA
_______________________
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Partija 3: Reagensi i potrošni materijal za aparate SYSMEX CA-1500 i BFT II
R.
br.

Jed.
Mere

Naziv proizvoda

Količina

1

Multifibren U , 10 x 5ml

pak

47

2

Kaolin susp. za fibrintimer, 50ml

pak

27

3

Thromborel S, 10x4 ml

pak

56

4

PT-Multi Kalibrator ( 6 levels)

pak

4

5

Kontrolna plazma N, 10x1ml

pak

7

6

Fibrinogen st. 1-6, 6x1ml

pak

2

7

Actin FS, 10x2ml

pak

1

8

Ca Cl2 sol. 10x15ml

pak

1

9

Citrol 2 cont. 10x1ml

pak

1

10

CA Clean I, 50ml

pak

10

11

CA Clean II, 500ml

pak

5

12

čašice, 1x1000

pak

1

13

Kivete za Sysmex CA-1500I, 3x1000

pak

7

14

Kivete za Behring fibr.II, 5x100

pak

35

15

Termorolne za fibrin. II, 10x1kom.

pak

32

Cena / jed.
mere bez
PDV-a

Vrednost
bez PDV-a

1.Ponuđač je u obavezi da dostavi potvrdu proizvođača opreme da su reagensi validirani na tom
aparatu.
Dokaz : Izjava ponuđača.
2.Ponuđač reagenasa mora da dostavi ovlašćenje od proizvođača aparata da su serviseri ponuđača
reagenasa ovlašćeni za servisiranje aparata.
Dokaz : Izjava ponuđača.
3. Ponuđač je u obavezi da obezbedi besplatan servis i rezervne delove.
Dokaz : Izjava ponuđača.
Rekapitulacija:
UKUPNO bez PDV-a
PDV___%
UKUPNO sa PDV-om

Datum_____________

MP

POTPIS PONUĐAČA
_______________________

Конкурсна документација у отвореном поступку за ЈН бр.20-1.1.3/2018 „Лабораторијски
потрошни материјал“, обликована по партијама
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Partija 4: Reagensi i potrošni materijal za hematološki analizator ICON 3
R. br.

Naziv proizvoda

Jed. Mere

Količina

1

Diluent Norma iDil3

pak

4

2

Normal iLyse3

pak

9

3

Norma iSol3

pak

3

4

Norma iHClean

pak

1

5

Norm Cont3 N

kom

3

6

Norm Cont3 L

kom

3

7

Norm Cont3 P

kom

3

Cena / jed. mere
bez PDV-a

Vrednost bez PDV-a

1.PonuĎač je u obavezi da dostavi potvrdu proizvoĎača opreme da su reagensi validirani na tom aparatu.
Dokaz : Izjava ponuĎača.
2.PonuĎač reagenasa mora da dostavi ovlašćenje od proizvoĎača aparata da su serviseri ponuĎača reagenasa ovlašćeni za
servisiranje aparata.
Dokaz : Izjava ponuĎača.
3. PonuĎač je u obavezi da obezbedi besplatan servis i rezervne delove.
Dokaz : Izjava ponuĎača.

Rekapitulacija:

UKUPNO bez PDV-a
PDV___%
UKUPNO sa PDV-om

Datum_____________

MP

POTPIS PONUĐAČA
_______________________

Конкурсна документација у отвореном поступку за ЈН бр.20-1.1.3/2018 „Лабораторијски
потрошни материјал“, обликована по партијама
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Partija 5: Reagensi i potrošni materijal za hematološki analizator Micros CRP200
R.
Br.

Naziv proizvoda

Jed. Mere

Količina

1

MINIDIL, 20 L

pak

36

2

ALPHALYSE, 0.4L

pak

72

3

CLEANER, 1L

pak

108

4

MINOCLAIR, 0.5L

pak

3

5

CRP REAGENS
MINOTROL CRP (N)- kontrolna
krv

pak

11

pak

11

6

Cena / jed.
mere bez
PDV-a

Vrednost
bez PDV-a

1.Ponuđač je u obavezi da dostavi potvrdu proizvođača opreme da su reagensi validirani na tom aparatu.
Dokaz : Izjava ponuđača.
2.Ponuđač reagenasa mora da dostavi ovlašćenje od proizvođača aparata da su serviseri ponuđača
reagenasa ovlašćeni za servisiranje aparata.
Dokaz : Izjava ponuđača.
3. Ponuđač je u obavezi da obezbedi besplatan servis i rezervne delove.
Dokaz : Izjava ponuđača.
Rekapitulacija:

UKUPNO bez PDV-a
PDV___%
UKUPNO sa PDV-om

Datum_____________

MP

POTPIS PONUĐAČA
_______________________

Конкурсна документација у отвореном поступку за ЈН бр.20-1.1.3/2018 „Лабораторијски
потрошни материјал“, обликована по партијама
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Partija 6: : Reagensi i potrošni materijal za hematološki analizator ABX Micros ES 60
R.
Br.

Jed.
Mere

Naziv proizvoda

Količina

1

Minidil LMG , a 20 L

pak

10

2

Minilyse LMG , a 1 L

pak

10

3

Miniclean , a 1L
Minotrol 16(N)-reagens za baždarenje
hemat.brojača
Minoclair a 0,5 L

pak

20

kom

3

pak

1

4
5

Cena / jed.
mere bez
PDV-a

Vrednost
bez PDV-a

1.PonuĎač je u obavezi da dostavi potvrdu proizvoĎača opreme da su reagensi validirani na tom aparatu.
Dokaz : Izjava ponuĎača.
2.PonuĎač reagenasa mora da dostavi ovlašćenje od proizvoĎača aparata da su serviseri ponuĎača reagenasa ovlašćeni za
servisiranje aparata.
Dokaz : Izjava ponuĎača.
3. PonuĎač je u obavezi da obezbedi besplatan servis i rezervne delove.
Dokaz : Izjava ponuĎača.

Rekapitulacija:
UKUPNO bez PDV-a
PDV___%
UKUPNO sa PDV-om

Datum_____________

MP

POTPIS PONUĐAČA
_______________________

Конкурсна документација у отвореном поступку за ЈН бр.20-1.1.3/2018 „Лабораторијски
потрошни материјал“, обликована по партијама
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Partija 7: Reagensi i potrošni materijal za biohemijski analizator BS 400
R.Br.

Naziv proizvoda

Jed. Mere

Cena / jed.
mere bez
PDV-a

Količina

1

Alkalna fosfataza, 6x40+2x32ml

pak

2

2

Reagens za ALT, 6x40+2x3,2ml

pak

26

3

Reagens za AST, 6x40+2x3,2ml

pak

26

4

Reagens za alfa amilazu,4x20+2x10ml

pak

3

5

Reagens za bil.Direktan,4x32+4x8ml

pak

27

6

Reagens za bil.Total, 4x32+4x8ml

pak

23

7

Reagens za kalcijum,6x40ml

pak

2

8

Reagens za kreatinin,4x40+4x40ml

pak

30

9

Reagens za C-Reactiv.prot.,1x40+1x10ml

pak

30

10

Reagens za gama GGT,6x40+2x32ml

pak

3

11

Reagens za glukozu,4x40+2x20ml

pak

52

12

Reagens za HDL -hol,4x40+2x28ml

pak

20

13

Reagens za LDH,6x40+2x32ml

pak

2

14

Reagens za fosfor,6x40ml

pak

2

15

Reagens za total holesterol,6x40ml

pak

21

16

Reagens za trigliceride,6x40ml

pak

21

17

pak

6

18

Reagens za total protein,6x40ml
Reagens za Uric ACID,6x40+2x32ml

pak

4

19

Reagens za ureu,6x40+2x32ml

pak

28

20

Reagens za gvožĎe,4x40+2x16ml

pak

31

21

Multi Sera Calibrator,10x3ml

pak

1

22

Lipids Calibrator,5x1ml

pak

1

23

Specific Proteins Calibrator,5x1ml

pak

1

24

ClinChem Multi Control (level 1)

pak

2

25

ClinChem Multi Control (level 2)

pak

3

26

Deterdzent,6x2L

pak

2

Vrednost
bez PDV-a

1.Reagensi moraju da budu pakovani u odgovarajuće bočice koje se bez presipanja mogu postaviti na analizator BS400.
2.Reagensi moraju da budu pakovani u bar kodom obeležene bočice.
(Dokaz:Prilikom predaje dokumentacije za ovu partiju priložiti kao uzorak jednu bočicu za reagense).
3.Svi reagensi moraju da budu spremni za rad. Dostaviti aplikacije za analizator BS 400.
4.PonuĎeni kalibratori i kontrolne moraju da imaju vrednosti deklarisane za analizator BS 400.
Dokaz:Priložiti kal. i kontrolu za aparat BS 400.
5. PonuĎač reagenasa mora da dostavi ovlašćenje od proizvoĎača aparata da su serviseri ponuĎača reagenasa ovlašćeni.
Dokaz : Izjava ponuĎača.
6. PonuĎač reagenasa mora da obezbedi izjavu proizvoĎača aparata da su reagensi kompatibilni sa aparatom za koji se nude.
7. PonuĎač je u obavezi da obezbedi besplatan servis i rezervne delove.
Dokaz : Izjava ponuĎača.
Rekapitulacija:
UKUPNO bez PDV-a
PDV___%
UKUPNO sa PDV-om
Datum_____________

MP

POTPIS PONUĐAČA
_______________________

Конкурсна документација у отвореном поступку за ЈН бр.20-1.1.3/2018 „Лабораторијски
потрошни материјал“, обликована по партијама
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Partija8: Reagensi i potrošni material za bioh. analizator BT3500 proizvodjača Biotehnika
Istruments S.p.A.
R.br.
1
2
3
4
5
6
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

Kat. broj i naziv proizvoda
Urice Acide, 5X100ml
Cholesterol,1L
GOT (AST),5X100ml
GPT(ALT),5x100ml
Gamma GT, 5x50ml
Alkaline phosphatase,5x50ml
Iron,5x100ml
HDL Cholest.Calibrator,1x3ml
HDL Cholest Direct,5x50ml
Calcium,5x100ml
Phosphore ,5x50ml
Triglycerides PAP,5x100ml
LDH,5x50ml
Uree UV,5x100ml
Glucose,1l
CRP,1x10ml
Diacon N,1x5ml
Diacon P,1x5ml
Cholinesterazse,5x50ml
Diacon Auto cal. ,1x3ml
Tensioactive Solution 1x100mL
Washing solution,1l
Extra washing solution,2x100ml
PS cups,1000kom
Creatinine, 5x100ml
Total protein, 5x100ml
Total bilirubin, 5x100ml
Direct bilirubin, 5x50ml
Alpha Amylase CNP-G3 5x50mL
CRP Control 1x5mL
CRP Calibrator 5-level 5x1mL

Jed. mere

Količina

pak
pak
pak
pak
pak
pak
pak
pak
pak
pak
pak
pak
pak
pak
pak
pak
pak
pak
pak
pak
pak
pak
pak
pak
pak
pak
pak
pak
pak
pak
pak

2
2
4
4
3
3
2
1
7
1
1
3
2
5
5
6
16
16
1
1
1
2
6
2
5
3
5
5
1
1
1

Cena / jed. mere
bez PDV-a

Vrednost bez
PDV-a

1.PonuĎač je u obavezi da dostavi potvrdu proizvoĎača opreme da su reagensi validirani na tom aparatu.
Dokaz : Izjava ponuĎača.
2.PonuĎač reagenasa mora da dostavi ovlašćenje od proizvoĎača aparata da su serviseri ponuĎača reagenasa ovlašćeni za
servisiranje aparata.
Dokaz : Izjava ponuĎača.
Rekapitulacija:
UKUPNO bez PDV-a
PDV___%
UKUPNO sa PDV-om

Datum_____________

MP

POTPIS PONUĐAČA
_______________________

Конкурсна документација у отвореном поступку за ЈН бр.20-1.1.3/2018 „Лабораторијски
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Partija 9 -Trake za urine
R. br.

Jed.
Mere

Naziv proizvoda

Cena / jed.
mere bez
PDV-a

Količina

1

Trake za urin 9 parametara, 100/1

pak

800

2

Trake za urin sa 2 parametra,glu7keto 50/1

pak

15

Vrednost bez
PDV-a

Dostaviti po 1 kutiju uzorka za svaku stavku ( za redni br.1,2).
Uzorak će biti ispitan neposredno u praksi.
Uz trake donirati i čitače urinskih traka - komada 5.
(Za svaki punkt po jedan čitač).
Potrebno je da čitači budu kompatibilni sa inform. sistemom.

Rekapitulacija:

UKUPNO bez PDV-a
PDV___%
UKUPNO sa PDV-om

Datum_____________

POTPIS PONUĐAČA

MP

_______________________

Partija 10: FOB-CASSETE
R. br.

Jed.
Mere

Naziv proizvoda
1

FOB-Casette, 1 test

kom

Količina

Cena / jed.
mere bez
PDV-a

Vrednost
bez PDV-a

2500

Dostaviti 5 FOB – kaseta.
Uzorak će biti ispitan neposredno u praksi.

Rekapitulacija:

UKUPNO bez PDV-a
PDV___%
UKUPNO sa PDV-om

Datum_____________

MP

POTPIS PONUĐAČA
_______________________

Конкурсна документација у отвореном поступку за ЈН бр.20-1.1.3/2018 „Лабораторијски
потрошни материјал“, обликована по партијама
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Partija 11: Vakutajner sistem za uzimanje uzoraka
R.
Br.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Naziv proizvoda
Mikrotuba sa K2 EDTA 0,5ml (KS)
Mikrotuba sa sep.gelom 0,5ml
Vakum epruveta za Se sa očitavanjem na 60 min
Vakum epruveta za serum sa aktivatorom koagulacije, 9ml
Vakum epruveta za serum sa separator gelom, 5ml
Vakum epruveta za KS sa K2EDTA od 3 ml
Vakum epruveta za koagulaciju sa 3,2% Na-citr. 3,5 ml, sa duplim zidom

Holder
Igle za vakum sistem , 0,8mm
Igle sa indikatorom protoka,21Gx1 ½; 0.8mmx38mm
Autom. lanceta, dubina uboda 1,5mm
Holder za odbacivanje igle
Bebi sistem sa lueadapterom ili bebi sistem za uzorkovanje krvi
Adapter za prenos krvi iz šprica
Holder sa integrisanim luer adapterom

Jed.
Mere

Količina

kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom

15000
4000
61000
55000
50000
95000
19500
500
120000
1000
300
10
500
50
20

Cena / jed. mere Vrednost
bez PDV-a
bez PDV-a

Epruvete, igle i holderi moraju da budu od istog proizvoĎača zbog njihove meĎusobne kompatibilnosti.
Dostaviti 10 komada za stavke pod rednim br.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,11.
Za stavke 12,13,14 i 15 dostaviti po jedan komad.
PonuĎač je u obavezi da uz ponuĎene epruvete za sedimentaciju obezbedi na korišćenje,bez nadoknade jedan aparat za
automatsko odreĎivanje sedimentacija sa najmanje 100 mesta i 15 stalaka.
Uzorci će biti ispitani neposredno u praksi.

Rekapitulacija:

UKUPNO bez PDV-a
PDV___%
UKUPNO sa PDV-om

Datum_____________

MP

POTPIS PONUĐAČA
_______________________

Конкурсна документација у отвореном поступку за ЈН бр.20-1.1.3/2018 „Лабораторијски
потрошни материјал“, обликована по партијама
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Partija 12:Plastika za potrebe laboratorije
R.Br.

Naziv proizvoda

Jed.
Mere

Količina

Nastavci žuti za automatsku pipetu 1000 St / psc, 200 l

Kom

40000

2

Nastavci plavi za automatsku pipetu od 1000 St / pcs, 1000 l

Kom

10000

3

Epruveta konusna graduisana 16x100,10ml PS, (2000kom)

Kom

2000

4

Zapušači za epruvete granduisane 16X100, nesterilni.

Kom

2000

5

Ependorf tube – mikrotuba, 1,5 ml (nesterilna),1000kom

Kom

30000

6

Čašice „HITACI“

Kom

1000

7

Beli nastavci za automatsku pipetu, 10µl

Kom

1000

1

Cena / jed.
mere bez
PDV-a

Vrednost bez
PDV-a

Redni broj 1. i 2. - potrebno je da plastika bude čvrsta i da nastavci ne spadaju sa pipeta.
Dostaviti po 50 kom uzoraka.
Redni broj 3. i 4. – epruvete i zapušači moraju da dihtuju.
Dostaviti po 10 kom. uzoraka.
Redni broj 5 – da se dobro i sigurno zatvara.
Dostaviti 10 kom. uzoraka.
Redni broj 6 – da su čašice fino obradjene sa čistim i jasnim ivicama bez opiljaka.
Dostaviti 50 kom. uzoraka.
Uzorci će biti ispitani neposredno u praksi.
Rekapitulacija:

UKUPNO bez PDV-a
PDV___%
UKUPNO sa PDV-om

Datum_____________

MP

POTPIS PONUĐAČA
_______________________

Конкурсна документација у отвореном поступку за ЈН бр.20-1.1.3/2018 „Лабораторијски
потрошни материјал“, обликована по партијама
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Partija 13:Hemikalije za potrebe laboratorije
R.Br.

Jed.
Mere

Naziv proizvoda

Količina

1

Natrijum hlorid

Kg

1

2

Jod resublimatum

Kg

1.2

3

Sulfosalicilna kis.

Kg

22

4

Kalium jodid

Kg

4

5

Natrijum hidroksid

Kg

1

6

Hlorovodonična kis.

Lit

4

7

p-dimetilamino benzaldehid 500g

kg

0.5

8

Prokain hlorid

Kg

1

Cena / jed.
mere bez
PDV-a

Vrednost
bez PDV-a

Rekapitulacija:

UKUPNO bez PDV-a
PDV___%
UKUPNO sa PDV-om

Datum_____________

MP

POTPIS PONUĐAČA
_______________________

Конкурсна документација у отвореном поступку за ЈН бр.20-1.1.3/2018 „Лабораторијски
потрошни материјал“, обликована по партијама
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Partija 14 :Staklo za potrebe laboratorije
R.Br.

Naziv proizvoda

Jed. Mere

Količina

1

Erlenmajer, 3 l

Kom

3

2

Normalni sud, 2 l

Kom

1

3

Laboratorijske čaše, 100ml

Kom

4

4

Epruvete staklene, bakto, 16X100

Kom

1000

5

Centrifuške epruvete, 16X100(negraduisane)

Kom

1000

6

Automatska pipeta od 1000 µl

Kom

1

7

Aluminijumski stalak od 96 mesta

Kom

5

8

Filter papir, ф 110mm

kut

1

9

Menzure, 50ml

kom

1

10 Menzure, 100ml

kom

4

11 Pipeta graduisana od 5ml - etalonirana

kom

3

12 Staklena trbušasta pipeta od 5ml-etalonirana

kom

2

13 Levak stakleni fi 70

kom

1

Cena / jed.
mere bez
PDV-a

Vrednost bez
PDV-a

Redni broj 7. - potrebno je da stalci budu metalni i zaobljenih ivica.
Dostaviti 1 kom uzorka.
Rekapitulacija:

UKUPNO bez PDV-a
PDV___%
UKUPNO sa PDV-om

Datum_____________

MP

POTPIS PONUĐAČA

_______________________

Конкурсна документација у отвореном поступку за ЈН бр.20-1.1.3/2018 „Лабораторијски
потрошни материјал“, обликована по партијама
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(ОБРАЗАЦ 3)

ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

У складу са чланом 88. став 1. ЗЈН, понуђач ____________________ , доставља укупан износ и структуру
трошкова припремања понуде, како следи у табели:
ВРСТА ТРОШКА

ИЗНОС ТРОШКА У РСД

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

Датум:

М.П.

Потпис понуђача

Конкурсна документација у отвореном поступку за ЈН бр.20-1.1.3/2018 „Лабораторијски
потрошни материјал“, обликована по партијама
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(ОБРАЗАЦ 4)
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 јавне
набавке: „Лабораторијски потрошни материјал“, обликована по партијама, бр: 20-1.1.3/2018, поднео
независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

Датум:

М.П.

Потпис понуђача

Напомена: у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди, наручулац ће
одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције. Организација надлежна за
заштиту конкуренције, може понуђачу, односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у
поступку јавне набавке ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице повредило конкуренцију у
поступку јавне набавке у смислу ЗЈН 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) ЗЈН.
Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица
сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

Конкурсна документација у отвореном поступку за ЈН бр.20-1.1.3/2018 „Лабораторијски
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(ОБРАЗАЦ 5)
ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОНУЂАЧА О ИСПУЊЕНОСТИ ОБАВЕЗНИХ И ДОДАТНИХ УСЛОВА ЗА
УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ - ЧЛ. 75. И 76. ЗЈН
Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник понуђача, дајем следећу
ИЗЈАВУ
Понуђач _____________________________________________[навести назив понуђача] у поступку јавне
набавке: „Лабораторијски потрошни материјал“, обликована по партијама број: 20-1.1.3/2018,
испуњава све услове из чл. 75. и 76. ЗЈН, односно услове дефинисане конкурсном документацијом за
предметну јавну набавку, и то:
1) Понуђач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар (чл.
75. ст. 1. тач. 1) ЗЈН);
2) Понуђач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела као члан
организоване криминалне групе, да нису осуђивани 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) Понуђач 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) Понуђач је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду,
запошљавању и условима рада, заштити животне средине и нема забрану обављања
делатности која је на снази у време подношења понуде за предметну јавну набавку (чл. 75.
ст. 2. ЗЈН);

Место:_____________
Датум:_____________

М.П.

Понуђач:
_____________________

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране
овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом, на који начин сваки понуђач из
групе понуђача изјављује да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) ЗЈН, а да додатне
услове испуњавају заједно.

Конкурсна документација у отвореном поступку за ЈН бр.20-1.1.3/2018 „Лабораторијски
потрошни материјал“, обликована по партијама

37/43

(ОБРАЗАЦ 6)
ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОДИЗВОЂАЧА О ИСПУЊЕНОСТИ ОБАВЕЗНИХ УСЛОВА ЗА УЧЕШЋЕ
У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ - ЧЛ. 75. ЗЈН

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник подизвођача, дајем следећу

ИЗЈАВУ

Подизвођач
_____________________________________________[навести назив подизвођача] у
поступку јавне набавке: „Лабораторијски потрошни материјал“, обликована по партијама, број:
20-1.1.3/2018, испуњава све услове из чл. 75. ЗЈН, односно услове дефинисане конкурсном
документацијом за предметну јавну набавку, и то:
1) Подизвођач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар
(чл. 75. ст. 1. тач. 1) ЗЈН);
2) Подизвођач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела као члан
организоване криминалне групе, да нису осуђивани 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) Подизвођач 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) Подизвођач је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду,
запошљавању и условима рада, заштити животне средине и нема забрану обављања
делатности која је на снази у време подношења понуде за предметну јавну набавку (чл. 75.
ст. 2. ЗЈН).

Место:_____________
Датум:_____________

М.П.

Подизвођач:
_____________________

Напомена: Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, Изјава мора бити потписана од стране
овлашћеног лица подизвођача и оверена печатом.

Конкурсна документација у отвореном поступку за ЈН бр.20-1.1.3/2018 „Лабораторијски
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(ОБРАЗАЦ 7)
VII МОДЕЛ УГОВОРА
Модел уговора понуђач је у обавези да попуни, парафира сваку страну, овери печатом и потпише
на крају, чиме потврђује да је упознат са елементима уговора и да их у потпуности прихвата.
У околностима када понуду подноси група понуђача, Модела уговора потребно је да сваку
страну парафира и овери печатом овлашћено лице групе понуђача потпише на крају, уколико га је група
овластила, чиме потврђује да прихвата све елементе уговора.
Уколико група понуђача наступа равноправно, онда је потребно да овлашћена лица сваког од
чланова групе понуђача, модела уговора све стране парафирају, овере печатом и потпишу на крају, чиме
потврђују да прихватају све елементе уговора.
За све партије које се нуде, доставља се један модел уговора, са обавезом означавања у моделу
уговора партија које се нуде (заокруживањем броја партије).
1
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УГОВОР О ЈН бр.20-1.1.3/2018
„Лабораторијски потрошни материјал“, обликована по партијама
Закључен између:
Наручиоца: Дом здравља „Земун“
са седиштем у Земуну, улица Рада Кончара бр.46, ПИБ:100203635; Матични број:7041632
Број рачуна: 840-626661-05,
Телефакс:011/2195-202
кога заступа: директор Ксенија Узуновић
(у даљем тексту: Наручилац)
И
Понуђача:..................................................
са седиштем у ................., улица .........................................., ПИБ:.............. Матични број: ..........................
Број рачуна: ............................................ Назив банке:......................................,
Телефон:............................Телефакс:
кога заступа...................................................................
(у даљем тексту:Добављач),
Основ уговора:
ЈН Број:...................................................
Број и датум одлуке о додели уговора:.............................................
Понуда изабраног понуђача бр. ______ од...............................
Уговорне стране констатују:

- да је Наручилац на основу чл. 32. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС" број 124/2012,
14/2015 и 68/2015, - у даљем тексту: ЗЈН) спровео отворени поступак, јавне набавке добара
„Лабораторијски потрошни материјал“, за потребе Дома здравља „Земун“, за текућу 2018/2019.
годину, до утрошка уговорених количина, односно уговорених финансијских средстава.
-да је Добављач дана ______.2018. године поднео понуду дел. бр. _____________ од ____________
године (понуђач уписује свој заводни број и датум), која је заведена код Наручиоца под бројем
______________ од _____________ године (понуђач не попуњава овај податак, која се сматра саставним
делом овог уговора. Саставни део уговора је техничка спецификација.
- да је Наручилац на основу понуде Добављача и Одлуке о додели уговора дел. број___________
од
_______.2018. године (понуђач не попуњава овај податак) изабрао Добављача за испоруку добара
захтеваних у конкурсној документацији.
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Kако је предмет јавне набавке обликован у више партија, понуђачи ће попуњавати образац Модел
уговора за сваку партију посебно.(копирати ову (43/46) страну чл.1-чл.5) у толико примерака за
колико партија понуђач учествује )
ПРЕДМЕТ УГОВОРА
Члан 1.
Предмет овог уговора је набавка добара – набавка „Лабораторијски потрошни материјал“,
обликована по партијама, у периоду од 12 (дванаест месеци),односно до утрошка уговорених
средстава, у свему према конкурсној документацији и техничким захтевима, односно, техничким
спецификацијама, а који су саставни део овог уговора.
ВРЕДНОСТ НАБАВКЕ
Члан 2.
Уговорену цену чине:
цена
набавке
добара
набавка
„Лабораторијски
потрошни
материјал“,
партија________________(број и назив партије)из чл. 1. овог Уговора, без пореза на додату
вредност, у укупном износу
од ___________________________________________________ динара,
порез на додату вредност од ___ % у износу од

________________ динара,

Укупна уговорена цена са ПДВ-ом износи: ______________________ динара
(словима:__________________________________________________________________
___________________________динара )

СТРУКТУРА ЦЕНЕ
Члан 3.
Структура цене одређена је након спроведеног отвореног поступка тако да је цена по
појединим позицијама дата у табели спецификација по Партијама.
ДИНАМИКА И НАЧИН ПЛАЋАЊА
Члан 4.
Сва плаћања по овом уговору Испоручиоцу ће вршити Наручилац.
Уговорне стране су сагласне да ће Испоручиоцу исплата уговореног износа из члана 2. овог
Уговора бити извршена на следећи начин:
Плаћање ће се вршити у року до _____ дана по испостављеном рачуну, односно настанка
ДПО, а за испоруку у конкретној количини.
Члан 5.
Уговорена цена из члана 2. овог Уговора представља вредност за извршење послова у
условима и обиму одређеном одредбама овог Уговора.
Уговорена цена подразумева:
Набавку и испоруку „Лабораторијски потрошни материјал“, који су уговорени, а према садржају
достављеном у понуди.
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Члан 6.
У случају измењених околности у пословању, условљених изменама и допунама Уговора о
финансирању са РФЗО-ом, Наручилац заржава право измене дефинисаних количина у Обрасцу
структуре цена односно понуде (која је саставни део овог Уговора).
Наручилац задржава право одустајања од појединих ставки уговорених количина, изузетно,
услед оправданих околности, које се нису могле предвидети у тренутку потписивања уговора.
Могућа је промена цене уколико дође до промене курса РСД/ЕВРО за више од 5% у односу
на средњи курс НБС на дан отварања понуда. Евентуална промена цене би се вршила за део који није
исплаћен, а у висини износа промене средњег курса НБС од дана отварања понуда до дана фактурисања.
Ова евентуална промена ће се дефинисати анексом уговора.
РОК
Члан 7.
Добављач је у обавези да асортиман и количине лабораторијског потрошног материјала,
тестова, реагенаса, хемикалија и раствора испоручује сукцесивно према динамици коју одређује
Наручилац, a у свему и у складу према достављеној понуди.
Уколико Наручилац утврди да Добављач не прати динамику извршења посла и ако након
писаног упозорења у року од 5 (пет) дана од дана уручења писаног упозорења, не констатује да је
кашњење у реализацији посла надокнађено, Наручилац има право да раскине Уговор, уведе другог
Добављача у посао и изврши наплату гараније за повраћај аванса и гаранције за добро извршење посла.
У случају из претходног става, трошкови ангажовања другог Добављача падају на терет
уговореног првог Добављача.
Члан 8.
Износ уговорене казне уговарачи утврђују у поступку коначног обрачуна.
ОБАВЕЗЕ ДОБАВЉАЧА
Члан 9.
Добављач се обавезује да поступи у складу са претходно наведеним обавезама као и у складу
са писменим инструкцијама Наручиоца. Ако Добављач не поступи у складу са обавезама и по
инструкцијама Наручиоца, Наручилац има право да раскине Уговор, уведе другог Добављача у посао и
изврши наплату гаранције (менице) за добро извршење посла.
У случају из претходног става, трошкови ангажовања другог Добављача падају на терет
уговореног Добављача.
Члан 10.
Садржај испоруке мора бити у сагласности са техничким захтевом Наручиоца, одређеним у
конкурсној документацији, условима и законским прописима. Добављач је дужан да прати реализацију
уговорених артикала и благовремено упозори Наручиоца да ће доћи до утрошка истих, односно да ће
уговор финансијски или количински бити утрошен.
Члан 11.
Добављач се обавезује да према члану 1. овог Уговора испоручи понуђени Лабораторијски
потрошни материјал, према садржају из понуде.
Уз испоруку Лабораторијског потрошног материјала, Добављач се обавезује да за сваки артикал,
достави Решење надлежног органа за стављање у промет или интернет адресу на којој се налазе
информације везане за санитететски материјал (сем за артикле које се не воде као медицинско средство).
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Члан 11.
Добављач се обавезује да, без писмене сагласности Наручиоца, неће током извршења Уговора
објављивати нити чинити доступним трећим лицима документацију и податке на пословима који су
предмет овог Уговора, било у целини било у деловима.
Уговорне стране ће третирати као поверљиве све техничке и друге податке везане за овај
Уговор. Сви документи, инструкције и друге информације у вези са овим Уговором Добављач ће
користити искључиво за извршење уговорних обавеза.
Члан 12.
Добављач је дужан да се строго придржава обавеза из претходног члана овог уговора. У
случају да се не придржава, Наручилац има право на раскид овог Уговора, накнаду настале штете и
наплату менице за добро извршење посла.
Члан 13.
Добављач – Понуђач је одговоран за исправност и квалитет испоручених добара.
При пријему испоруке од стране Наручиоца, Добављач је у обавези да стави на располагање
све доказе о квалитету добара.

СРЕДСТВА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА
Члан 14.
Добављач- Понуђач је у обавези да на дан закључења уговора достави наручиоцу БЛАНКО
СОЛО МЕНИЦУ за:
Добро извршење посла у износу од 10% од вредности уговора без ПДВ-а, са роком
важности 30 дана дужим од уговореног рока за коначно извршење посла.
са клаузулом „неопозива“, „безусловна“ „платива на први позив“ и „без права на приговор“, за
јавну набавку бр. 20-1.1.3/2018 – набавка добара „Лабораторијски потрошни материјал“
обликована по партијама, према техничким спецификацијама Наручиоца.
Ако се у року реализације уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, мора се
продужити важност средстава финансијсог обезбеђења за период за колико је продужен рок извршења
уговорне обавезе.
1.

ОБАВЕЗЕ НАРУЧИОЦА
Члан 15.
Наручилац се обавезује да Испоручиоцу обезбеди увид у документацију неопходну за
реализацију послова из члана 1. овог Уговора.
Наручилац се обавезује да обезбеди стручну контролу приликом примопредаје добара.
Члан 16.
Уколико Наручилац у току реализације посла из члана 1. овог Уговора одустане, дужан је да
писмено обавести Добављача о свом одустајању и да надокнади све трошкове које је Добављач имао до
дана пријема обавештења о одустајању.
ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 17.
Уколико се подаци и одредбе наведени у неком документу који је саставни део овог уговора
разликују од података наведених у овом тексту уговора, важећи је текст овог уговора.
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Члан 18.
Све евентуалне спорове који настану поводом овог Уговора – уговорне стране ће покушати да
реше споразумно, а у супротном се уговара надлежност Привредног суда у Београду.
Члан 19.
Уговор ступа на правну снагу када га све уговорне стране потпишу, односно, када Добављач
достави Наручиоцу меницу за добро извршење посла, и важи годину дана, односно до утрошка
уговорених финансијских средстава или количина по овом уговору.
Овај Уговор се може изменити само писаним анексом, потписаним од стране овлашћених лица
уговорних страна.
На све што није регулисано одредбама овог Уговора, примениће се одредбе Закона о
облигационим односима.
Члан 20.
Уговорне стране сагласно изјављују да су уговор прочитале, разумеле и да уговорне одредбе у
свему представљају израз њихове стварне воље.

Овај Уговор је сачињен у 6 (шест) истоветних примерака, од чега су 4 (четири) примерка за
Наручиоца, а 2 (два) примерка за Добављача Уговора.

ДОБАВЉАЧ
__________________________

НАРУЧИЛАЦ
_______________________
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