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На основу чл. 32. и 61 . Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 
124/2012, у даљем тексту: Закон), чл. 2. Правилника о обавезним елементима 
конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања 
испуњености услова („Сл. гласник РС” бр. 29/2013), Одлуке о покретању 
поступка јавне набавке број: ЈН 30/2014, број: 03/3278 од 21.10.2014.  и 
Решења о образовању комисије за јавну набавку број: 03/3278-2, припремљена 
је: 

 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
у отвореном поступку за јавну набавку – “Текуће поправке и одржавање 

медицинске опреме (и резервни делови)” 
број: ЈН 30/2014 

 
Конкурсна документација садржи: 

 
Поглавље  Назив поглавља 

I Општи подаци о јавној набавци 

II Подаци о предмету јавне набавке 

III Техничке карактеристике предмета набавке 

 
IV 

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

тих услова 

V Упутство понуђачима како да сачине понуду 

VI Образац понуде 

VII 
 

  Образац структуре ценe са упутством 

 

VIII 
 

                            Модел уговора 

IX Образац трошкова припреме понуде 

X Образац изјаве о независној понуди 

XI 
Образац изјаве о поштовању обавеза из чл. 75. ст. 2. Законa 

XII Менично овлашћење 
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I  ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 
 

 

1. Подаци о наручиоцу 
 

    Наручилац: Дом здравља Земун 
 
    Адреса: Рада Кончара 46, Земун 
интернет страница www.dzzemun.org.rs  
 

  Радно време:  понедељак-четвртак од 07-15 часова,петак од 07-14.30 часова   
 
 
2. Врста поступка јавне набавке 

 

Предметна јавна набавка се спроводи у отвореном поступку, у складу са 
Законом и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. 

 
 
3. Предмет јавне набавке 

 

Предмет јавне набавке број: 30/2014 : 
 
Текуће поправке и одржавања медицинске опреме ( и резервни делови). 
 
4. Врста предмета јавне набавке: 

    

   Услуге 
 
5.  Циљ поступка  

   
 Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци. 
 
 
6. Контакт (лице или служба) 

 

 Kонтакт: Служба јавних набавки, e-mail: dzztender@gmail.com  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.dzzemun.org.rs/
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II ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

 
 
1. Предмет јавне набавке 

Текуће поправке и одржавања медицинске опреме ( и резервни делови) 
 

 

2. Редни број јавне набавке: JN 30/2014  
 

  
3. Врста предмета: Услуге 

 
 
4.  Врста поступка јавне набавке: Отворени поступак 

 

 
5. Ознака из општег речника набавке: 50421000 - Поправке и одржавања 

медицинске опреме  
 

 

6.  Партије 
        Јавна набавка је обликована  у 12 (дванаест) партија: 
 
  

Назив партије 

1. Медицински апарати у служби  физикалне 

медицине, произвођача Eletronik Design  

2. Медицински апарати у служби  физикалне 

медицине и остало 

3. ЕКГ апарати и дефибрилатори 

4. Стерилизатори 

5. Офтамолошки апарати 

6. Тензиометри и остало 

7. Ултразвук апарати 

8. Ултразвук апарати Samsung medison 

9. Ултразвук апарати Esaоte 

10. Рендген апарати 

11. Мамограф и негатоскоп 

12. Апарат за мерење густине костију 

 
 
Спецификација и опис услуга којe су предмет јавне набавке, детаљно су приказани у  
конкурсној документацији. 
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III ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈА) 
ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ 

 

 

Предмет јавне набавке: Текуће поправке и одржавања медицинске опреме  
( и резервни делови)     подразумева: 
редовно одржавања медицинске опреме по препоруци произвођача и 
одржавање по позиву, са могућом заменом резервних делова, по предходно 
утврђеној дефектажи од стране стручног лица наручиоца. 
Стручно лице наручиоца ће у писаној форми (путем е-maila),факсом или 
телефоном, достављати захтеве који се односе на услугу одржавања 
медицинске опремe оним лицима које је изабрани понуђач одредио као контакт 
особе. 
Изабрани понуђач је у обавези да по захтевима (налозима)наручиоца, у вези 
са услугом текуће поправке и одржавања медицинске опреме ( и резервни 
делови) , поступи у најкраћем могућем року, а при томе одзив понуђача на 
пријаву проблема мора бити мањи од понуђеног. У случају да је проблем 
пријављен током нерадних дана претходно поменути период се рачуна од 
07:00 првог радног дана. 
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IV УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 
75. И 76. ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ 
ИСПУЊЕНОСТИ ТИХ УСЛОВА 

 

 
1. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. 

ЗАКОНА 
 

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. Закона, и то: 

1) Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у 
одговарајући регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона); 

2) Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од 
кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није 
осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела 
против животне средине, кривично дело примања или давања мита, 
кривично дело преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона); 

3) Да му није изречена мера забране обављања делатности, која је на 
снази у време објављивања позива за подношење понуде (чл. 
75. ст. 1. тач. 3) Закона); 

4) Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у 
складу са прописима Републике Србије или стране државе када 
има седиште на њеној територији (чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона); 

5) 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 гарантује да је ималац права интелектуалне својине (чл. 75. 
ст. 2. Закона). 
 

1.2. Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке, мора 
испунити додатне услове за учешће у поступку јавне набавке, 
дефинисане чл. 76. Закона, и то: 
 
Понуђаћ није у обавези да испуни, односно достави доказе за 
додатне услове уколико Наручилац  у обрасцу Понуде за наведену 
Партију није навео да је то потребно.  

                  
1.3. Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са 

чланом 80. Закона, подизвођач мора да испуњава обавезне услове из 
члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона и услов из члана 75. став 1. 
тачка 5) Закона, за део набавке који ће понуђач извршити преко 
подизвођача. 

 

1.4. Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе 
понуђача, мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 

1) до 4) Закона, а додатне услове испуњавају заједно. 
Услов из члана 75. став 1. тач. 5) Закона, дужан је да испуни 
понуђач из групе понуђача којем је поверено извршење дела 
набавке за који је неопходна испуњеност тог услова. 
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2. УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА 
 

            Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне                                                                          
набавке, понуђач доказује достављањем следећих доказа: 
 

1) Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона - Доказ: Извод из регистра Агенције за 
привредне регистре, односно извод из регистра надлежног Привредног 
суда: 

2) Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона - Доказ: Правна лица: 1) Извод из 
казнене евиденције, односно уверењe основног суда на чијем подручју се 
налази седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва 
или огранка страног правног лица, којим се потврђује да правно лице није 
осуђивано за кривична дела против привреде, кривична дела против 
животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично 
дело преваре; 2) Извод из казнене евиденције Посебног одељења за 
организовани криминал Вишег суда у Београду, којим се потврђује да 
правно лице није осуђивано за неко од кривичних дела организованог 
криминала; 3) Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне 
полицијске управе 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. 3) Закона - Доказ: Правна лица: Потврде 
привредног и прекршајног суда да му није изречена мера забране 
обављања делатности, или потврда Агенције за привредне регистре да 
код тог органа није регистровано, да му је као привредном друштву 
изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време 
објаве позива за подношење понуда; Предузетници: Потврда прекршајног 
суда да му није изречена мера забране обављања делатности, или 
потврда Агенције за привредне регистре да код тог органа није 
регистровано, да му је као привредном субјекту изречена мера забране 
обављања делатности, која је на снази у време објаве позива за 
подношење понуда Физичка лица: Потврда прекршајног суда да му није 
изречена мера забране обављања одређених послова.  
 

           Доказ мора бити издат након објављивања позива за пoдношење  
           понуда;  
 

4) Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона - Доказ: Уверење Пореске управе 
Министарства финансија и привреде да је измирио доспеле порезе и 
доприносе и уверење надлежне управе локалне самоуправе да је измирио 
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обавезе по основу изворних локалних јавних прихода или потврду Агенције 
за приватизацију да се понуђач налази у поступку приватизације.  
 

           Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда; 
 

5) Услов из члана чл. 75. ст. 2.  - Доказ: Потписан о оверен Oбразац изјаве 
(Образац изјаве, дат је у поглављу XII). 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.  

 
Испуњеност додатних услова за учешће у поступку предметне јавне 
набавке, понуђач доказује достављањем  доказа које је наручилац навео за 
сваку партију појединачно, односно одвојено. 

 
 
 Наведене доказе о испуњености услова понуђач може доставити у виду 
неоверених копија, а наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да 
тражи од понуђача, чија је понуда на основу извештаја за јавну набавку оцењена 
као најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену копију свих или 
појединих доказа. 
Ако понуђач у остављеном, примереном року који не може бити краћи од пет 
дана, не достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, 
наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву. 
 
Понуђачи који су регистровани у регистру који води Агенција за привредне 
регистре не морају да доставе доказ из чл.  75. ст. 1. тач. 1) до 4), који је јавно 
доступан на интернет страници Агенције за привредне регистре.  
Потребно је само да понуђач назначи јасно у понуди да је регистрован у Регистру 
АПР-а. 
Наручилац неће одбити понуду као неприхватљиву, уколико не садржи доказ 
одређен конкурсном документацијом, ако понуђач јасно наведе у понуди 
интернет страницу на којој су подаци који су тражени у оквиру услова јавно 
доступни. 
 
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 
Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача, 
мора испунити обавезне услове из члана 75. став 1. тачке 1) до 4) Закона, а 
додатне услове испуњавају заједно. 
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 80. 
Закона, подизвођач мора да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. 
тачке 1) до 4) Закона . 
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V УПУТСТВО ПУНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ 
 
1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА 

 
Понуђач подноси понуду на српском језику. 

 
2.   НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА 

 
2.1    Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној 
коверти или кутији, затворену на начин да се приликом отварања понуда 
може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара. 
На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. 
У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити 
да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у 
заједничкој понуди. 
Понуду доставити на адресу:Дом здравља Земун,Рада Кончара бр:46, Београд 
са назнаком: ,,Понуда за јавну набавку - Текуће поправке и одржавања 
медицинске опреме ( и резервни делови), обликована по партијама 
(навести број и назив партије) , број: ЈН 30/2014- НЕ ОТВАРАТИ”. Понуда се 
сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 
05.12.2014. године  до 10:00 часова. 
Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој 
се понуда налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум 
понуде према редоследу приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно 
наручилац ће понуђачу предати потврду пријема понуде. У потврди о пријему 
наручилац ће навести датум и сат пријема понуде. 
Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, 
односно која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде 
подносити, сматраће се неблаговременом. 

 
Понуда мора да садржи: 

 Оверен и потписан Образац понуде 

 Оверен и потписан Образац структуре цене 

  Оверен и потписан Модел уговора 

 Оверен и потписан Образац изјаве о независној понуди 

 Оверен и потписан Образац изјаве о поштовању обавеза из чл. 75. ст. 2. 
Закона. 

 Оверен и потписан Образац меничног овлашћења у два примерка 

 Оверен и потписан Образац трошковa припреме понуде 

 

 

  2.2        Јавно отварање понуда  одржаће се одмах након истека рока за 

подношење понуда, дана 05.12.2014 године у 10:15 часова на адреси: 

Дом здравља Земун,Рада Кончара бр:46,Земун, lll спрат,мала сала.  
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3. ПАРТИЈЕ 

 

Предметна јавна набавка је обликована по партијама, 12 (дванаест) партија. 

 

Понуђач може да поднесе понуду за једну или више партија. Понуда мора да 

обухвати најмање једну целокупну партију. 

- Понуђач је дужан да у понуди наведе да ли се понуда односи на целокупну 

набавку или само на одређене партије. 

- У случају да понуђач поднесе понуду за две или више партија, она мора бити 

поднета тако да се може оцењивати за сваку партију посебно. 

Докази из чл. 75. и 76. Закона, у случају да понуђач поднесе понуду за две или 
више партија, не морају бити достављени за сваку партију посебно, односно могу 
бити достављени у једном примерку за све партије. 
 
4. ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА 
Подношење понуде са варијантама није дозвољено. 

 
5. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ 

 
У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове 
своју понуду на начин који је одређен за подношење понуде. 

 

Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која 
документа накнадно доставља. 
Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: Дом здравља 
Земун, Рада Кончара 46, Београд-Земун,  са назнаком: 
 
„Измена понуде за јавну набавку- Текуће поправке и одржавања 
медицинске опреме ( и резервни делови) , број: ЈН 30/2014- НЕ ОТВАРАТИ” 
или 

 
„Допуна понуде за јавну набавку – Текуће поправке и одржавања 
медицинске опреме ( и резервни делови) , број: ЈН 30/2014- НЕ ОТВАРАТИ” 
или 

 
„Опозив понуда за јавну набавку – Текуће поправке и одржавања 
медицинске опреме (и резервни делови), број: ЈН 30/2014- НЕ 
ОТВАРАТИ”или 

 
„Измена и допуна понуда за јавну набавку – Текуће поправке и 
одржавања медицинске опреме ( и резервни делови), број: ЈН 30/2014- НЕ 
ОТВАРАТИ”. 
 
На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. У случају 
да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се 
ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој 
понуди. 
По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења 
своју понуду. 
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6. УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ 
 
Понуђач може да поднесе само једну понуду. 
Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у 
заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у 
више заједничких понуда. 
У Обрасцу понуде (поглавље VII), понуђач наводи на који начин подноси понуду, 
односно да ли подноси понуду самостално, или као заједничку понуду, или 
подноси понуду са подизвођачем. 

 
7. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 

 
Уколико  понуђач  подноси  понуду  са  подизвођачем  дужан  је  да  у  Обрасцу 
понуде  наведе да понуду подноси са подизвођачем, проценат укупне 
вредности набавке који ће поверити подизвођачу, а који не може бити већи 
од 50%, као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача. 
Понуђач у Обрасцу понуде наводи назив и седиште подизвођача, уколико ће 
делимично извршење набавке поверити подизвођачу. 

 
Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача 
који подноси понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у 
уговору о јавној набавци. 
Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који 
су наведени у поглављу IV конкурсне документације, у складу са Упутством 
како се доказује испуњеност услова. 

 

Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка 
јавне набавке, односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број 
подизвођача. 
Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код 
подизвођача, ради утврђивања испуњености тражених услова. 

 

 
8. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА 

 
Понуду може поднети група понуђача. 
Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде мора 
бити споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу 
обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке из члана 
81. ст. 4. тач. 1) до 6) Закона и то податке о: 

 члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду 
и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем, 

 понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор, 

 понуђачу који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења, 

 понуђачу који ће издати рачун, 

 рачуну на који ће бити извршено плаћање, 

 обавезама сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора. 
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Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су 
наведени у поглављу IV конкурсне документације, у складу са Упутством како 
се доказује испуњеност услова. 
Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према 
наручиоцу. 
Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара 
или заједничку понуду у име задругара. 
Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и 
уговора о јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са законом. 
Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка 
јавне набавке и уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају 
задругари. 
 

 
9.НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ 
ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ ПОНУДЕ 

 
9.1. Извршилац услуге, после извршене услуге, доставља Наручиоцу услуге 
фактуру (рачун) за услугу одржавања медицинске опреме.  
9.2.Рок плаћања је од 60  дана од дана пријема исправног рачуна 
испостављеног за услугу и Извештаја о извршењу услуге, верификованог од 
лица које ће вршити надзор над спровођењем пружања услуге, за услугу на 
који се односи рачун (фактура). 
9.3.У случају потребе Наручилац може ангажовати и стручно лице  ван  
установе које  ће  у  њено  име  извршити  оцену успешности реализације 
уговорених обавеза од стране Извршиоца услуге. Позитивна оцена 
ангажованог лица представљаће услов за измирење обавеза по уговору 
Наручиоца услуге према Извршиоцу услуге. 

9.4.Рок важења понуде не може бити краћи од 60 дана од дана отварања 
понуда. 
У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику 
затражи од понуђача продужење рока важења понуде. 
Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде на може 
мењати понуду. 

 9.5 Гарантни рок на извршену услугу не не може бити краћи од 6 (шест)   
  м е с е ц и .   
 

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, са 
урачунатим свим трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне 
набавке, с тим да ће се за оцену понуде узимати у обзир цена без пореза на 
додату вредност. 
Цена је фиксна и не може се мењати. 
Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у 
складу са чланом 92. Закона. 
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11. ПОДАЦИ О ДРЖАВНОМ ОРГАНУ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИЈИ, ОДНОСНО 
ОРГАНУ ИЛИ СЛУЖБИ ТЕРИТОРИЈАЛНЕ АУТОНОМИЈЕ ИЛИ 
ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ ГДЕ СЕ МОГУ БЛАГОВРЕМЕНО ДОБИТИ 
ИСПРАВНИ ПОДАЦИ О ПОРЕСКИМ ОБАВЕЗАМА, ЗАШТИТИ 
ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, ЗАШТИТИ ПРИ ЗАПОШЉАВАЊУ, УСЛОВИМА 
РАДА И СЛ., А КОЈИ СУ ВЕЗАНИ ЗА ИЗВРШЕЊЕ УГОВОРА О ЈАВНОЈ 
НАБАВЦИ 

Подаци о пореским обавезама се могу добити у Пореској управи, Министарства 
финансија и привреде. 
Подаци о заштити животне средине се могу добити у Агенцији за заштиту 
животне средине и у Министарству енергетике, развоја и заштите животне 
средине. 
Подаци о заштити при запошљавању и условима рада се могу добити у 
Министарству рада, запошљавања и социјалне политике. 

 
12. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И 

РОКОВИМА ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА 
 

I  Понуђач је дужан да у понуди достави:  
 
Средство финансијског обезбеђења за озбиљност понуде и то бланко сопствену 
меницу, која мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне 
банке Србије. Меница мора бити оверена печатом и потписана од стране лица 
овлашћеног за заступање, а уз исту мора бити достављено попуњено и оверено 
менично овлашћење – писмо, са назначеним износом од 10%  од укупне 
вредности понуде без ПДВ-а. Уз меницу мора бити достављена копија картона 
депонованих потписа који је издат од стране пословне банке коју понуђач наводи 
у меничном овлашћењу – писму. Рок важења менице је 30 дана од дана 
отварања понуда.  
Наручилац ће уновчити меницу дату уз понуду уколико: понуђач након истека 
рока за подношење понуда повуче, опозове или измени своју понуду; понуђач 
коме је додељен уговор благовремено не потпише уговор о јавној набавци; 
понуђач коме је додељен уговор не поднесе средство обезбеђења за добро 
извршење посла у складу са захтевима из конкурсне документације. 
Наручилац ће вратити менице понуђачима са којима није закључен уговор, одмах 
по закључењу уговора са изабраним понуђачем. 
Уколико понуђач не достави меницу понуда ће бити одбијена као неприхватљива. 
 

    

 

  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Напомена:  
У случају да се понуђач пријављује за више партија, уз понуду може да 
приложи једну меницу за озбиљност понуде за све наведене 
пријављене партије, а може да поднесе и меницу за сваку партију 
посебно. 
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II Изабрани понуђач је дужан да достави: 
 
Изабрани понуђач је у обавези да најкасније на дан потписивања уговора 
достави бланко сопствену меницу којом понуђач обезбеђује испуњење својих 
обавеза из уговора. 
Меница треба да буде оверена печатом и потписана од стране лица 
овлашћеног за заступање у десном доњем углу на последњој линији. Уз меницу 
мора бити достављено уредно попуњено и оверено менично овлашћење – 
писмо (у прилогу – образац бр. XII. у конкурсној документацији), на име 
гаранције за добро извршење посла и са назначеним номиналним износом од 
10% (десет посто) од укупне вредности уговора без ПДВ-а, да се може 
наплатити на први позив са клаузулом, „без протеста“. Уз меницу мора 
бити достављена и копија картона депонованих потписа, који је издат од стране 
пословне банке. Картон депонованих потписа који се прилаже мора да буде 
издат од пословне банке коју понуђач наводи у меничном овлашћењу – писму. 

Потпис овлашћеног лица на меници и меничном овлашћењу – писму мора 
бити идентичан са потписом или потписима са картона депонованих потписа. 
У случају промене лица овлашћеног за заступање менично овлашћење – 
писмо остаје на снази. 
Потребно је уз меницу доставити и потврду да је меница евидентирана у 
регистру меница и овлашћења који води НБС. 
Рок важења средства финансијског обезбеђења мора бити најмање 30 
(тридесет) дана дужи од дана истека рока за извршење свих уговорних 
обавеза понуђача. 
По извршењу свих уговорних обавеза понуђача средство финансијског 
обезбеђења ће бити враћено. 

 
 
13.ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА 
ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ 
ПОДИЗВОЂАЧЕ 

 

Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља 
на располагање. 

 

14. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА 
ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ 

 
Заинтересовано     лице     може,     у      писаном      облику      на      email 
dzztender@gmail.com тражити од наручиоца додатне информације или 
појашњења у вези са припремањем понуде, најкасније 5 дана пре истека рока 
за подношење понуде. 
Наручилац ће заинтересованом лицу у року од 3 (три) дана од дана 
пријема захтева за додатним информацијама или појашњењима конкурсне 
документације, одговор доставити у писаном облику и истовремено ће ту 
информацију објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет 
страници. 
Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев за 
додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, за 
јавну набавку број  30/2014”. 
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Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 или мање 
дана пре истека рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за 
подношење понуда и објави обавештење о продужењу рока за подношење 
понуда. 
По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да 
мења нити да допуњује конкурсну документацију. 
Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем 
понуде телефоном није дозвољено. 
Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин 
одређен чланом 20. Закона. 

 
15. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА 

И КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА 
 
После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да 
у писаном облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му 
помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши 
контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача (члан 93. Закона). 

Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно 
извршити контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, 
наручилац ће понуђачу оставити примерени рок да поступи по позиву 
наручиоца, односно да омогући наручиоцу контролу (увид) код понуђача, као и 
код његовог подизвођача. 
Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских 
грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку 
отварања. 
У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична 
цена. 
Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће 
његову понуду одбити као неприхватљиву. 

 
16. ДОДАТНО ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ИСПУЊЕЊА УГОВОРНИХ ОБАВЕЗА 
ПОНУЂАЧА КОЈИ СЕ НАЛАЗЕ НА СПИСКУ НЕГАТИВНИХ РЕФЕРЕНЦИ 

 
Понуђач који се налази на списку негативних референци који води Управа за 
јавне набавке, у складу са чланом 83. Закона, а који има негативну референцу 
за предмет набавке који није истоврстан предмету ове јавне набавке, а уколико 
таквом понуђачу буде додељен уговор, дужан је да у тренутку закључења 
уговора преда наручиоцу Банкарску гаранцију за добро извршење посла, 
која ће бити са клаузулама: безусловна и платива на први позив. Банкарска 
гаранција за добро извршење посла издаје се у висини 15% од укупне 
вредности уговора без ПДВ-а, са роком важности који је 30 (тридесет) дана 
дужи од истека рока за коначно извршење посла. Ако се за време трајања 
уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, важност банкарске 
гаранције за добро извршење посла мора да се продужи. 
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17. ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА, ЕЛЕМЕНТИ 
КРИТЕРИЈУМА   НА ОСНОВУ КОЈИХ СЕ ДОДЕЉУЈЕ УГОВОР И 
МЕТОДОЛОГИЈА ЗА ДОДЕЛУ ПОНДЕРА ЗА СВАКИ ЕЛЕМЕНТ КРИТЕРИЈУМА 
 

 Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума 
„Економски најповољнија понуда“. 
 
ОБЈАШЊЕЊЕ НАЧИНА ОЦЕЊИВАЊА ПОНУДА ПОНУЂАЧА И НАЧИНА 
ЗАКЉУЧЕЊА УГОВОРА И РЕАЛИЗАЦИЈА ИСТОГ, ЗА ЈН БРОЈ: 30/2014, 
УСЛУГЕ: Текуће поправке и одржавања медицинске опреме (и резервни 
делови) у отвореном поступку. 
 
Наручилац ће оцењивати сваког понуђача посебно и  закључивати уговор са 
најповољнијем понуђачем. Обавезне  и додатне доказе, понуђачи ће доставити у 
почетном делу своје понуде. 
 
Наручилац ће уговор закључити у висини средства која је унапред определио и 
тај износ ће бити уписан у обрасцу понуде и биће једнак за све понуђаче. Дакле, 
вредност за које ће се закључивати угвор, дата је унапред и важиће до 
реализације уговора у конкретној вредности, а временски, најдуже до једне 
године. 
Избор најповољнијег понуђача, наручилац ће вршити по критеријуму економски 
наповољније понуде, са елементима критеријума, како следи: 
 
1. Вредност радног сата........................................................................ до 30 
пондера 
2. Укупна вредност обавевезне листе делова 
    и материјала, ..................................................................................... до 70 
пондера 
 
а) Методологија оцењивања елемента критеријума „Вредност радног сата“ је 
следећа: 
 
 
         најнижа понуђена вредност радног сата 
Улупан број пондера УКП1 = -------------------------------------------------------     * 30 

       вредност сата понуде која се оцењује 
 
Понуђачи ће понудити одговарајућу цену радног сата за рад у поступку 
одржавања и поправки апарата, па ће се тако и оцењивати. 

 
 
 

б) Методологија оцењивања елемента критеријума „Укупна вредност 
обавевезне листе делова и материјала“ је следећа: 
 
                                                            „најнижа укупна вредност обавевезне 
                                                                     листе делова и материјала“ 
Улупан број пондера УКП2 = --------------------------------------------------------------------- * 70 
                                                               „Укупна вредност обавевезне 
                                      листе делова и материјала“ понуде која се оцењује 
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Укупан број пондера, за избор најповољнијег понуђача, односно, за 
рангирање најповољнијег понуђача, добија се сабирањем укупног броја 
пондера остцварених по основу понуђене вредности радног сата и укупног 
броја пондера остварених по основу укупне цене – укупне вредности свих 
делова са обавезне листе делова. 
 
 
Улупан број пондера:    УКП   =  УКП1   +   УКП2 

 

Дакле, рангирање понуђача ће се вршити на основу наведене претходне 
формуле, односно, на основу укупног броја пондера који је остварен по 
основу понуђене вредности радног сата и понуђене укупне вредности свих 
делова, са листе обавезних делова. Најповољнијем понуђачу, изабраном по 
наведеној методологији, биће додељен уговор. 
 
Овако изабран наповољнији понуђач, закључиће уговор за одржавање 
апарата у вредности, која је унапред одређена. 
 
ВАЖНЕ НАПОМЕНЕ: 
 

1. Понуђачи су у обавези да прецизирају вредност радног сата. Уколико 
понуђачи не унесу вредност радног сата, таква понуда за конкретну понуду 
ће бити одбијена као неприхватљива. 

 
2. Понуђачи су у обавези да, у листи обавезних делова, унесу цене свих 

делова који су наведени у листи. Евентуално неуношење цене једног или 
више делова са листе, резултоваће одбијањем понуде, као 
неприхватљиве. 

 
3. Наручилац ће пре оцењивања, елемента критеријума „Укупна вредност 

обавевезне листе делова и материјала“, извршити проверу тачности 
сабирања (збира) понуђене укупне вредности делова и материјала, са ове 
листе обавезних делова и материјала, и уколико утврди да уписани збир 
вредности делова и материјала, не одговара тачном збиру, позваће 
понуђача да се сагласи са извршеном исправком у сабирању. Уколико 
понуђач не прихвати учињену исправку сабирања, његова понуда ће бити 
одбијена као неприхватљива. 

 
4. У поступку реализације уговора, односно, извршења услуга одржавања 

апарата, наручилац ће позавти добављача да приступи одржавању 
апарата или његовој поправци, а овлашћено лице наручиоца ће 
утврђивати стварно утрошено време и конкретан утрошени материјал или 
делове. По извршеном поступку одржавања или поправке апарата, 
добављач ће сачинити радни налог са описом активности, у коме ће 
прецизирати утрошено време и уграђене делове или материјал (са листе 
делова из понуде), за шта ће добити оверу од стране овлашћеног лица 
наручиоца. Овакав радни налог је обавезан прилог рачуну који издаје за 
стварно извршене услуге по конкретном апарату. 

 
5. Уколико се услуге одржавања или поправке апарата извршавају ван 

просторија наручиоца, време потребно за одношење апарата у 
сервисирање и враћање апарата наручиоцу, неће бити исказивано кроз 
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радни налог добављача и неће бити фактурисано. У оваквом случају, код 
одношења апарата на сервис, представник наручиоца (овлашћено лице 
наручиоца) и добављач ће унапред договорити највећу могућу вредност 
конкретног сервиса апарата, кроз очекивано утрошено време и очекивани 
утрошени материјал. Уколико, у поступку сервисирања апарата, добављач 
утврди да, унапред одређено очекивано време и материјал, није довољно, 
позаће представника наручиоца пре наставка сервисирања апарата, да за 
нове околности добије писану сагласност представника наручиоца. 

 
6. Уколико очекивана вредност поправке прелази 50% вредности апарата, 

добављач ће са представником наручиоца, у писаном облику, договорити 
да ли ће се ова интервенција на апарату извршити. 

 
7. Све друге, евентуално непредвиђене околности које се могу појавити у 

поступку реализације уговора (сервисирања апарата) представник 
наручиоца и добављач ће, у писаном облику договоарати, сагласно 
правилима и обичајима из ове врсте делатности, све време водећи рачуна 
да вредност улсуге не пређе уговорену вредност. 

 
 

18. ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА 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 на извршене услуге. У случају истог понуђеног гарантног рока, као 
најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио краћи рок 
извршења услуге. 

 
19. ПОШТОВАЊЕ ОБАВЕЗА КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА 

 
Понуђач је дужан да у оквиру своје понуде достави изјаву дату под кривичном и 
материјалном одговорношћу да је поштовао све обавезе 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. 
(Образац изјаве, дат је у поглављу XI конкурсне документације). 

 
20. КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ 

ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА 
 
Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених 
права интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач. 

 
 
21. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА 

ПОНУЂАЧА СА УПУТСТВОМ О УПЛАТИ ТАКСЕ ИЗ ЧЛ. 156. ЗАКОНА 
 
Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно свако 
заинтересовано лице, или пословно удружење у њихово име. 
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Захтев за заштиту права подноси се Републичкој комисији, а предаје наручиоцу.  
 
Примерак захтева за заштиту права подносилац истовремено доставља 
Републичкој комисији. 
 
Захтев за заштиту права се доставља непосредно, електронском поштом на e- 
mail:dzztender@gmail.com,  факсом на број 011/2195-202 или препорученом 
пошиљком са повратницом на адресу Дом здравља Земун,Рада Кончара 46 , 
11080 Београд-Земун. 
 
Захтев за заштиту права се може поднети у току целог поступка јавне набавке, 
против сваке радње наручиоца, осим уколико Законом није другачије одређено.  
 
О поднетом захтеву за заштиту права наручилац обавештава све учеснике у 
поступку јавне набавке, односно објављује обавештење о поднетом захтеву на 
Порталу јавних набавки, најкасније у року од 2 дана од дана пријема захтева. 
 
Уколико се захтевом за заштиту права оспорава врста поступка, садржина 
позива за подношење понуда или конкурсне документације, захтев ће се  
сматрати благовременим уколико је примљен од стране наручиоца најкасније 7 
дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања. 
 
Ова одредба се не примењује ако подносилац захтева или са њим повезано 
лице није учествовало у поступку. 
 
У случају подношења захтева за заштиту права којим се оспорава врста 
поступка, садржина позива за подношење понуда или конкурсне документације 
долази до застоја рока за подношење понуда. 
 
Захтев за заштиту права задржава даље активности наручиоца у поступку 
јавне набавке, до доношења одлуке о поднетом захтеву за заштиту права. 
 

После доношења одлуке о додели уговора из чл. 108. Закона или одлуке о 
обустави поступка јавне набавке из чл. 109. Закона, рок за подношење захтева 
за заштиту права је 10 дана од дана пријема одлуке о додели уговора.  

 

Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете 
у  поступку  јавне  набавке  ако  су  подносиоцу  захтева  били  или  могли  бити 
познати разлози за његово подношење пре истека рока за подношење понуда, 
а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока. 

 
Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права 
од стране истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати 
радње наручиоца за које је подносилац захтева знао или могао знати приликом 
подношења претходног захтева. 
Подносилац захтева је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати 
таксу од 80.000,00 динара: 

1)  број жиро рачуна: 840-742221843-57, 
1) шифра плаћања 153 или 253, 
2) позив на број: 97 50-016, 
3) сврха: Републичка административна такса број или друга ознака набавке 
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на коју се односи поднети захтев за заштиту права, 
4) назив наручиоца, 
5) корисник: Буџет Републике Србије. 

 
Потврда о извршеној уплати републичке административне таксе из чл. 156. 
Закона мора да: 
 

1) буде издата од стране банке и да садржи печат банке; 
2) да представља доказ о извршеној уплати републичке административне 

таксе (у потврди мора јасно да буде истакнуто да је уплата таксе 
реализована и датум када је уплата таксе реализована). 

 
Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138. - 167. 
Закона. 

 
 
22. РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН 

 
Уговор о јавној набавци ће бити закључен са понуђачем којем је додељен 
уговор у року од 8 дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту 
права из члана 149. Закона. 
 

  У случају да је поднета само једна понуда наручилац може закључити уговор 
пре истека рока за подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 112. 
став 2. тачка 5) Закона. 
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VI ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 
 
 

Понуда  број  од   за  јавну 
набавку услуге текуће поправке и одржавања медицинске опреме ( и резервни 
делови) , број: ЈН 30/2014 

 
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: 

 

  
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: 

 

  
Име особе за контакт: 

 

  
Проценат укупне вредности 
набавке који ће извршити 
подизвођач: 

 

  
Део предмета набавке који ће 
извршити подизвођач: 

 

 Напоме на :  
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: 

 

 
2) 

 
Назив учесника у заједничкој 
понуди: 

 

  
Адреса: 

 

  
Матични број: 

 

  
Порески идентификациони број: 

 

  
Име особе за контакт: 

 

 
3) 

 
Назив учесника у заједничкој 
понуди: 

 

  
Адреса: 

 

  
Матични број: 

 

  
Порески идентификациони број: 

 

  
Име особе за контакт: 

 

  
Напоме на :  
 
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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5)                    ОБРАЗАЦ  ПОНУДЕ  
 

Понуда понуђача бр.________ од дана:__________ 2014. године 

 
                   „Текуће поправке и одржавања медицинске опреме 
                   (и резервни делови)“, обликована по партијама:   
 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

 (Заокружити Партије за које понуђач доставља понуду) 

 
 
 
 
 
 
Напомена: 
 
Наручилац није у обавези према изабраном Понуђачу да искористи сва 
уговорена средства. 
Образац понуде достављен је за сваку партију,појединачно. 
 
 
 
 

 
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 изгрупе понуђача 
или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, 
потписати и печатом оверити образац понуде.Како је предмет јавне набавке 
обликован у више партија, понуђачи ће попуњавати образац понуде за све 
понуђене партије посебно. 
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VII  ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ,СПЕЦИФИКАЦИЈА ОПРЕМЕ, ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ 
ЦЕНЕ ПО ПАРТИЈАМА  
  

  ПОНУДА за Партију 1„Медицински апарати у служби  
физикалне медицине произвођача Elektronik Design “ 

 
У складу са условима из позива и конкурсне документације за јавну набавку 
услуга, у отвореном поступку бр.30/2014-„ Текуће поправке и одржавања 
медицинске опреме ( и резервни делови) “,спремни смо да извршимо наведену 
услугу, под следећим условима:  
 
ОПРЕДЕЉЕНА СРЕДСТВА за Партију 1. износе:150.000,00 РСД без ПДВ-а. 
(Средства која ће бити уговорена са најповољнијим понуђачем) 
 
НАРУЧИЛАЦ НИЈЕ У ОБАВЕЗИ ПРЕМА ИЗАБРАНОМ ПОНУЂАЧУ ДА ИСКОРИСТИ СВА 
УГОВОРЕНА СРЕДСТВА. 
Услуга  текуће поправке и одржавања медицинске опреме ( и резервни 
делови) подразумева: 

- Одржавање или поправка опреме код наручиоца или, по потреби 
преузимање и враћање поправљене опреме наручиоцу, са уградњом 
делова и материјала са листе 

- Рок за долазак након позива или пријаве квара: ____часа (не дужи 
од 24 часа) 
- Рок за поправку:  ____   радна дана (не виши од 3 дана) 
- Гарантни рок на извршену услугу:_________ дана 
- Гарантни рок на уграђене делове:_________ месеци 
 (не мањи од 6 месеци) 
- Рок плаћања:_________(не краћи од 60 и не дужи од 90 дана) 

          - Важност понуде:____  дана (не мања од 60 дана од дана отварања 
понуда) 

- Вредност радног сата, РСД без ПДВ __________ (попуњава 
понуђач) 
- Вредност радног сата, РСД са ПДВ ___________ (попуњава 
понуђач) 

 

Напомена: 
Саставни део обрасца понуде је и обавезна листа делова и материјала 
са унетим ценама понуђача 
 
            Додатни услови: (доказе понуђач доставља у понуди) 

1)Oвлашћени сервис  

 

Доказ: Овлашћење од произвођача опреме или генералног заступника 

 

______________2014. године            Потпис овлашћеног лица понуђача: 
Место и датум                                                   
                                           М.П.                  _____________________ 
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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. 
 

Образац структуре ценe са упутством 

Спецификација апарата за одржавање и поправку за партију 1 
ФИЗИКАЛНА МЕДИЦИНА I (УВИД У ОПРЕМУ СА КОЈОМ РАСПОЛАЖЕ НАРУЧИЛАЦ) 

 

 

 

 

  

 

Red 
NAZIV MEDICINSKOG 

APARATA proizvođac 
god.pro

izv. 
serijski 

broj 
god.nabavke 

u eksploataciji Stanje Napomena br 

1 2 3 4  5 6 7 

I Galvan plus Elektronik 

Design 

2002 1102 2002  R.Končara 

II Tens 2 Elektronik 

Design 

2010 1216 2010  R.Končara 

III Jonos 4 Elektronik 

Design 

2011 1151 2011  R.Končara 

IV Jonos 4 Elektronik 

Design 

2011 1153 2011  R.Končara 

V Jonos 4 Elektronik 

Design 

2011 1118 2011  R.Končara 

VI Diatech Elektronik 

Design 

2002  2002  R.Končara 

VII Jonos Elektronik 

Design 

2002  2002  R.Končara 

VIII Jonos Elektronik 

Design 

2002  2002  R.Končara 

IX Medico laser 637 Elektronik 
Design 

2006  2006  R.Končara 

X Medico laser 637 Elektronik 
Design 

2006  2006  R.Končara 

XI Jonos 3 Elektronik 

Desian 

2003  2003  R.Končara 

XII Tens Elektronik 
Design 

2002  2002  R.Končara 

XIII Aparat za terap. 
INVAC 

Elektronik 
Design 

2003  2003  R.Končara 

XIV Aparat za terapiju UZ Elektronik 
Design 

2004  2004  R.Končara 



 

 

 

Конкурсна документација у отвореном поступку за ЈН 30/2014                                       26  

РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ  

Aparat za elektrostimulaciju “Galvan Plus”                                                                                                                                                                                             
 

 

 

Red 

NAZIV ARTIKLA 
Jedinica 

mere Količina Proizvođač 

Jedinična 
cena bez 

PDV-a 

Jedinična 
cena sa 
PDV-om br      

1 2 3 4   5 6 

1. 1 

Preklopnik za izbor 
modulacije 

kom 1    

2. 2 
Potenciometar za 
intenzitet 

kom 1    

3. 3 
Potenciometar za 

trajanje impulsa 

kom 1    

4. 4 

Potenciometar za 

pauzu 

kom 1    

5. 5 
Konektor 5-pinski na 

aparatu 

kom 1    

6. 6 
Dvozilni pacijent kabal kom 1    

7. 7 

Cetvorozilni pacijent 
kabal 

kom 1    

8. 8 
Banana utikac 4mm za 
pacijent kabal 

kom 1    

9. 9 

Elektroda 5x5cm kom 1    

10. 1
0 

Elektroda 6x8cm kom 1    

11. 1
1 

Elektroda 7x12cm kom 1    

12. 1
2 

Instrument za 
prikazivanje intenziteta  

kom 1    

13. 1
3 

Kuciste osiguraca  kom 1    

14. 1
4 

Mrezni prekidac kom 1    

15. 1
5 

Mrezni transformator kom 1    

16. 1
6 

Rele za izbor opsega 
16-80mA 

kom 1    

17. 1
7 

Startno rele  kom 1    

18. 1
8 

Sundjerasta navlaka za 
elektrodu 50x50mm 

(presovani sundjer) 

kom 1    

19. 1
9 

Sundjerasta navlaka za 
elektrodu 6x8cm 

(presovani sundjer) 

kom 1    

20. 2
0 

Sundjerasta navlaka za 
elektrodu 7x12cm 

(presovani sundjer) 

kom 1    
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Aparat za TENS “TENS 2” 
 

1. 2
1 

Ploča pacijenta kom 1    

2. 2
2 

Mreţni transformator kom 1    

3. 2
3 

Tajmer kom 1    

4. 2
4 

Folija komandne table kom 1    

5. 2
5 

Dvoţilni pacijent kabal kom 1    

6. 2
6 

Četvoroţilni pacijent 
kabal 

kom 1    

7. 2
7 

Banana utikač 4mm za 
pacijent kabal 

kom 1    

8. 2
8 

Elektroda 5x5cm kom 1    

9. 2
9 

Kućište osigurača kom 1    

10. 3
0 

Mreţni prekidač kom 1    

11. 3
1 

Kućište aparata kom 1    

12. 3
2 

Elektroda 5x5cm kom 1    

13. 3
3 

Elektroda 6x8cm kom 1    

14. 3
4 

Elektroda 7x12cm kom 1    

15. 3
5 

SunĎerasta navlaka za 
elektrodu 50x50mm 

(presovani sunĎer) 

kom 1    

16. 3
6 

SunĎerasta navlaka za 
elektrodu 6x8cm 

(presovani sunĎer) 

kom 1    

17. 3
7 

SunĎerasta navlaka za 
elektrodu 7x12cm 

(presovani sunĎer) 

kom 1    
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Aparat za terapiju galvanskom strujom “JONOS 4” 
 

1. 3
8 

Ploča pacijenta kom 1    

2. 3
9 

Mreţni transformator kom 1    

3. 4
0 

Tajmer kom 1    

4. 4
1 

Folija komandne table kom 1    

5. 4
2 

Dvoţilni pacijent kabal kom 1    

6. 4
3 

Banana utikač 4mm za 
pacijent kabal 

kom 1    

7. 4
4 

Elektroda 5x5cm kom 1    

8. 4
5 

Elektroda 6x8cm kom 1    

9. 4
6 

Elektroda 7x12cm kom 1    

10. 4
7 

Kućište osigurača kom 1    

11. 4
8 

Mreţni prekidač kom 1    

12. 4
9 

Kućište aparata kom 1    

13. 5
0 

SunĎerasta navlaka za 
elektrodu 50x50mm 

(presovani sunĎer) 

kom 1    

14. 5
1 

SunĎerasta navlaka za 
elektrodu 6x8cm 

(presovani sunĎer) 

kom 1    

15. 5
2 

SunĎerasta navlaka za 
elektrodu 7x12cm 

(presovani sunĎer) 

kom 1    

 

Aparat za terapiju dijadinamičkim strujama “DIATECH” 
 

Red 

NAZIV ARTIKLA 
Jedinica 

mere 
Količin

a Proizvođač 

Jedinična 
cena bez 

PDV-a 

Ukupna 
cena bez 

PDV-a br      

1 2 3 4   5 6 

1. 5
3 

LCD numerički displej kom 1    

2. 5
4 

Mreţni transformator kom 1    

3. 5
5 

Tastatura kom 1    

4. 5
6 

Folija komandne table kom 1    

5. 5
7 

Konektor 5-pinski na 
aparatu 

kom 1    
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6. 5
8 

Dvoţilni pacijent kabal kom 1    

7. 5
9 

Četvoroţilni pacijent 
kabal 

kom 1    

8. 6
0 

Banana utikač 4mm za 
pacijent kabal 

kom 1    

9. 6
1 

Elektroda 5x5cm kom 1    

10. 6
2 

Elektroda 6x8cm kom 1    

11. 6
3 

Elektroda 7x12cm kom 1    

12. 6
4 

Ploča procesora kom 1    

13. 6
5 

Ploča pacijenta kom 1    

14. 6
6 

Kućište osigurača kom 1    

15. 6
7 

Mreţni prekidač kom 1    

16. 6
8 

Kućište aparata kom 1    

   
     Aparat za terapiju galvanskom strujom “JONOS ” 

17. 6
9 

Ploča pacijenta kom 1    

18. 7
0 

Mreţni transformator kom 1    

19. 7
1 

Tajmer kom 1    

20. 7
2 

Folija komandne table kom 1    

21. 7
3 

Dvoţilni pacijent kabal kom 1    

22. 7
4 

Banana utikač 4mm za 
pacijent kabal 

kom 1    

23. 7
5 

Elektroda 5x5cm kom 1    

24. 7
6 

Elektroda 6x8cm kom 1    

25. 7
7 

Elektroda 7x12cm kom 1    

26. 7
8 

Kućište osigurača kom 1    

27. 7
9 

Kućište aparata kom 1    

28. 8
0 

SunĎerasta navlaka za 
elektrodu 50x50mm 

(presovani sunĎer) 

kom 1    
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29. 8
1 

SunĎerasta navlaka za 

elektrodu 6x8cm 
(presovani sunĎer) 

kom 1    

30. 8
2 

SunĎerasta navlaka za 
elektrodu 7x12cm 

(presovani sunĎer) 

kom 1    

 

     Aparat za laser - terapiju “MedicoLaser 637” 
 

31. 8
3 

Kućište aparata kom 1    

32. 8
4 

Mreţni transformator kom 1    

33. 8
5 

Tastatura kom 1    

34. 8
6 

Folija komandne table kom 1    

35. 8
7 

Mreţni prekidač kom 1    

36. 8
8 

Konektor 8-pinski na 
aparatu 

kom 1    

37. 8
9 

Laserska sonda 70mW kom 1    

38. 9
0 

Laserska dioda 50mW kom 1    

39. 9
1 

Kabal na sondi lasera  kom 1    

40. 9
2 

Socivo na laserskoj 

sondi 

kom 1    

41. 9
3 

Socivo sa drzacem kom 1    

42. 9
4 

Ploca procesora sa 
pobudnim stepenom  

kom 1    

43. 9
5 

Komandna ploca kom 1    

44. 9
6 

Detektor 
akupunkturnih tacaka 

kom 1    

45. 9
7 

Zastitne naocare kom 1    

46. 9
8 

Kuciste osiguraca kom 1    

 

    Aparat za terapiju galvanskom strujom “JONOS 3” 
 

47. 9
9 

Ploča pacijenta kom 1    

48. 1
0
0 

Mreţni transformator kom 1    
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49. 1
0
1 

Mreţni prekidač kom 1    

50. 1
0
2 

Kućište osigurača kom 1    

51. 1
0
3 

Folija komandne table kom 1    

52. 1
0
4 

Dvoţilni pacijent kabal kom 1    

53. 1
0
5 

Banana utikač 4mm za 

pacijent kabal 

kom 1    

54. 1
0
6 

Elektroda 5x5cm kom 1    

55. 1
0
7 

Elektroda 6x8cm kom 1    

56. 1
0
8 

Elektroda 7x12cm kom 1    

57. 1
0
9 

Kućište aparata kom 1    

58. 1
1
0 

SunĎerasta navlaka za 

elektrodu 50x50mm 
(presovani sunĎer) 

kom 1    

59. 1
1
1 

SunĎerasta navlaka za 

elektrodu 6x8cm 
(presovani sunĎer) 

kom 1    

60. 1
1
2 

SunĎerasta navlaka za 
elektrodu 7x12cm 

(presovani sunĎer) 

kom 1    
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     Aparat za TENS “TENS” 
 

61. 1
1
3 

Ploča pacijenta kom 1    

62. 1
1
4 

Mreţni transformator kom 1    

63. 1
1
5 

Tajmer kom 1    

64. 1
1
6 

Folija komandne table kom 1    

65. 1
1
7 

Dvoţilni pacijent kabal kom 1    

66. 1
1
8 

Četvoroţilni pacijent 

kabal 

kom 1    

67. 1
1
9 

Banana utikač 4mm za 
pacijent kabal 

kom 1    

68. 1
2
0 

Elektroda 5x5cm kom 1    

69. 1
2
1 

Kućište osigurača kom 1    

70. 1
2
2 

Kućište aparata kom 1    

71. 1
2
3 

Elektroda 5x5cm kom 1    

72. 1
2
4 

Elektroda 6x8cm kom 1    

73. 1
2
5 

Elektroda 7x12cm kom 1    

74. 1
2
6 

SunĎerasta navlaka za 

elektrodu 50x50mm 

(presovani sunĎer) 

kom 1    

75. 1
2
7 

SunĎerasta navlaka za 

elektrodu 6x8cm 
(presovani sunĎer) 

kom 1    

76. 1
2
8 

SunĎerasta navlaka za 

elektrodu 7x12cm 
(presovani sunĎer) 

kom 1    
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    Aparat za terapiju interferentnim strujama sa vakuumom “INVAK” 

77. 2
9 

LCD numerički displej kom 1    

78. 3
0 

Mreţni transformator kom 1    

79. 3
1 

Tastatura kom 1    

80. 3
2 

Folija komandne table kom 1    

81. 3
3 

Konektor 5-pinski na 

aparatu 

kom 1    

82. 3
4 

Dvoţilni pacijent kabal kom 1    

83. 3
5 

Četvoroţilni pacijent 
kabal 

kom 1    

84. 3
6 

Banana utikač 4mm za 
pacijent kabal 

kom 1    

85. 3
7 

Elektroda 5x5cm kom 1    

86. 3
8 

Elektroda 6x8cm kom 1    

87. 3
9 

Elektroda 7x12cm kom 1    

88. 4
0 

Ploča procesora kom 1    

89. 4
1 

Ploca merenja i 

regulacije 

kom 1    

90. 4
2 

Ploca iylaynog stepena kom 1    

91. 4
3 

Vakum pumpa  kom 1    

92. 4
4 

Kuciste osiguraca kom 1    

93. 4
5 

Mrezni prekidac kom 1    

94. 4
6 

Kuciste aparata kom 1    

95. 4
7 

Sundjerasta navlaka za 

elektrodu 50x50mm 
(presovani sundjer) 

kom 1    

96. 4
8 

Sundjerasta navlaka za 

elektrodu 6x8cm 
(presovani sundjer) 

kom 1    

97. 4
9 

Sundjerasta navlaka za 
elektrodu 7x12cm 

(presovani sundjer) 

kom 1    

98. 5
0 

Sundjer za vakuum 
elektrodu O 90 

kom 1    

99. 5
1 

Sundjer za vakuum 
elektrodu O 55 

kom 1    
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           Aparat za terapiju ultrazvukom   

 

 

 

Ukupna cena bez PDV-a  

Iznos PDV-a  

Ukupna cena sa PDV-om  

 

 

Београд, ________2014. године                    М.П.                       потпис овлашћеног лица 

                                                                                                             

                                                ________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100.  

Folija komandne table kom 1    

101.  
Konektor 8-pinski na 
aparatu 

kom 1    

102.  
Ultrazvučna sonda kom 1    

103.  

Kabal za ultrazvučnu sondu 

2m 

kom 1    

104.  
Kristal ultrazvučne sonde kom 1    

105.  
Ploča procesora kom 1    

106.  

Ploča pacijenta kom 1    

107.  
Ploča komandne table kom 1    

108.  

Mreţni transformator kom 1    

109.  

Kućište osigurača kom 1    

110.  

Mreţni prekidač kom 1    

111.  

Kućište aparata kom 1    
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ПОНУДА за Партију 2„Медицински апарати у служби  
физикалне медицине и остало“ 

У складу са условима из позива и конкурсне документације за јавну набавку 
услуга, у отвореном поступку бр.30/2014 -„ Текуће поправке и одржавања 
медицинске опреме ( и резервни делови)“,спремни смо да извршимо наведену 
услугу, под следећим условима:  
 
ОПРЕДЕЉЕНА СРЕДСТВА за Партију 2. износе:200.000,00 РСД без ПДВ-а. 
(Средства која ће бити уговорена са најповољнијим понуђачем) 
 
НАРУЧИЛАЦ НИЈЕ У ОБАВЕЗИ ПРЕМА ИЗАБРАНОМ ПОНУЂАЧУ ДА ИСКОРИСТИ СВА 
УГОВОРЕНА СРЕДСТВА. 
Услуга  поправке и одржавања медицинске опреме подразумева: 

- Одржавање или поправка опреме код наручиоца или, по потреби 
преузимање и враћање поправљене опреме наручиоцу, са уградњом 
делова и материјала са листе 

- Рок за долазак након позива или пријаве квара: ____часа (не дужи 
од 24 часа) 
- Рок за поправку:  ____   радна дана (не виши од 3 дана) 
- Гарантни рок на извршену услугу:_________ дана 
- Гарантни рок на уграђене делове:_________ месеци (не мањи од 6 
месеци) 
- Рок плаћања:_________(не краћи од 60 и не дужи од 90 дана) 

          - Важност понуде:____  дана (не мања од 60 дана од дана отварања 
понуда) 

- Вредност радног сата, РСД без ПДВ __________ (попуњава 
понуђач) 
- Вредност радног сата, РСД са ПДВ ___________ (попуњава 
понуђач) 

 

Напомена: 
Саставни део обрасца понуде је и обавезна листа делова и материјала 
са унетим ценама понуђача 
 
                              Додатни услови:(доказе понуђач доставља у понуди) 

 Стандард ISO 9001:2008  

Доказ: доставити копију сертификата ISO 9001:2008  

 који се односи на предметну набавку односно поправке и одржавања 

медицинске опреме.    

 

______________2014. године        Потпис овлашћеног лица понуђача: 
Место и датум                                                   
                                           М.П.                  _____________________ 
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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. 
 

Образац структуре ценe са упутством 

 

ПАРТИЈА 2 
 
ФИЗИКАЛНА МЕДИЦИНА II (УВИД У ОПРЕМУ СА КОЈОМ РАСПОЛАЖЕ НАРУЧИЛАЦ) 

 
I  Galvomed 20 ic Ei Nis 1987 04341 1987 U radu R.Končara  

II  Galvomed 20 ic Ei Nis 1981 01147 1981 U radu  R.Končara  

III  Galvomed 20 ic Ei Nis 1981 01124 1981 U radu R.Končara   

IV  Sonoton Ei Nis 1991 0323 1991 U radu R.Končara   

V  Sonoton Ei Nis 1991 0320 1991 U radu   R.Končara  

VI  Diaton Ei Nis 1988 02134 1988 U radu   R.Končara  

VII  Diaton p Ei Nis 1997 00106 1999 U radu   R.Končara  

VIII  Alvomed Ei Nis 1981   1981 U radu R.Končara   

IX  Kombi laser 
stimulator-komplet 

N.Sad 2003   2003 U radu   R.Končara  

X  Bioptron Cepter 2000   2000 U radu R.Končara   

XI  Infra ruz lampa   1981   1981 U radu   R.Končara  

XII  Podloske za magnet 

male 

Vivavel 2003   2003    R.Končara  

XIII  Podloske za magnet 
male 

Vivavel 2003   2003    R.Končara  

XIV  Podloske za magnet 

male 

Vivavel 2003   2003    R.Končara  

XV  Podloske za magnet 
male 

Vivavel 2003   2003    R.Končara  

XVI  Mag.podloska 

srednja 

Vivavel 2003   2003    R.Končara  

XVII  Mag.podloska 

srednja 

Vivavel 2003   2003    R.Končara  
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Резервни делови  
Aparat za elektrostimulaciju “GALVOMED 20IC” 

XVIII  Mag.podloska 

srednja 

Vivavel 2003   2003    R.Končara  

XIX  Mag.podloska velika Vivavel 2004   2004    R.Končara  

XX  Mag.podloska velika Vivavel 2004   2004  R.Končara   

XXI  Magnet dvokanalni 

320 TP 

Vivavel 2006   2006    R.Končara  

XXII  Generator magnet 
polja 

Vivavel 2004   2004  R.Končara   

XXIII  Generator magnet 

polja 4 kanala 

Vivavel 2003   2003    R.Končara  

XXIV  Generator magnet 

polja 2 kanala 

Vivavel 2003   2003    R.Končara  

XXV  Apara ya Fiz.interfer 
savac 

N.Sad 2000   2000 U radu   R.Končara  

XXVI  Aparat za terapiju  VAC 2000 2011   2011 U radu   R.Končara  

XXVII  Aparat za El terapiju Neodiadyne 
2000 

2011   2011 U radu   R.Končara  

XXVIII  Dexa-

osteodenizitometar  

Osteocore 2007   2007 U radu   R.Končara  

XXIX  Osteodenzitometar  PEG ASUS 
prestige 

2007   2007 U radu   R.Končara  

XXX  Parafinski lonac 322 Elmed 2003   2003 U radu   R.Končara  

XXXI  Parafinski lonac 322 Elmed 2003   2003 U radu   R.Končara  

XXXII  Habard    1981   1981 U radu   R.Končara  

XXXIII  Bioptron lampa Cepter 2000   2000 U radu   R.Končara  

Red 

NAZIV ARTIKLA 
Jedinica 

mere Količina Proizvođač 

Jedinična 
cena bez 

PDV-a 

Jedinična  
cena sa 
PDV-om br      

1 2 3 4   5 6 

1. 6
4 
Preklopnik za izbor 
modulacije 

kom 1    

2. 6
5 
Potenciometar za 
intenzitet 

kom 1    

3. 6
6 
Potenciometar za trajanje 
impulsa 

kom 1    

4. 6
7 

Potenciometar za pauzu kom 1    



 

 

 

Конкурсна документација у отвореном поступку за ЈН 30/2014                                       38  

 

Aparat za terapiju dijadinamičkim strujama “DIATON” i “DIATON P” 
 

1. 8
4 

Preklopnik za izbor 
modulacije 

kom 1    

2. 8
5 

Mreţni transformator kom 1    

3. 8
6 

Konektor 5-pinski na 
aparatu 

kom 1    

4. 8
7 

Dvozilni pacijent kabal kom 1    

5. 8
8 

Cetvorozilni pacijent 
kabal 

kom 1    

6. 8
9 

Banana utikac 4mm za 

pacijent kabal 

kom 1    

5. 6
8 
Konektor 5-pinski na 

aparatu 

kom 1    

6. 6
9 
Dvozilni pacijent kabal kom 1    

7. 7
0 

Cetvorozilni pacijent kabal kom 1    

8. 7
1 
Banana utikac 4mm za 
pacijent kabal 

kom 1    

9. 7
2 

Elektroda 5x5cm kom 1    

10. 7
3 

Elektroda 6x8cm kom 1    

11. 7
4 

Elektroda 7x12cm kom 1    

12. 7
5 

Instrument za 
prikazivanje intenziteta  

kom 1    

13. 7
6 
Kuciste osiguraca  kom 1    

14. 7
7 

Mrezni prekidac kom 1    

15. 7
8 

Mrezni transformator kom 1    

16. 7
9 
Rele za izbor opsega 16-

80mA 

kom 1    

17. 8
0 

Startno rele  kom 1    

18. 8
1 

Sundjerasta navlaka za 
elektrodu 50x50mm 

(presovani sundjer) 

kom 1    

19. 8
2 

Sundjerasta navlaka za 
elektrodu 6x8cm 

(presovani sundjer) 

kom 1    

20.  

Sundjerasta navlaka za 
elektrodu 7x12cm 

(presovani sundjer) 

kom 1    
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7. 9
0 

Elektroda 5x5cm kom 1    

8. 9
1 

Elektroda 6x8cm kom 1    

9. 9
2 

Elektroda 7x12 cm kom 1    

10. 9
3 

Instrument za 

prikazivanje intenziteta  

kom 1    

11. 9
4 

Kuciste osiguraca kom 1    

12. 9
5 

Mrezni prekidac kom 1    

13. 9
6 

Sundjerasta navlaka za 

elektrodu 50x50mm 
(presovani sundjer) 

kom 1    

14. 9
7 

Sundjerasta navlaka za 

elektrodu 6x8cm 
(presovani sundjer) 

kom 1    

15. 9
8 

Sundjerasta navlaka za 

elektrodu 7x12cm 
(presovani sundjer) 

kom 1    

 

    Aparati  za magnetoterapiju  „WIVAVEL “  
 

16. 9
9 

Sedmosegmentni 

displej 

kom 1    

17. 0
0 

Mrežni 

transformator 

kom 1    

18. 0
1 

Taster kom 1    

19. 0
2 

Folija komandne 

table 

kom 1    

20. 0
3 

Konektor stereo 

6,3mm na aparatu 

kom 1    

21. 0
4 

Podloška za magnet 

mala 

kom 1    

22. 0
5 

Podloška za magnet 

srednja 

kom 1    

23. 0
6 

Podloška za magnet 

velika 

kom 1    

24. 0
7 

Popravka namotaja 

podloške za magnet  

kom 1    

25. 0
8 

Zamena kabla 

podloške  

kom 1    

26. 0
9 

Zamena konektora 

podloške  

kom 1    
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Aparat za terapiju interferentnim strujama  
 

27. 1
0 

Displej kom 1    

28. 1
1 

Mreţni transformator kom 1    

29. 1
2 

Tastatura kom 1    

30. 1
3 

Folija komandne table kom 1    

31. 1
4 

Konektor 5-pinski na 

aparatu 

kom 1    

32. 1
5 

Dvozilni pacijent kabal  kom 1    

33. 1
6 

Cetvorozilni pacijent 
kabal 

kom 1    

34. 1
7 

Banana utikac 4mm za 
pacijent kabal 

kom 1    

35. 1
8 

Elektroda 5x5cm kom 1    

36. 1
9 

Elektroda 6x8cm kom 1    

37. 2
0 

Elektroda 7x12cm kom 1    

38. 2
1 

Ploca procesora  kom 1    

39. 2
2 

Ploca merenja I 

regulacije  

kom 1    

40. 2
3 

Ploca izlaznog stepena kom 1    

41. 2
4 

Kuciste osiguraca  kom 1    

42. 2
5 

Mrezni prekidac kom 1    

43. 2
6 

Kuciste aparata kom 1    

44. 2
7 

Sundjerasta navlaka za 
elektrodu 50x50mm 

(presovani sundjer) 

kom 1    

45. 2
8 

Sundjerasta navlaka za 
elektrodu 6x8cm 

(presovani sundjer) 

kom 1    

46. 2
9 

Sundjerasta navlaka za 
elektrodu 7x12 cm 

(presovani sundjer) 

kom 1    
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    Aparat za terapiju vakumom “VAC” 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aparat za elektrterapiju  „NEODIADYNE 2000“ 

Red. 
br 

NAZIV ARTIKLA Jedinica 
mere 

Količina ProizvoĎač Jedinična 
cena bez 

PDV-a 

Jedinična cena 
sa PDV-om 

  1 2 3 4 5 6 7 

59.  Sedmosegmentni 

displej za vreme 

kom 1    

60.  Sedmosegmentni 

displej za intenzitet 

kom 1    

61.  Tastatura 

 

kom 1    

62.  Folija komandne 

table 

kom 1    

47. 2
3
0 

Mreţni transformator kom 1    

48. 2
3
1 

Spojni kabal sa 
Intermedom 

kom 1    

49. 2
3
2 

Konektor 5-pinski na 

aparatu 

kom 1    

50. 2
3
3 

Spojno crevo-komplet 

4. kom 

kom 1    

51. 2
3
4 

Vaakum elektroda O55 kom 1    

52. 2
3
5 

Vakuum elektroda O90 kom 1    

53. 2
3
6 

Sundjer za vacuum 
elektrodu O55 

kom 1    

54. 2
3
7 

Sundjer za vakuum 

elektrodu O90 

kom 1    

55. 2
3
8 

Pumpa kom 1    

56. 2
3
9 

Prikljucak za vakuum 

crevo 

kom 1    

57. 2
4
0 

Kuciste osiguraca kom 1    

58. 2
4
1 

Mrezni prekidac kom 1    
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63.  Konektor 5-pinski na 

aparatu 

kom 1    

64.  Dvožilni pacijent 

kabal 

kom 1    

65.  Četvorožilni pacijent 

kabal 

kom 1    

66.  Banana utikač 4mm 

za pacijent kabal 

kom 1    

67.  Elektroda 5x5cm kom 1    

68.  Elektroda 6x8cm kom 1    

69.  Elektroda 7x12cm kom 1    

70.  Kućište osigurača kom 1    

71.  Mrežni prekidač kom 1    

72.  Popravka izlaznog 

stepena 

kom 1    

73.  Popravka stepena za 

napajanje 

kom 1    

 

Rekapitulacija 

Ukupna cena za celu partiju bez PDV-a  

Iznos PDV-a  

Ukupna cena za celu partiju sa PDV-om  

 

 

Београд, ________2014. године                    М.П.                     потпис овлашћеног лица 

                                                                                                             

                                                                                               __________________ 
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  ПОНУДА за Партију 3 „ЕКГ-апарати и дефибрилатори“ 
У складу са условима из позива и конкурсне документације за јавну набавку 
услуга, у отвореном поступку бр.30/2014 -„ Поправке и одржавања 
медицинске опреме ( и резервни делови)“,спремни смо да извршимо наведену 
услугу, под следећим условима:  
 
ОПРЕДЕЉЕНА СРЕДСТВА за Партију 3. износе:250.000,00 РСД без ПДВ-а. 
(Средства која ће бити уговорена са најповољнијим понуђачем) 
 
НАРУЧИЛАЦ НИЈЕ У ОБАВЕЗИ ПРЕМА ИЗАБРАНОМ ПОНУЂАЧУ ДА ИСКОРИСТИ СВА 
УГОВОРЕНА СРЕДСТВА. 
Услуга  поправке и одржавања медицинске опреме подразумева: 

- Одржавање или поправка опреме код наручиоца или, по потреби 
преузимање и враћање поправљене опреме наручиоцу, са уградњом 
делова и материјала са листе 

- Рок за долазак након позива или пријаве квара: ____часа (не дужи 
од 24 часа) 
- Рок за поправку:  ____   радна дана (не виши од 3 дана) 
- Гарантни рок на извршену услугу:_________ дана 
- Гарантни рок на уграђене делове:_________ месеци (не мањи од 6 
месеци) 
- Рок плаћања:_________(не краћи од 60 и не дужи од 90 дана) 

          - Важност понуде:____  дана (не мања од 60 дана од дана отварања 
понуда) 

- Вредност радног сата, РСД без ПДВ __________ (попуњава 
понуђач) 
- Вредност радног сата, РСД са ПДВ ___________ (попуњава 
понуђач) 

 

Напомена: 
Саставни део обрасца понуде је и обавезна листа делова и материјала 
са унетим ценама понуђача 
 
              Додатни услови:(доказе понуђач доставља у понуди) 

 Стандард ISO 9001:2008  

Доказ: доставити копију сертификата ISO 9001:2008  

 који се односи на предметну набавку односно поправке и одржавања 

медицинске опреме.    

 

 

 

______________2014. године        Потпис овлашћеног лица понуђача: 
Место и датум                                                   
                                           М.П.                  _____________________ 
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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. 
 
Образац структуре ценe са упутством 
 

Партија 3 

Спецификација апарата за одржавање и поправку 
 (УВИД У ОПРЕМУ СА КОЈОМ РАСПОЛАЖЕ НАРУЧИЛАЦ) 

 
ЕКГ АПАРАТИ И ДЕФИБРИЛАТОРИ(УВИД У ОПРЕМУ СА КОЈОМ РАСПОЛАЖЕ НАРУЧИЛАЦ) 
 

Red 
NAZIV 

MEDICINSKOG 
APARATA Proizvođac 

god.pr
oizv. serijski broj 

god.nab
avke u 
eksploa

taciji Stanje Napomena br      

1 2 3 4   5 6 7 

I  EKG Caroipija 

200 

Trismed-
Koreja 

  SNC2000-

71060-C-

203N 

  ispravan  Surčin  

II I

I 

EKG Inomed 

heart mirror 
3-ind 

  070031067H

M-3-IKO 

   ispravan   Surčin 

III I

I
I 

EKG Shiller   19064119    ispravan  Kamendin  

IV I
V 
EKG-Trokanalni Inomed 

medical 
  070031079   ispravan   Donji grad ured  

V V EKG Inomed   080030965    ispravan  Opšta 
R.Končara  

VI V

I 

EKG Ind.med.   070031069    ispravan  Batajnica  

VII V

I
I 

EKG (Budapest) Indowlo 

Medical co 

2005 070030449 2007 ispravan  Kućno lečenje  

VIII V

I
I

I 

EKG Sklop (Zemun) Slovakia 2004 753SJ   ispravan  Kardiologija  

IX I
X 
Holter EKG 
Cariomera Wien 

Madjarska   8H9971 2011 ispravan  Kardiologija  

X X Bioset 3700 

(Zemun) 

Nemacka 1995 77234 1997 ispravan  Kardiologija  

XI X

I 

EKG Inhomed 

Batajnica 

    0120   ispravan  Kardiologija  
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XII X

I
I 

EKG 12-kanalni Cardiom 

plus 
Nemacka 

2009 0800186 2011  ispravan   Kardiologija 

XIII X
I

I 

EKG-Aspel aparat AS 
Card B5 A 

Aspel 
Poljska 

2002 298/02 2002  ispravan    

XIV X
I

I

I 

EKG-Aspel aparat AS 
Card B5 A 

Aspel 
Poljska 

2002 299/02 2002  ispravan  DMR  

XV X

I

V 

EKG aparat Heart 

Screen 112D 

Innomed 

medical 

Madjarska 

  07007050    ispravan  DMR 

XVI X

V 

EKG aparat Heart 

Screen 112D kabal-
medical power 

svpply 

Innomed 

medical 
Madjarska 

  07539059    ispravan  DMR  

XVII X
V

I 

EKG-aparat Cardipia 
40 

Trismed 2005 C400071067 18.04.2
007. 

ispravan  Školsko 
R.Končara  

XVIII X
V

I
I 

Defibrilator Inomed  2005-
07126336-

CA200B 

 ispravan  Surčin 

XIX X

V
I

I

I 

Defibrilator Inomed  07126341  ispravan  Opšta 

R.Končara 

XX X

I
X 

Defibrilator M 110 

Nemacka 

 008388  ispravan  Kardiologija 

XXI X

X 

Defibrilator -Cardio 

AID 200B 

Innomed 

medical 
Madjarska 

 SN 07126338 12.11. 

2007. 

ispravan  DMR 

 
ЕКГ апарати и дефибрилатори – резервни делови   

 

Red 

NAZIV ARTIKLA 
Jedinica 

mere Količina Proizvođač 

Jedinična 
cena bez 

PDV-a 

Jedinična 
cena sa PDV-

om br      

1 2 3 4   5 6 

257. 2
5
7 

Adapterski kabl za, 
3m 

kom 1    

258. 2
5
8 

Baterija 12V 0,7 Ah kom 1    

259. 2
5
9 

Baterija 12V 

1200mAh 

kom 1    

260. 2
6
0 

Baterija 4,8V 360mA kom 1    

261. 2
6

Baterija 6V 4,5A kom 1    
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1 

262. 2
6
2 

Displej za EKG kom 1    

263. 2
6
3 

Displej za EKG  

HS60G,80G,1128 

kom 1    

264. 2
6
4 

Muski 4-polni 

konektor za plocu 

kom 1    

265. 2
6
5 

Muski 8-polni 
konektor za plocu 

kom 1    

266. 2
6
6 

NICd akumulator   
8,4V1200mA- R4,5 

kom 1    

267. 2
6
7 

NI-CD akumulator –

N2000 

kom 1    

268. 2
6
8 

NI-CD baterija 24V 

1200mA 

kom 1    

269. 2
6
9 

Pacijent kabl, 

monoblok, 10-zilni 

kom 1    

270. 2
7
0 

Pacijent kabl, 
rastavljivi, 10-zilni 

kom 1    

271. 2
7
1 

RSO filter kom 1    

272. 2
7
2 

RSO filter, sa EURO 

dzekom 

kom 1    

273. 2
7
3 

Prekordijalne 

elektrode  

kom 1    

274. 2
7
5 

Elektrode 

ekstremiteta 

kom 1    

275. 2
7
6 

Pedale za 
defilbrilator    Cardio 

Aid   

kom 1    

276. 2
7
7 

Baterija za 
defibrillator  

kom 1    

277. 2
7
8 

Baterija za 

defibrillator Cardio 
Aid  

kom 1    
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278. 2
7
9 

Displej za 

defibrillator  Cardio 
Aid  

kom 1    

279. 2
8
0 

Printer za Hearth 
Shreen 112D 

kom 1    

280. 2
8
1 

Kontaktne plocice za 
defibrillator Cardio 

Aid 

kom 1    

 

Rekapitulacija 

 

Ukupna cena za celu partiju bez PDV-a  

Iznos PDV-a  

Ukupna cena za celu partiju sa PDV-om  

 

 

Београд, ________2014. године                    М.П.                     потпис овлашћеног лица 

                                                                                                         ______________________  
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 ПОНУДА за Партију 4„Стерилизатори “ 
У складу са условима из позива и конкурсне документације за јавну набавку 
услуга, у отвореном поступку бр.30/2014 -„ Поправке и одржавања 
медицинске опреме ( и резервни делови)“,спремни смо да извршимо наведену 
услугу, под следећим условима:  
ОПРЕДЕЉЕНА СРЕДСТВА за Партију 4. износе: 200.000,00 РСД без ПДВ-а. 
(Средства која ће бити уговорена са најповољнијим понуђачем) 
 
НАРУЧИЛАЦ НИЈЕ У ОБАВЕЗИ ПРЕМА ИЗАБРАНОМ ПОНУЂАЧУ ДА ИСКОРИСТИ СВА 
УГОВОРЕНА СРЕДСТВА. 
Услуга  поправке и одржавања медицинске опреме подразумева: 

- Одржавање или поправка опреме код наручиоца или, по потреби 
преузимање и враћање поправљене опреме наручиоцу, са уградњом 
делова и материјала са листе 

- Рок за долазак након позива или пријаве квара: ____часа (не дужи 
од 24 часа) 
- Рок за поправку:  ____   радна дана (не виши од 3 дана) 
- Гарантни рок на извршену услугу:_________ дана 
- Гарантни рок на уграђене делове:_________ месеци (не мањи од 6 
месеци) 
- Рок плаћања:_________(не краћи од 60 и не дужи од 90 дана) 

          - Важност понуде:____  дана (не мања од 60 дана од дана отварања 
понуда) 

- Вредност радног сата, РСД без ПДВ __________ (попуњава 
понуђач) 
- Вредност радног сата, РСД са ПДВ ___________ (попуњава 
понуђач) 

Напомена: 
Саставни део обрасца понуде је и обавезна листа делова и материјала 
са унетим ценама понуђача 
 
                              Додатни услови:(доказе понуђач доставља у понуди) 

Стандард ISO 9001:2008  

Доказ: доставити копију сертификата ISO 9001:2008  

 који се односи на предметну набавку односно поправке и одржавања 

медицинске опреме.    

 

______________2014. године        Потпис овлашћеног лица понуђача: 
Место и датум                                                   
                                           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. 
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Образац структуре ценe са упутством 
 

Партија 4 

Спецификација апарата за одржавање и поправку 
 (УВИД У ОПРЕМУ СА КОЈОМ РАСПОЛАЖЕ НАРУЧИЛАЦ) 

 

                                                             

ПАРТИЈА 4 
СТЕРИЛИЗАТОРИ(УВИД У ОПРЕМУ СА КОЈОМ РАСПОЛАЖЕ НАРУЧИЛАЦ) 

Red 
NAZIV 

MEDICINSKOG 
APARATA Proizvođac 

god.pr
oizv. serijski broj 

god.nab
avke u 
eksploa

taciji Stanje Napomena br      

1 2 3 4   5 6 7 

I I Sterilizator(Autoklav) Raypa 

Španija 

2004 18361  Ispravan  Centralna 

sterilizacija R.K. 

II I
I 
Sterilizator instrumenta

ri Zagreb 
  ST01/02 

5019 
   Ispravan

  
Surčin  

III I

I 

Sterilizator Sutjeska   RSD ATEE-

7805051 

   Ispravan

  

Bečmen  

IV V Sterilizator Sutjeska   1-70/121   Ispravan 

  

Jakovo  

V V Sterilizator Niproprocesi

ng 

      Ispravan

  

Boljevci  

VI V

I 

Sterilizator Sutjeska   72-10378   Ispravan 

  

Progar  

VII I

I 

Sterilizator Sutjeska   6344    Ispravan

  

Petrovčić  

VIII I

I 

Sterilizator Sutjeska   7586826-220   Ispravan 

  

Dobanovci  

IX I

X 

Sterilizator Vims 

elektrik 

  091106-05-

14 

   Ispravan

  

Kamendin  

X X Sterilizator instrumenta
ri Zagreb 

  ST-01/02 
1866 

  Ispravan 
  

N Galenika  

XI X
I 
Sterilizator instrumenta

ri Zagreb 
  4693 0404    Ispravan

  
N Galenika   

XII I

I 

Sterilizator Vims   MR 200ST    Ispravan

  

Donji grad Ured  

XIII I
I 
Sterilizator Vims   MR 200ST    Ispravan

  
Opšta R. 
Končara  

XIV I
V 
Sterilizator Sutjeska   95-

114/4311/2 
   Ispravan

  
Batajnica  

XV V Sterilizator Med.sistem 2005 501204055    Ispravan
  

Busije  

XVI V

I 

Sterilizator instrumenta

ri Zagreb 

1984 808-SZ02    Ispravan

  

 Ugrinovci 

XVII I
I 
Sterilizator Hrvatska   865   Ispravan   DMR 

XVIII I Sterilizator Hrvatska   865   Ispravan   DMR 
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XIX X

I
X 

Sterilizator 001710 Instrumenta

ria Zagreb 

  ST-01/02   Ispravan 

  

Patronaţa  

XX X
X 
Sterilizator suvi 60l 
007463 

ENC Medical 
Equipment 

2005   2005 Ispravan 
  

Patronaţa  

XXI X

I 

Sterilizator 000438  Sutjeska   11600    Ispravan

  

 Patronaţa 

XXII I
I 
Sterilizator suvi Instrumenta

ria Zagreb 
1975   1976 Ispravan  Školski dis. 

R.Končara 

XXIII I

I
I 

Sterilizator suvi Loznica 

VINS-
elektronik 

  091106-07-M 2010 Ispravan  Školsko Zem. 

polje 

XXIV I

V 

Sterilizator suvi  Loznica-

Trsic VINS 

  091012-0-M  2010 Ispravan  Deč. Zem. Polje 

XXV V Sterilizator suvi  Loznica-

Trsic VINS 

  091106-04-M  Ispravan  Deč. Zem. Polje 

XXVI V
I 
Sterilizator suvi instrumenta

ri Zagreb 
  ST01/02 30 

godina 
Ispravan  Deč. Batajnica 

XXVII I

I 

Sterilizator suvi  Vims 

elektrik 

  008093   Ispravan  Deč. R.Končara 

XXVIII I
I 
Sterilizator suvi  Sutjeska   696 25god. Ispravan  Dečije Jakovo 

XXIX I

X 

Sterilizator suvi  Sutjeska   1-69-155   Ispravan  Dečije 

Dobanovci 

XXX X Sterilizator  Sutjeska   1-70121-8   Ispravan  Deč. Boljevci 

XXXI X

I 

Sterilizator suvi  instrumenta

ri Zagreb 

  2320 865-

atest 

20-

30god. 
TIP 

ST0102 

Ispravan  Deč. Ugrinovci 

XXXII I
I 
Sterilizator          Ispravan  Školsko Surčin  

XXXIII I

I 

Sterilizator suvi  Sutjeska 1979 11600   Ispravan  Deč. Bečmen 

XXXIV I

V 

Sterilizator suvi  instrumenta

ri Zagreb 

1977 CT-01/02 740 1979 Ispravan  ORL školski 

disp. R.Končara  

XXXV X
V 
Sterilizator 
elektronik 

  2006 S-007399   Ispravan  Ginekologija  

XXXVI V

I 

Sterilizator  Sutjeska 1974 71/10177 

164-2236034 

  3ком Ginekologija   

XXXVII I
I 
Sterilizator suvi  Vims gor 

Loznica SRB 
2008 MP 200ST   2ком  Ginekologija  
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СТЕРИЛИЗАТОРИ (27 ком) – РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ   

 

282. 8
2 

Ţica silikonska Kom 1    

283. 8
3 

Vremenski relej - 

digitalni 

Kom 1    

284. 8
4 

Vremenski relej Kom 1    

285. 8
5 

Vatrostalno staklo  Kom 1    

286. 8
6 

Vakuum manometer-1-

3b 

Kom 1    

287. 8
7 

Uvodnik kabla  PG9 Kom 1    

288. 8
8 

Uvodnik kabla  PG11 Kom 1    

289. 8
9 

Tinjalica 220v crvena  Kom 1    

290. 9
0 

Tinjalica-led Kom 1    

291. 9
1 

Tinjalica 220v zelena Kom 1    

292. 9
2 

Termostat  Kom 1    

293. 9
3 

Temperaturni 
mikroprocesorski PID 

kontroler 

Kom 1    

294. 9
4 

Suko viljuska  Kom 1    

295. 9
5 

Solid stejt relej 40A Kom 1    

296. 9
6 

Solid stejt relej 25A Kom 1    

297. 9
7 

Solid stejt relej 10A Kom 1    

298. 9
8 

Rucka sterilizatora 

STO1/02 

Kom 1    

299. 9
9 

Rele 12V17A Kom 1    

300. 0
0 

Redna regleta Kom 1    

301. 0
1 

Pravi termometar Kom 1    

302. 0
2 

Polica sterilizatora 
ST0S/06 

Kom 1    

303. 0
3 

Polica sterilizatora 

ST01/02 

Kom 1    
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304. 0
4 

Nosac police Kom 1    

305. 0
5 

Nosac grejaca Kom 1    

306. 0
6 

Mrezni kabal 3x2,5 Kom 1    

307. 0
7 

Mrezni kabal 3x1,5 Kom 1    

308. 0
8 

Motor sterilizatora-VM Kom 1    

309. 0
9 

Motor sterilizatora  Kom 1    

310. 1
0 

Liskunski grejac 250W 

50V 

Kom 1    

311. 1
1 

Izrada komore 
ST0S/06 

Kom 1    

312. 1
2 

Izrada komore 
ST01/02 

Kom 1    

313. 1
3 

Grejac 600W/220V Kom 1    

314. 1
4 

Grejac 500w/220v Kom 1    

315. 1
5 

Grejac 150w/110v Kom 1    

316. 1
6 

Grejac 110V/150W 
ST05/06 

Kom 1    

317. 1
7 

Grejac 110V/150W 

ST01/02 

Kom 1    

318. 1
8 

Grebenasti prekidac Kom 1    

319. 1
9 

Dugme 
termoregulatora  

Kom 1    

320. 2
0 

Buksna celicna  kom 

 

1    

321. 2
1 

Bravica sterilizatora 
ST0S/06 

Kom 1    

322. 2
2 

Bravica sterilizatora 

ST01/02 

Kom 1    

323. 2
3 

Automatski 
termostat240c  

Kom 1    

324. 2
4 

Elektromagnetni ventil 

za vodu R1/2 220V/1A 

Kom 1    

325. 2
5 

Elektromagnetni ventil 

za paru R ½ 220V/1A 

Kom 1    

326. 2
6 

Regulator pritiska       
0-6 Bar-a 

Kom 1    



 

 

 

Конкурсна документација у отвореном поступку за ЈН 30/2014                                       53  

327. 3
7 

Bazdarenje vakuum 

manometra  

Kom 1    

328. 2
8 

Bazdarenje ventila 

sigurnosti 

Kom 1    

 

 

Rekapitulacija 

Ukupna cena za celu partiju bez PDV-a  

Iznos PDV-a  

Ukupna cena za celu partiju sa PDV-om  

 

 

Београд, ________2014. године                    М.П.                     потпис овлашћеног лица 

                                                                                                             __________________ 
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ПОНУДА за Партију 5„Офтамолошки апарати“ 
У складу са условима из позива и конкурсне документације за јавну набавку 
услуга, у отвореном поступку бр.30/2014-„ Текуће поправке и одржавања 
медицинске опреме ( и резервни делови) ( и резервни делови)“,спремни смо да 
извршимо наведену услугу, под следећим условима:  
 
ОПРЕДЕЉЕНА СРЕДСТВА за Партију 5. износе: 240.000,00 РСД без ПДВ-а. 
(Средства која ће бити уговорена са најповољнијим понуђачем) 
 
НАРУЧИЛАЦ НИЈЕ У ОБАВЕЗИ ПРЕМА ИЗАБРАНОМ ПОНУЂАЧУ ДА ИСКОРИСТИ СВА 
УГОВОРЕНА СРЕДСТВА. 
Услуга  текуће поправке и одржавања медицинске опреме ( и резервни 
делови) подразумева: 

- Одржавање или поправка опреме код наручиоца или, по потреби 
преузимање и враћање поправљене опреме наручиоцу, са уградњом 
делова и материјала са листе 

- Рок за долазак након позива или пријаве квара: ____часа (не дужи 
од 24 часа) 
- Рок за поправку:  ____   радна дана (не виши од 3 дана) 
- Гарантни рок на извршену услугу:_________ дана 
- Гарантни рок на уграђене делове:_________ месеци (не мањи од 6 
месеци) 
- Рок плаћања:_________(не краћи од 60 и не дужи од 90 дана) 

          - Важност понуде:____  дана (не мања од 60 дана од дана отварања 
понуда) 

- Вредност радног сата, РСД без ПДВ __________ (попуњава 
понуђач) 
- Вредност радног сата, РСД са ПДВ ___________ (попуњава 
понуђач) 

Напомена: 
Саставни део обрасца понуде је и обавезна листа делова и материјала 
са унетим ценама понуђача 
 
               Додатни услови:(доказе понуђач доставља у понуди) 

Стандард ISO 9001:2008  

Доказ: доставити копију сертификата ISO 9001:2008  

 који се односи на предметну набавку односно поправке и одржавања 

медицинске опреме.    

 

______________2014. године                  Потпис овлашћеног лица понуђача: 

Место и датум                                                   
                                           М.П.                  _____________________ 
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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. 
 

Образац структуре ценe са упутством 
 
ОФТАМОЛОШКИ АПАРАТИ(УВИД У ОПРЕМУ СА КОЈОМ РАСПОЛАЖЕ НАРУЧИЛАЦ) 

 

Red 

NAZIV MEDICINSKOG 
APARATA Proizvođac 

god.pr
oizv. serijski broj 

god.nab
avke u 
eksploa

taciji Stanje Napomena br      

1 2 3 4   5 6 7 

  Očna ambulanta             

1 Oftalmoskop sa 

transformatorom 

Zeiss 1981 291209 1982/83 Ispravan   

2 Oftalmoskop sa 

transformatorom 

Zeiss 1986 309804 1988/89 Ispravan   

3 Oftalmoskop sa 
transformatorom 

Zeiss 1981 291132 1982/83 Ispravan   

4 Oftalmoskop sa 
transformatorom 

Zeiss 1981 74132 1981/82 Ispravan   

5 Oftalmoskop BXA-12 

sa transformatorom 

Oculus 2003   2004 Ispravan   

6 Oftalmoskop BXA-12 

sa transformatorom 

Oculus 2003   2004  ispravan    

7 Oftalmoskop BXA-12 

sa transformatorom 

Oculus 2004   2005 Ispravan   

8 Oftalmoskop BXA-12 

sa transformatorom 

Oculus 2004   2005 Ispravan   

9 Oftalmoskop 
profesional 

Kiler 2004   2005 Ispravan   

10 Biomikroskop sa 
aplacionim 

tonometrom 

Zeiss 1978   1979 Ispravan   

11 Biomikroskop sa 

aplacionim 

tonometrom SL 40H 

Shin Nippon 2005 05120077 2006 Ispravan   

12 Biomikroskop sa 

aplacionim 

tonometrom 931349 

Zomz 1994 SCL-36 TV3-

32438-91 

1995 Ispravan   

13 Aparat za kontrolu 

vida-optoskop  

Okulus 4693 2003   2004 Ispravan   

14 Aparat za kontrolu 

vida-optoskop  

Okulus SE 

125,155 

2003   2004 Ispravan   
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15 Aparat za kontrolu 

vida-optoskop  

Instr.tamir 

zagrer 

1978   1979/80 Ispravan   

16 Aparat za kontrolu 

vida-optoskop  

  1980   1981/82 Ispravan   

17 Aparat za kontrolu 
vida-optoskop  

  1980   1981/82 Ispravan   

18 Aparat za kontrolu 

vida-optoskop  

  1980   1981/82 Ispravan   

19 Aparat za kontrolu 
vida-optoskop  

  1980   1981/82 Ispravan   

20 Eutiskop sa 

transformatorom 

Okulus 1980 4533 1981/82 Ispravan   

21 Viziskop sa 

transformatorom 

Okulus 1980 17752 1981/82 Ispravan   

22 Oftalmoskop sa 
transformatorom 

Zeiss 1980   1981/82 Ispravan   

23 Oftalmoskop po javalu Zeiss 1983 17383 1984 Ispravan   

24 Oftalmoskop Heine Zeiss 1988   1989 Ispravan   

25 Autokeratomeraktom 

Etar 

Shin Nippon 2005 Accuref k-

9001 

2006 Ispravan   

26 Folo metar SMB 70 Zeiss 1996 246063 1997 Ispravan   

27 Folo metar SMB 70   1996 245869 1997 Ispravan   

28 Sinoptofor Klement 

klarke 

1981 2001-767 1982 Ispravan   

29 Chart projektor Shin Nippon 2003   2004 Ispravan   

30 Regulator svetlosti Oculus  1984 3066 1985 Ispravan   

31 Regulator svetlosti Oculus  1984 3067 1985 Ispravan   

32 Perimetar "Tomey" AP 

1000 

Poljska 2007 06802   Ispravan   

33 Oftalmoskop sa 

transformatorom 

Nemacka       Ispravan   

34 Fokometar Nemacka       Ispravan   

35 Aparat za pregled vida         Ispravan   

36 Oftalmoskop Beta 200 Nemacka   1125415   Ispravan   

37 Fokometar "Tomey" Japan   844205   Ispravan   
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38 Blomikroskop "Tomey" Nemacka   05E08050   Ispravan   

39 Sinoptofor Klement 

klarke 

 Donacija  Ispravan  

40 Sinoptofor Klement 
klarke 

 Donacija  Ispravan  

41 Mycroskopi Binocularni         15 kom  

LABORATORIJA 

42 Kolposkop Karl ZEISS 
Nemacka 

1998 309404 
309412 

309390 

  3 ком  GINEKOLOGIJA 

43 Kolposkop Leisegang 
Nemacka 

2004 36243    GINEKOLOGIJA  

44 Kolposkop Leisegang 

Nemacka 

2007 40717 36076   2ком  GINEKOLOGIJA 

45 Kolposkop Galen Fokus 2006 S007844     GINEKOLOGIJA 

46 Kolposkop TUP MI24 
Poljska 

2004 0910403 
0310303 

  2ком  GINEKOLOGIJA 

47 Kolposkop Shenzhen 

goldmay 
Kina 

2009 JD50AJU-

00063 

    GINEKOLOGIJA 

48 Mikroskop Karl ZEISS 

Nemacka 

1998 26498    GINEKOLOGIJA  

49 Mikroskop Leica PME 2006 85-265VAC 
model 

13595xxx 

    GINEKOLOGIJA 

50 Mikroskop Hergestelct 
Nemacka 

1979 25272 
655832 

  2ком GINEKOLOGIJA  

51 Mikroskop Galen Fokus 2004 0301911     GINEKOLOGIJA 

52 Mikroskop Humascope 

light 

Nemacka 

2009 SE 2695/95 

090019 

    GINEKOLOGIJA 

 

ОФТАМОЛОШКИ АПАРАТИ – РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ 
 

Red 

NAZIV ARTIKLA 
Jedinic
a mere Količina Proizođač 

Jedinična 
cena 

bezPDV-a 

Jedinična 
cena sa 
PDV-om br      

1 2 3 4  5 6 7 

 1 Zupčaste letve na 
makro mehanizmu 

ком 1    

2 Pogonski zupčanici za 
mikro ili makro 

mehanizam 

kom 1    

3 Zupcastve letve kom 1    

4 Pokretni zupcanici za 
pokretne stocice  

kom 1    
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5 Povratni federi drzaca 

preparata 

kom 1    

6 Ocne skoljke na 

kolposkopima  

kom 1    

7 Potenciometar za 

regulaciju svetla 

kom 1    

8 Sijalica 6v 15w kom 1    

9 Sijalica 12v 100w sa 

iglicama  

kom 1    

10 Sijalica 12v 100w sa 
sesirom 

kom 1    

11 Sijalica 15v 150w kom 1    

12 Sijalica 6v 20w kom 1    

13 Sijalica 6v 35w kom 1    

14 Sijalica 2,5v kom 1    

15 Sijalica 2,7 kom 1    

16 Sijalica 24v 150 w kom 1    

17 Sijalica 6v 5w mb12 kom 1    

 18 Sijalica 6v 0,5a kom 1    

 

 

Ukupna cena bez PDV-a  

Iznos PDV-a  

Ukupna cena sa PDV-om  

 

 

 

 

Београд, ________2014. године                    М.П.                        потпис овлашћеног лица 

                                                                                                

                                               ________________________ 
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ПОНУДА за Партију 6„Тензиометри и остало“ 
У складу са условима из позива и конкурсне документације за јавну набавку 
услуга, у отвореном поступку бр.30/2014-„ Текуће поправке и одржавања 
медицинске опреме ( и резервни делови) ( и резервни делови)“,спремни смо да 
извршимо наведену услугу, под следећим условима:  
 
ОПРЕДЕЉЕНА СРЕДСТВА за Партију 6. износе: 260.000,00 РСД без ПДВ-а. 
(Средства која ће бити уговорена са најповољнијим понуђачем) 
 
НАРУЧИЛАЦ НИЈЕ У ОБАВЕЗИ ПРЕМА ИЗАБРАНОМ ПОНУЂАЧУ ДА ИСКОРИСТИ СВА 
УГОВОРЕНА СРЕДСТВА. 
Услуга  текуће поправке и одржавања медицинске опреме ( и резервни 
делови) подразумева: 

- Одржавање или поправка опреме код наручиоца или, по потреби 
преузимање и враћање поправљене опреме наручиоцу, са уградњом 
делова и материјала са листе 

- Рок за долазак након позива или пријаве квара: ____часа (не дужи 
од 24 часа) 
- Рок за поправку:  ____   радна дана (не виши од 3 дана) 
- Гарантни рок на извршену услугу:_________ дана 
- Гарантни рок на уграђене делове:_________ месеци (не мањи од 6 
месеци) 
- Рок плаћања:_________(не краћи од 60 и не дужи од 90 дана) 

          - Важност понуде:____  дана (не мања од 60 дана од дана отварања 
понуда) 

- Вредност радног сата, РСД без ПДВ __________ (попуњава 
понуђач) 
- Вредност радног сата, РСД са ПДВ ___________ (попуњава 
понуђач) 

Напомена: 
Саставни део обрасца понуде је и обавезна листа делова и материјала 
са унетим ценама понуђача 
 
Додатни услови:(доказе понуђач доставља у понуди) 

Стандард ISO 9001:2008  

Доказ: доставити копију сертификата ISO 9001:2008  

 који се односи на предметну набавку односно поправке и одржавања 

медицинске опреме.    

 

______________2014. године        Потпис овлашћеног лица понуђача: 
Место и датум                                                   
                                           М.П.                  _____________________ 
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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. 
Образац структуре ценe са упутством 
 
ТЕНЗИОМЕТРИ И ОСТАЛО (УВИД У ОПРЕМУ СА КОЈОМ РАСПОЛАЖЕ НАРУЧИЛАЦ) 

Red 

NAZIV МEDICINSKOG 
APARATA Proizvodjac 

God. 
Proizv Serijski broj 

God. 

nabav. 
u 

eksploa
taciji stanje Napomena br 

1 2 3 4  5 6 7 

1                         
Tenziometri 

 

                 
Razni 

              
150 kom 

 

2 Stetoskopi Razni    150 kom  

3 Vage  Razne                   
10 kom 

 

4 Inhalator San polo 

Italija 

 031610   Petrovčić 

5 Inhalator Omron  20081100746 

UF 

  Kamendin 

6 Aspirator Vacumed 

Medicop 

 095400040   Kamendin 

7 Inhalator Speedymed  31134   Opšta 

R.Končara 

8 Inhalator Omron C1 
Prizma 

 model NE-
C12-EN 

  Školski 
R.Končara 

9 Inhalator  Prizma-kg 
Omron 

 20081100748 
UF 

2010  Školski Z.polje 

10 Inhalator  Prizma-kg  20081100747 

UF 

2010  Školski Z.polje 

11 Inhalator  Prizma 

Kragujevac 

 20080405043

UF 
20081100745

UF 

2010               

2 kom 

Deč. Z.polje 

12 Aspirator-vakumed Medicop 
Slovenija 

2009 095400041 2010  Deč. Z.polje 

13 Inhalator Speedymed 
Italija 

 SN31117 
SE0123 

2010  Deč. Batajnica 

14 Inhalator  Comp Mist  008093   DEČ. R.Konč. 

15 Inhalator  Samsung   AG230V    Deč. Jakovo 
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16 Inhalator  Speedy-

med.Italija 

2007 1003CA36    Deč. Dobanovci 

17 Inhalator  Pariboy 

Nemacka 

  VBX5HA0021    Deč. Dobanovci 

18 Inhalator  Prizma-profi 

sonic 

  CE1304    Deč.Boljevci 

19 Inhalator  Omron C1 

Prizma 

  NE-C12-EN 2007  Deč. Ugrinovci 

20 Inhalator prizma-
profisonic 

    SN 
20101000017 

   Školski Surčin 

21 Inhalator speedymed     SCR 
1003CA36 

   Školski Surčin 

ТЕНЗИОМЕТРИ И ОСТАЛО – РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ  
ИНХАЛАТОРИ 

Red 

NAZIV ARTIKLA Jedinica mere Količina ProizvoĎač 

Jedinična 
cena bez 
PDV-a 

Jedinična 
cena sa 
PDV-om br      

1 2 3 4 5  6 7 

 1 Nosač posude PS kom 1    

2 Inhalacioni kit kom 1    

3 Konektorsko crevo 

inhalatora 

kom 1    

4 Drzac  inhalacionog 

kita 

kom 1    

5 Nebulajzer LC sprint 

junior  

kom 1    

6 Membrana za 
kompresor 

kom 1    

7 Kompresorska pumpa 
za inhalator  

kom 1    

8 PARI LL nebulajzera kom 1    

9 Vremenski 

programator Profi 

Sonic  

kom 1    

10 Crevo inhalatora  kom 1    

11 Nebulajzer  kom 1    

12 Crevo za inhalatora  kom 1    

13 Kristal ultrazvucnog 

inhalatora  

kom 1    

14 Posuda za lek kom 1    

15 Posude za lek U17 kom 1    
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16 Nosac posude U17 kom 1    

17 Maska za decu kom 1    

 18 Maske za odrasle kom 1    

19 PA14G4000 Crevo 
2,1m sa adapterom 

kom 1    

20 Poklopac inhalatora 

PARI Master 

kom 1    

21 Upravljacka ploca 
inhalatora 

kom 1    

Ukupna cena bez PDV-a  

Iznos PDV-a  

Ukupna cena sa PDV-om  

 

 
АПАРАТИ ЗА МЕРЕЊЕ КРВНОГ ПРИТИСКА – МЕХАНИЧКИ 

Red 

NAZIV ARTIKLA 
Jedinica 

mere Količina Proizvođač 

Jedinič
na cena 

bez 
PDV-a 

Jedinična 
cena sa 
PDV-om br      

1 2 3 4  5 6 7 

 1 Manţetna platnena, 

veća 

kom 1    

2 Manţetna platnena, 
manja 

kom 1    

3 Gumena 

manzetna,veca 

kom 1    

4 Gumena manzetna, 

manja 

kom 1    

5 Gumena pumpica kom 1    

6 Regulacioni ventil kom 1    

7 Donji nepovratni ventil kom 1    

8 Gornji nepovratni 
ventil  

kom 1    

9 Poklopac manometra kom 1    

10 Brojcanik poklopca kom 1    

11 kazaljka kom 1    

12 Vijci rukohvata I 
manometra 

kom 1    

13 Rukohvat(metalni) kom 1    

14 Racva kom 1    

15 Kretni mehanizam 

(komplet)  

kom 1    
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16 Metalna iglica ventila  kom 1    

17 Regulator ventila 

(metalni) 

kom 1    

 18 Nosac metalni (telo) 
rukohvata 

kom 1    

19 Membrana 

mamometra 

kom 1    

20 Osovina membrane i 
kretnog sistema  

kom 1    

21 Kuciste manometra kom 1    

 22 Snala metalna, veca kom 1    

23 Snala metalna, manja kom 1    

24 Zigosanje meraca kom 1    

Ukupna cena bez PDV-a  

Iznos PDV-a  

Ukupna cena sa PDV-om  
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СТЕТОСКОПИ 

Red 

NAZIV ARTIKLA 
Jedinica 

mere 
Količin

a Proizvođač 

Jedinič
na cena 

bez 
PDV-a 

Ukupna 
cena bez 

PDV-a br      

1 2 3 4  5 6 7 

 1 Komplet creva Ком 1    

2 Elastična opruga Ком 1    

3 Cevi slusalice Ком 1    

4 Oliva za usi Ком 1    

5 Membrana stetoskopa Ком 1    

6 Fiksator membrane Ком 1    

7 Spojnica slusne glave Ком 1    

8 Slusna glava(plasticna) Ком 1    

9 Slusna glava(metalna) Ком 1    

10 Vijak specijalni (za 
slusnu glavu) 

Ком 1    

11 Levak bakelitni  Ком 1    

12 Kuglica metalna Ком 1    

Ukupna cena bez PDV-a  

Iznos PDV-a  

Ukupna cena sa PDV-om  

 

 

 

 

 

 

Београд, ________2014. године                    М.П.                          потпис овлашћеног лица 

                                                                                                             

                                                ________________________ 
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 ПОНУДА за Партију 7„Ултразвук апарати“  
У складу са условима из позива и конкурсне документације за јавну набавку 
услуга, у отвореном поступку бр.30/2014-„ Текуће поправке и одржавања 
медицинске опреме ( и резервни делови) ( и резервни делови)“,спремни смо да 
извршимо наведену услугу, под следећим условима:  
 
ОПРЕДЕЉЕНА СРЕДСТВА за Партију 7. износе:350.000,00 РСД без ПДВ-а. 
(Средства која ће бити уговорена са најповољнијим понуђачем) 
 
НАРУЧИЛАЦ НИЈЕ У ОБАВЕЗИ ПРЕМА ИЗАБРАНОМ ПОНУЂАЧУ ДА ИСКОРИСТИ СВА 
УГОВОРЕНА СРЕДСТВА. 
Услуга  текуће поправке и одржавања медицинске опреме ( и резервни 
делови) подразумева: 

- Одржавање или поправка опреме код наручиоца или, по потреби 
преузимање и враћање поправљене опреме наручиоцу, са уградњом 
делова и материјала са листе 

- Рок за долазак након позива или пријаве квара: ____часа (не дужи 
од 24 часа) 
- Рок за поправку:  ____   радна дана (не виши од 3 дана) 
- Гарантни рок на извршену услугу:_________ дана 
- Гарантни рок на уграђене делове:_________ месеци (не мањи од 6 
месеци) 
- Рок плаћања:_________(не краћи од 60 и не дужи од 90 дана) 

          - Важност понуде:____  дана (не мања од 60 дана од дана отварања 
понуда) 

- Вредност радног сата, РСД без ПДВ __________ (попуњава 
понуђач) 
- Вредност радног сата, РСД са ПДВ ___________ (попуњава 
понуђач) 

Напомена: 
Саставни део обрасца понуде је и обавезна листа делова и материјала 
са унетим ценама понуђача 
 
               Додатни услови:(доказе понуђач доставља у понуди) 

Стандард ISO 9001:2008  

Доказ: доставити копију сертификата ISO 9001:2008  

 који се односи на предметну набавку односно поправке и одржавања 

медицинске опреме.    

 

 

______________2014. године        Потпис овлашћеног лица понуђача: 

Место и датум                                                   
                                           М.П.                  _____________________ 
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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. 
Образац структуре ценe са упутством 
 
 
 
УЛТРАЗВУК АПАРАТИ (УВИД У ОПРЕМУ СА КОЈОМ РАСПОЛАЖЕ НАРУЧИЛАЦ) 

 
 

Red 

NAZIV MEDICINSKOG 
APARATA Proizvođac 

god.pr
oizv. serijski broj 

god.nab
avke u 

eksploa
taciji Stanje Napomena br 

1 2 3 4  5 6 7 

1      UZ Shimacu SPU 

350xL 

 1995    Surčin 

2      UZ HD 3 ULTRA 
Skall Korea 

 2009    Z. Polje 

3    UZ Aparat Logia 180 
MS Visconsion 

 2004    R.Končara 
RTG 

4 UZ Aparat Logia 180  1998    R.Končara 
Gin. 

8 Ultrazvuk Toshiba SSA 

220A 

 2004    Batajnica 

Medison 
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УЛТРАЗВУК АПАРАТИ – РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ 

Red 

NAZIV ARTIKLA 
Jedinica 
mere 

Količin
a Proizvođač 

Jedinič
na cena 
bez 
PDV-a 

Jedinična 
cena sa 
PDV-om br 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Membrana UZ sonde Ком 1    

2 Kabl UZ sonde Ком 1    

3 Tastatura UZ Ком 1    

4 Mrezni deo UZ Ком 1    

5        Monitor UZ Ком 1    

6 Stabilizator napona Ком 1    

7 Softverski program Ком 1    

8         PC modul Ком 1    

 

 

Ukupna cena bez PDV-a  

Iznos PDV-a  

Ukupna cena sa PDV-om  

 

 

 

Београд, ________2014. године                    М.П.                       потпис овлашћеног лица 

                                                                                                         

                                                ________________________ 
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ПОНУДА за Партију 8„Ултразвук апарати“  Samsung Medison 
У складу са условима из позива и конкурсне документације за јавну набавку 
услуга, у отвореном поступку бр.30/2014-„ Текуће поправке и одржавања 
медицинске опреме ( и резервни делови) ( и резервни делови)“,спремни смо да 
извршимо наведену услугу, под следећим условима:  
 
ОПРЕДЕЉЕНА СРЕДСТВА за Партију 8. износе:350.000,00 РСД без ПДВ-а. 
(Средства која ће бити уговорена са најповољнијим понуђачем) 
 
НАРУЧИЛАЦ НИЈЕ У ОБАВЕЗИ ПРЕМА ИЗАБРАНОМ ПОНУЂАЧУ ДА ИСКОРИСТИ СВА 
УГОВОРЕНА СРЕДСТВА. 
Услуга  текуће поправке и одржавања медицинске опреме ( и резервни 
делови) подразумева: 

- Одржавање или поправка опреме код наручиоца или, по потреби 
преузимање и враћање поправљене опреме наручиоцу, са уградњом 
делова и материјала са листе 

- Рок за долазак након позива или пријаве квара: ____часа (не дужи 
од 24 часа) 
- Рок за поправку:  ____   радна дана (не виши од 3 дана) 
- Гарантни рок на извршену услугу:_________ дана 
- Гарантни рок на уграђене делове:_________ месеци (не мањи од 6 
месеци) 
- Рок плаћања:_________(не краћи од 60 и не дужи од 90 дана) 

          - Важност понуде:____  дана (не мања од 60 дана од дана отварања 
понуда) 

- Вредност радног сата, РСД без ПДВ __________ (попуњава 
понуђач) 
- Вредност радног сата, РСД са ПДВ ___________ (попуњава 
понуђач) 

Напомена: 
Саставни део обрасца понуде је и обавезна листа делова и материјала 
са унетим ценама понуђача 
 
              Додатни услови:(доказе понуђач доставља у понуди) 

1)Oвлашћени сервис  

 

Доказ: Овлашћење од произвођача опреме или генералног заступника 

 

 

 

______________2014. године        Потпис овлашћеног лица понуђача: 

Место и датум                                                   
                                           М.П.                  _____________________ 
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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. 
 
Образац структуре ценe са упутством 
УЛТРАЗВУК АПАРАТИ (УВИД У ОПРЕМУ СА КОЈОМ РАСПОЛАЖЕ НАРУЧИЛАЦ) 

Red 

NAZIV MEDICINSKOG 
APARATA Proizvođac 

god.pr
oizv. serijski broj 

god.nab

avke u 
eksploa

taciji Stanje Napomena br 

1 2 3 4  5 6 7 

1 UZ Sonoace R 7 MEDISON 2013 S0QQM3HD
600054T 

  R.Končara 
 

2 UZ Sonoace R 7 MEDISON 2014 S0QQM3HD
A00104T 

  Surčin 
 

3 UZ Sonoace X 1 MEDISON 2011 21609110808   Surčin 

 

4    8000 SE MEDISON 2008 A865063000
02937 

  R.Končara 

 

УЛТРАЗВУК АПАРАТИ – РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ 

Red 

NAZIV ARTIKLA 
Jedinica 
mere 

Količin
a Proizvođač 

Jedinič
na cena 
bez 
PDV-a 

Jedinična 
cena sa 
PDV-om br 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Membrana UZ sonde Ком 1    

2 Kabl UZ sonde Ком 1    

3 Tastatura UZ Ком 1    

4 Mrezni deo UZ Ком 1    

5        Monitor UZ Ком 1    

6 Stabilizator napona Ком 1    

7 Softverski program Ком 1    

8         PC modul Ком 1    

Ukupna cena bez PDV-a  

Iznos PDV-a  

Ukupna cena sa PDV-om  

 

Београд, ________2014. године                    М.П.                       потпис овлашћеног лица 

                                                                                                             

                                                                                                   ________________________ 
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ПОНУДА за Партију 9„УЗ апарати“ Esаоte 
У складу са условима из позива и конкурсне документације за јавну набавку 
услуга, у отвореном поступку бр.30/2014-„ Текуће поправке и одржавања 
медицинске опреме ( и резервни делови) ( и резервни делови)“,спремни смо да 
извршимо наведену услугу, под следећим условима:  
 
ОПРЕДЕЉЕНА СРЕДСТВА за Партију 9. износе:100.000,00 РСД без ПДВ-а. 
(Средства која ће бити уговорена са најповољнијим понуђачем) 
 
НАРУЧИЛАЦ НИЈЕ У ОБАВЕЗИ ПРЕМА ИЗАБРАНОМ ПОНУЂАЧУ ДА ИСКОРИСТИ СВА 
УГОВОРЕНА СРЕДСТВА. 
Услуга  текуће поправке и одржавања медицинске опреме ( и резервни 
делови) подразумева: 

- Одржавање или поправка опреме код наручиоца или, по потреби 
преузимање и враћање поправљене опреме наручиоцу, са уградњом 
делова и материјала са листе 

- Рок за долазак након позива или пријаве квара: ____часа (не дужи 
од 24 часа) 
- Рок за поправку:  ____   радна дана (не виши од 3 дана) 
- Гарантни рок на извршену услугу:_________ дана 
- Гарантни рок на уграђене делове:_________ месеци (не мањи од 6 
месеци) 
- Рок плаћања:_________(не краћи од 60 и не дужи од 90 дана) 

          - Важност понуде:____  дана (не мања од 60 дана од дана отварања 
понуда) 

- Вредност радног сата, РСД без ПДВ __________ (попуњава 
понуђач) 
- Вредност радног сата, РСД са ПДВ ___________ (попуњава 
понуђач) 
 

Напомена: 
Саставни део обрасца понуде је и обавезна листа делова и материјала 
са унетим ценама понуђача 
 
              Додатни услови:(доказе понуђач доставља у понуди) 

1)Oвлашћени сервис  

 

Доказ: Овлашћење од произвођача опреме или генералног заступника 

 

______________2014. године        Потпис овлашћеног лица понуђача: 

Место и датум                                                   
                                           М.П.                  _____________________ 
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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 
Образац структуре ценe са упутством 
 

УЛТРАЗВУК АПАРАТИ(УВИД У ОПРЕМУ СА КОЈОМ РАСПОЛАЖЕ НАРУЧИЛАЦ) 

 

Red 

NAZIV MEDICINSKOG 
APARATA Proizvođač 

god.pr
oizv. serijski broj 

god.nab
avke u 

eksploa
taciji Stanje Napomena br 

1 2 3 4  5 6 7 

1  Esaоte My Lab 20  2003    R. Končara 
 

 
УЛТРАЗВУК АПАРАТИ – РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ 

Red 

NAZIV ARTIKLA 
Jedinica 
mere 

Količin
a Proizvođač 

Jedinič
na cena 
bez 
PDV-a 

Jedinična 
cena sa 
PDV-om br 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Membrana UZ sonde Ком 1    

2 Kabl UZ sonde Ком 1    

3 Tastatura UZ Ком 1    

4 Mrezni deo UZ Ком 1    

5        Monitor UZ Ком 1    

6 Stabilizator napona Ком 1    

7 Softverski program Ком 1    

8         PC modul Ком 1    

 

Ukupna cena bez PDV-a  

Iznos PDV-a  

Ukupna cena sa PDV-om  

 

Београд, ________2014. године                    М.П.                          потпис овлашћеног лица 

 

                                                                                                          _____________________ 
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ПОНУДА за Партију 10„РЕНДГЕН АПАРАТИ“ 
У складу са условима из позива и конкурсне документације за јавну набавку 
услуга, у отвореном поступку бр.30/2014-„ Текуће поправке и одржавања 
медицинске опреме ( и резервни делови) ( и резервни делови)“,спремни смо да 
извршимо наведену услугу, под следећим условима:  
 
ОПРЕДЕЉЕНА СРЕДСТВА за Партију 10. износе:400.000,00 РСД без ПДВ-а. 
(Средства која ће бити уговорена са најповољнијим понуђачем) 
 
НАРУЧИЛАЦ НИЈЕ У ОБАВЕЗИ ПРЕМА ИЗАБРАНОМ ПОНУЂАЧУ ДА ИСКОРИСТИ СВА 
УГОВОРЕНА СРЕДСТВА. 
Услуга  текуће поправке и одржавања медицинске опреме ( и резервни 
делови) подразумева: 

- Одржавање или поправка опреме код наручиоца или, по потреби 
преузимање и враћање поправљене опреме наручиоцу, са уградњом 
делова и материјала са листе 

- Рок за долазак након позива или пријаве квара: ____часа (не дужи 
од 24 часа) 
- Рок за поправку:  ____   радна дана (не виши од 3 дана) 
- Гарантни рок на извршену услугу:_________ дана 
- Гарантни рок на уграђене делове:_________ месеци (не мањи од 6 
месеци) 
- Рок плаћања:_________(не краћи од 60 и не дужи од 90 дана) 

          - Важност понуде:____  дана (не мања од 60 дана од дана отварања 
понуда) 

- Вредност радног сата, РСД без ПДВ __________ (попуњава 
понуђач) 
- Вредност радног сата, РСД са ПДВ ___________ (попуњава 
понуђач) 

Напомена: 
Саставни део обрасца понуде је и обавезна листа делова и материјала 
са унетим ценама понуђача 
 
               Додатни услови:(доказе понуђач доставља у понуди) 

Стандард ISO 9001:2008  

Доказ: доставити копију сертификата ISO 9001:2008  

 који се односи на предметну набавку односно поправке и одржавања 

медицинске опреме.    

 

 

______________2014. године        Потпис овлашћеног лица понуђача: 

Место и датум                                                   
                                           М.П.                  _____________________ 
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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. 
Образац структуре ценe са упутством 
 

 

 

 

РЕНДГЕН АПАРАТИ (УВИД У ОПРЕМУ СА КОЈОМ РАСПОЛАЖЕ НАРУЧИЛАЦ) 

Red 

NAZIV MEDICINSKOG 
APARATA Proizvođac 

god.pr
oizv. serijski broj 

god.nab
avke u 

eksploa
taciji Stanje Napomena br 

1 2 3 4  5 6 7 

1 RTG aparat super X EI Niš      

2 Aparat Top X Inomed 
KOO-071 Medical HF 

      

3 Masina za razvijanje 

filmova Compact 2 
PROTEC 

      

4 Komandni sto 

SUPERx800, 1000 

      

5 Zubni rendgen 

PLANMECA INTRA 

      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

Конкурсна документација у отвореном поступку за ЈН 30/2014                                       74  

 
 
 
РЕНДГЕН АПАРАТИ –РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ 

Red 

NAZIV ARTIKLA 
Jedinica 

mere Količina Proizvođač 

Jedinič
na cena 

bez 
PDV-a 

Jedinična 
cena sa 
PDV-om br 

1 2 3 4 5 6 7 

1 VN generator ком 1    

2 Regulacioni trafo ком 1    

3 KV regulacija ком 1    

4 Mreţna regulacija ком 1    

5 Vremenska jedinica ком 1    

6 Pustac obrtne anode ком 1    

7 Kocnica obrtne anode ком 1    

8 VN kablovi ком 1    

9       Teleskop ком 1    

10 Pokretna kolica ком 1    

11       Rucna blenda ком 1    

12 RASTIX STO ком 1    

13 Rendgenska cev 
150/30/50 

ком 1    

14 UR relej, OR relej, 

tiratron cev 

ком 1    

Ukupna cena bez PDV-a  

Iznos PDV-a  

Ukupna cena sa PDV-om  

 

 

 

Београд, ________2014. године                    М.П.                       потпис овлашћеног лица 

                                                                                                            _____________________                                          
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ПОНУДА за Партију 11„Мамограф и негатоскоп“ 
У складу са условима из позива и конкурсне документације за јавну набавку 
услуга, у отвореном поступку бр.30/2014-„ Текуће поправке и одржавања 
медицинске опреме ( и резервни делови) ( и резервни делови)“,спремни смо да 
извршимо наведену услугу, под следећим условима:  
 
ОПРЕДЕЉЕНА СРЕДСТВА за Партију 11. износе:350.000,00 РСД без ПДВ-а. 
(Средства која ће бити уговорена са најповољнијим понуђачем) 
 
НАРУЧИЛАЦ НИЈЕ У ОБАВЕЗИ ПРЕМА ИЗАБРАНОМ ПОНУЂАЧУ ДА ИСКОРИСТИ СВА 
УГОВОРЕНА СРЕДСТВА. 
Услуга  текуће поправке и одржавања медицинске опреме ( и резервни 
делови) подразумева: 

- Одржавање или поправка опреме код наручиоца или, по потреби 
преузимање и враћање поправљене опреме наручиоцу, са уградњом 
делова и материјала са листе 

- Рок за долазак након позива или пријаве квара: ____часа (не дужи 
од 24 часа) 
- Рок за поправку:  ____   радна дана (не виши од 3 дана) 
- Гарантни рок на извршену услугу:_________ дана 
- Гарантни рок на уграђене делове:_________ месеци (не мањи од 6 
месеци) 
- Рок плаћања:________ (не краћи од 60 и не дужи од 90 дана) 

          - Важност понуде:_____ дана (не мања од 60 дана од дана 
отварања понуда) 

- Вредност радног сата, РСД без ПДВ __________ (попуњава 
понуђач) 
- Вредност радног сата, РСД са ПДВ ___________ (попуњава 
понуђач) 

Напомена: 
Саставни део обрасца понуде је и обавезна листа делова и материјала 
са унетим ценама понуђача 
                          

 Додатни услови: (доказе понуђач доставља у понуди) 

1)Oвлашћени сервис  

Доказ: Овлашћење од произвођача опреме или генералног заступника 

 

______________2014. године                   Потпис овлашћеног лица понуђача: 

Место и датум                                                   
                                           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. 
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Образац структуре ценe са упутством 
 

МАМОГРАФ И НЕГАТОСКОП(УВИД У ОПРЕМУ СА КОЈОМ РАСПОЛАЖЕ НАРУЧИЛАЦ) 

 

 

REZERVNI DELOVI 

Red 

NAZIV ARTIKLA 
Jedinica 

mere Količina Proizvođač 

Jedinič
na cena 

bez 
PDV-a 

Jedinična 
cena sa 
PDV-om br 

1 2 3 4 5 6 7 

1 ASSY, H.V. CONTROL 

BD. 
ком 1 Hologic   

2 LAMP MTR DRVR 

BOARD 
ком 1 Hologic   

3 ASSY, AEC POS/COMP. 

DSPL BD 
ком 1 Hologic   

4 ASSY, ROTATION 
DISPLAY BD 

 1 Hologic   

5 ASSY, C-ARM SWITCH 
BD.(RT) 

 1 Hologic   

Ukupna cena bez PDV-a  

Iznos PDV-a  

Ukupna cena sa PDV-om  

                          

Додатни услови:(доказе понуђач доставља у понуди) 

1)Oвлашћени сервис  

Доказ: Овлашћење од произвођача опреме или генералног заступника 

 

 

Београд, ________2014. године                    М.П.                        потпис овлашћеног лица 

                                                                                                         ____________________ 

Red 

NAZIV ARTIKLA 
Jedinica 

mere Količina Proizvođač 

Jedinič
na cena 

bez 
PDV-a 

Jedinična 
cena sa PDV-

om  br 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Mamograf Hologic 
poludigitalni CR 35 - 

X Drystar Axis i 
negatoskop 

  Hologic 
Planilux 

  

Red 

NAZIV USLUGE 
Jedinic
a mere Količina 

Jedinična 
cena bez 

PDV-a 
Jedinična cena sa 

PDV-om br 

1 2 3 4 5 6 

1 Redovno šestomesečno 
održavanje aparata po preporuci 

proizvođača (2 servisa na 
godišnjem nivou) 

Preven
tivni 

servis 

1   

2 Cena radnog sata po pozivu u 
slučaju vanrednog održavanja 

Radni 
sat 

1   
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ПОНУДА за Партију 12„Апарат за мерење густине костију“ 
У складу са условима из позива и конкурсне документације за јавну набавку 
услуга, у отвореном поступку бр.30/2014-„ Текуће поправке и одржавања 
медицинске опреме ( и резервни делови) ( и резервни делови)“,спремни смо да 
извршимо наведену услугу, под следећим условима:  
 
ОПРЕДЕЉЕНА СРЕДСТВА за Партију 12. износе:150.000,00 РСД без ПДВ-а. 
(Средства која ће бити уговорена са најповољнијим понуђачем) 
 
НАРУЧИЛАЦ НИЈЕ У ОБАВЕЗИ ПРЕМА ИЗАБРАНОМ ПОНУЂАЧУ ДА ИСКОРИСТИ СВА 
УГОВОРЕНА СРЕДСТВА. 
Услуга  текуће поправке и одржавања медицинске опреме ( и резервни 
делови) подразумева: 

- Одржавање или поправка опреме код наручиоца или, по потреби 
преузимање и враћање поправљене опреме наручиоцу, са уградњом 
делова и материјала са листе 

- Рок за долазак након позива или пријаве квара: ____часа (не дужи 
од 24 часа) 
- Рок за поправку:  ____   радна дана (не виши од 3 дана) 
- Гарантни рок на извршену услугу:_________ дана 
- Гарантни рок на уграђене делове:_________ месеци (не мањи од 6 
месеци) 
- Рок плаћања:_________(не краћи од 60 и не дужи од 90 дана) 

          - Важност понуде:____  дана (не мања од 60 дана од дана отварања 
понуда) 

- Вредност радног сата, РСД без ПДВ __________ (попуњава 
понуђач) 
- Вредност радног сата, РСД са ПДВ ___________ (попуњава 
понуђач) 

Напомена: 
Саставни део обрасца понуде је и обавезна листа делова и материјала 
са унетим ценама понуђача 
 
              Додатни услови:(доказе понуђач доставља у понуди) 

1)Oвлашћени сервис  

 

Доказ: Овлашћење од произвођача опреме или генералног заступника 

 

______________2014. године        Потпис овлашћеног лица понуђача: 
Место и датум                                                   
                                           М.П.                  _____________________ 
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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. 
 

 

Образац структуре ценe са упутством 
 

АПАРАТ ЗА МЕРЕЊЕ ГУСТИНЕ КОСТИЈУ(УВИД У ОПРЕМУ СА КОЈОМ 

РАСПОЛАЖЕ НАРУЧИЛАЦ) 

 

Red 

NAZIV MEDICINSKOG 
APARATA proizvođač 

god.pr
oizv. serijski broj 

god.nab
avke u 

eksploa
taciji Stanje Napomena br 

1 2 3 4  5 6 7 

1 Dexa Medi Link, Osteo 
core - Dexascanner  

Medilink 
Francuska 

     

2 Ultrazvučni aparat za 
osteodezitometriju 

Pegasus  

Medilink 
Francuska 

     

 
РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ 
Dexa Medi Link, Osteo core - Dexascanner 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Red 

NAZIV USLUGE 
Jedinic
a mere Količina 

Jedinična 
cena bez 

PDV-a 
Jedinična cena sa 

PDV-om br 

1 2 3 4 5 6 

1 Monoblok-generator x zraka kom 1   

2 Detektor kom 1   

3 Glavna rač. Jedinica kom 1   

4 Detektora ploča kom 1   

5 Naponska el. Ploča kom 1   



 

 

 

Конкурсна документација у отвореном поступку за ЈН 30/2014                                       79  

Ultrazvučni aparat za osteodezitometriju Pegasus 

 

Ukupna cena bez PDV-a  

Iznos PDV-a  

Ukupna cena sa PDV-om  

 

 

 

 

Београд, ________2014. године                    М.П.                          потпис овлашћеног лица 

 

                                                                                                           _____________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Red 

NAZIV USLUGE 

Jedini
ca 

mere Količina 

Jedinična 
cena bez 

PDV-a 
Jedinična cena sa 

PDV-om br 

1 2 3 4 5 6 

1 Sonda kom 1   

2 Račun. matična ploča kom 1   

3 Ultrazvučna ploča kom 1   
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VII  МОДЕЛ УГОВОРА 
Дом здравља Земун 
Београд, Ул. Рада Кончара бр. 46 
Број: ___________  
 
Датум: _____________ 
 
1. Наручилац Дом здравља Земун са седиштем у  Београду, улица Рада Кончара бр. 46, 

ПИБ:100203635  Матични број: 07041632 кога заступа в.д. директора др Ксенија Узуновић,  
(у даљем  тексту: Наручилац услуге)  
и 
2.________________________,са седиштем у  ________________________    , 
улица___________________,ПИБ:________________Матични број: _____________ кога заступа 
____________________________________________ (у даљем тексту: Извршилац услуге) 
___________________________________________________________________ 
(У случају подношења заједничке понуде, односно понуде са учешћем подиспоручиоца, 
потребно је навести све понуђаче из групе понуђача односно све подиспоручиоце). 

 
Закључили су:  

У Г О В О Р 

за набавку бр.30/2014: услуге „Текуће поправке и одржавања медицинске 
опреме (и резервни делови)“, обликована по партијама, на период дванаест 
месеци.   
 
Члан 1.  

Предмет овог Уговора су услуге Текуће поправке и одржавања медицинске 
опреме (и резервни делови), за партију______,  према понуди Извршиоца услуга 
број: ________ од _________ 2014. године, која је саставни део овог уговора. 
Уговор је склопљен у складу са Законом о јавним набавкама, на период од 12 
месеци, односно до утрошка уговорених средстава. 
  
Члан 2.  
Уговорену цену чине: цена услуга и резервни делови  
набавка услуга - „Текуће поправке и одржавања медицинске опреме ( и резервни 
делови)“, обликована по партијама ,  

цена радног сата _____ РСД без пореза на додату вредност, 

цена радног сата _____ РСД са порезом на додату вредност 

Укупна уговорена цена за Партију__ износи:  __________динара.  

(словима:___________________________________________________динара ) 

 
Саставни део понуде је и листа резервних делова,која важи током трајања уговора и 
на коју ће се позвати Наручилац при плаћању истих. 

 
Члан 3.  
За услуге дефинисане у чл. 1. овог Уговора плаћање ће се извршити на следећи 
начин:  
По извршеним услугама поправки и одржавања Извршилац услуга ће у законском 
року доставити на исплату Наручиоцу услуга сва документа везана за исплату 
(фактура, радни налог који мора да садржи: назначени објекат и врсту опреме која 
је сервисирана, опис услуга и спецификацију уграђених делова, напомену 
сервисера - ако је има, а оверен од стране Извршиоца услуга, корисника и 
овлашћеног представника Службе за техничке послове). Извршилац услуга је у 
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обавези и да један примерак (копију) радног налога достави Служби за техничке 
послове. Рок плаћања је од 60 до 90 дана од дана испостављања докумената 
везаних за исплату сходно понуди бр. ________ од _______.2014. године. 

 
Члан 4.  
Услуге из чл. 1. овог Уговора обављаће се по позиву Наручиоца услуга. Позивом 
се сматра сваки позив у писаној форми (факс, допис и сл.) или усмени позив 
(телефон у случајевима хитних интервенција, у периоду после 15 часова, 
викендом или празницима) од стране овлашћеног лица Службе за техничке и друге 
послове Дз Земун. Позив, у било којој форми, мора да садржи назнаку места врсту 
опреме, опис квара и ознаку хитности за потребну сервисну интервенцију. 
 Уколико је сервисни позив био усменим путем, првог наредног радног дана мора 
бити послат и у форми писменог захтева, ради ажурне документационе 
евиденције.  
 
По приспелом позиву упућени сервисер Извршиоца услуга обавиће дефектажу и, 
ако је то могуће, квар отклонити на лицу места, без ометања процеса рада 
корисника. Ако је квар већег обима сервисер ће, писмено или усмено, надлежном 
лицу Наручиоца услуга предложити интервенцију у сервису извршиоца услуга или 
на лицу места, наводећи потребне радове и неопходне делове за отклањање 
квара. На основу сагласности овлашћеног лица Нарчиоца услуга приступиће се 
поправци.  

Члан 5.  
Место извршења услуге су сви објекти Дома здравља Земун, у којима је 
инсталирана опрема из предмета овог Уговора, а у изузетним случајевима, када је 
због врсте и обима поправке то немогуће, поправка се врши у сервису Извршиоца 
услуга. У том случају одношење и враћање опреме организује Извршилац услуга.  
 
Сервисне услуге обављају се у редовном радном времену, а у изузетним 
случајевима (када су у питању већи кварови ургентног типа или они који 
онемогућавају обављање основне делатности корисника), поправка се обавља и 
ван радног времена.  
    
Члан 6.  
Уколико је потребно уградити резервни део, Понуђач је дужан да обавести о томе 
Наручиоца и достави важећи ценовник за наведени резервни део, и прибави 
његову сагласност за уградњу резервног дела у уређај који је предмет поправке и 
одржавања 

- Уколико укупна цена резервних делова прелази 50% тржишне вредности 
уређаја, Понуђач је дужан да обавести о томе Наручиоца и прибави његову 
сагласност за уградњу резервног дела у уређај који је предмет поправке и 
одржавања. 
 
Члан 7.  
Извршилац услуга је дужан да предметне услуге обавља са пажњом доброг 
домаћина, савесно и благовремено, у складу са техничким стандардима и 
узансама струке. Такође је обавезан да уграђује оригиналне резервне делове 
произвођача, а ако је то немогуће, делове истог квалитета од других произвођача 
по ценама из ценовника Извршиоца услуга. Замењени резервни делови обавезно 
се остављају Наручиоцу услуга, а што се констатује у напомени сервисног радног 
налога.  
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У случају неквалитетно извршеног сервиса Извршилац услуга је обавезан да исти 
поново квалитетно изврши у року од 24 часа, без права накнаде. Наручилац услуга 
је дужан да изврши рекламацију у писаној форми у року од 7 дана од дана предаје 
поправљеног уређаја Кориснику.  
 
 
Члан 8.  
Извршилац услуга се обавезује да достави Наручиоцу услуга финансијске 
гаранције и то:  
- Регистровану бланко сопствену меницу са меничним овлашћењем за добро 
извршење услуга у износу од 10% од вредности уговора без ПДВ-а и роком 
важења 30 дана дуже од истека рока за коначан завршетак услуга;  
 
Члан 9.  
За извршене услуге одржавања и поправки Извршилац услуга даје гаранцију за 
уграђене делове према понуди бр. _________ од ______2014.год.  
 
Члан 10.  
На позив Наручиоца услуга Извршилац услуга је у обавези да достави у писаној 
форми:  
- детаљну дефектажу за евентуалне поправке опреме која је предмет овог 
Уговора.  
- допунску понуду за испоруку резервних делова који нису садржани у понуди бр. 
____________ од ____________. године која је саставни део овог Уговора. 
 
 Извршилац је у обавези да докаже да је понуђена цена у складу са тржишном.  
- одговарајуће предлоге за благовремено одржавање и поправке опреме или 
предлоге за отпис опреме чије је одржавање нерационално или немогуће, а у 
циљу планирања набавке тј. обнављања предметне опреме.  
Сви остали послови који нису обухваћени овим Уговором, а Наручилац услуга 
жели да их Извршилац услуга изведе предмет су посебног уговарања са 
дефинисањем услова извршења и плаћања.  
 
Члан 11.  
Уговорна страна незадовољна испуњењем уговорних обавеза друге уговорне 
стране може захтевати раскид, под условом да је своје уговорне обавезе у 
потпуности и благовремено извршила.  
Раскид Уговора се захтева писменим путем, са раскидним роком од 30(тридесет) 
дана.  
Разлози за раскид Уговора:  
- Уколико Извршилац услуга 2 пута узастопно не извршава обавезе из члана 4. и 6. 
Уговора, а Наручилац му то рекламира у писаној форми.  
Плаћање по овом уговору вршиће се до нивоа средстава обезбеђених 
Финансијским планом, за ове намене.  
У супротном уговор престаје да важи без накнаде штете због немогућности 
преузимања обавеза од стране наручиоца. 
 
Члан 12.  
Уговорне стране су сагласне да се евентуални спорови по овом Уговору решавају 
споразумно, а у случају спора уговарају стварну и месну надлежност Привредног 
суда у Београду.  
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Члан 13.  
Овај Уговор ступа на снагу даном потписивања обе уговорне стране и важи 1 
(једну) годину. Извршилац ће бити ангажован у складу са понудом тј. 
приоритетима и потребама Наручиоца. 
Члан 14.  
Овај Уговор је сачињен у 6 (шест) истоветних примерка од којих Наручилац 
задржава 4 (четири) примерка а Извршилац 2(два). 
 
 
 
 
      ПРОДАВАЦ                                                                                             Наручилац                                                                                                        
                                                                                                             в.д.Директора Установе   
_________________ _____________________ 
                                                   
                                                                                                                др Ксенија Узуновић
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IX ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ 

Саглано члану 88. Став1. Закона, понуђач  (навести 
назив понуђача), доставља укупан износ и структуру трошкова припремања 
понуде. 

 

 

Р.б. 
 

Врста трошкова 

Износ трошкова у динарима 

1   

2 
  

3 
  

4 
  

5 
  

6 
  

7 
  

8 
  

9 
  

10 
  

11 
  

12 
  

Укупно без ПДВ-а 
 

Укупно са ПДВ-ом 
 

 

 

Ако поступак јавне набавке буде обустављен из разлога који су на страни наручиоца, 
наручилац је, сходно члану 88. став 3. ЗЈН-а, 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. 

 

 

      
Датум 

            Потпис овлашћеног лица 

 

Место:            (М.П)  _____________________ 

 

Напомена: достављање овог обрасца није обавезно. 
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X ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 
 

 
 

У складу са чланом 26. Закона о јн,  __________________________,даје  

(Назив понуђача) 

 
 

ИЗЈАВУ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 
 
 
 
 
 

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам 

понуду у поступку јавне набавке услуге „Текуће поправке и одржавања 

медицинске опреме ( и резервни делови)“, број: ЈН 30/2014 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 закона којим се уређује заштита 
конкуренције. Мера забране учешћа у поступку јавне набавке може трајати до две 
године. Повреда конкуренције представља негативну референцу, у смислу члана 82. 
став 1. тачка 2. Закона. 

 Уколико понуду подноси група понуђача , Изјава мора бити потписана од стране 
овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом
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XI ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА ИЗ ЧЛ. 75. СТ. 
2. ЗАКОНА 

 

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

 

ИЗЈАВУ 
 

Понуђач___________________  у поступку јавне набавке  услуге „Текуће 

поправке и одржавања медицинске опреме ( и резервни делови)“, број: ЈН 30/2014, 

поштовао је обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, 

запошљавању и условима рада, заштити животне средине и гарантујем да је 

ималац права интелектуалне својине. 

 

 

 

 

Датум Понуђач 
 

_____________   M.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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XII МЕНИЧНО ОВЛАШЋЕЊЕ – ПИСМО 

ДУЖНИК: _________________ 

Седиште:  _______________ 

Матични број:  ______________ 

Порески идентификациони број ПИБ: _____  

Текући рачун:  ____________ 

Код банке: _________________ 

  

ИЗДАЈЕ 

МЕНИЧНО ОВЛАШЋЕЊЕ - ПИСМО 

- за корисника бланко сопствене менице – 

 

КОРИСНИК: Дом здравља Земун, (Поверилац) 

Седиште: Београд-Земун, Рада Кончара 46 

Предајемо Вам 1 (једну) бланко сопствену меницу, серије   

и овлашћујемо Дом здравља Земун, Београд,Рада Кончара 46, као повериоца, да предату 

меницу може попунити на износ од 10% (десет посто) од укупне вредности  

понуде за ЈН 30/2014, што номинално износи ___________ динара без ПДВ-а, а по основу 

Гаранције за озбиљност понуде. 

 Рок важења ове менице је од ______ 2014.године до _______ 2015.године 

 Овлашћујемо Дом здравља Земун, Београд, Рада Кончара 46, као Повериоца, да у 

своју корист безусловно и неопозиво, «Без протеста» и трошкова, вансудски, може 

извршити наплату са свих рачуна Дужника. 

Овлашћујем банку код које имамо рачун да наплату-плаћање изврши на терет свих 

наших рачуна, а као и да поднети налог за наплату заведе у распоред чекања у случају да 

на рачуну уопште нема или нема довољно средстава или због поштовања приоритета у 

наплати са рачуна. 

Дужник се одриче права на повлачење овог овлашћења, на опозив овог 

овлашћења, на стављање приговора на задужење и на сторнирање по овом основу за 

наплату. 

Меница је важећа и у случају да дође до промене лица овлашћеног за заступање и 

располагање средствима на текућем рачуну Дужника, статусних промена, оснивања нових 

правних субјеката од стране Дужника. 

Меница је потписана од стране овлашћеног лица за заступање (име и презиме) 

чији се потпис  налази у картону депонованих потписа код наведене банке. 

На меници је стављен печат и потпис издаваоца менице-трасанта. 

Ово овлашћење сачињено је у 2 (два) истоветна примерка, од којих 1 (један) 

за Дужника, а 1 (један) за Повериоца. 

 

Датум и место издавања М.П. Дужник – издавалац 

Овлашћења  Менице 

_______________      _________________ 

 

               Потпис овлашћеног лица 
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XII МЕНИЧНО ОВЛАШЋЕЊЕ – ПИСМО(Попуњава само изабрани понуђач) 

ДУЖНИК: _________________ 

Седиште:  _____________ 

Матични број:  __________ 

Порески идентификациони број ПИБ: _________  

Текући рачун:  ________ 

Код банке: ____________ 

  

ИЗДАЈЕ 

МЕНИЧНО ОВЛАШЋЕЊЕ - ПИСМО 

- за корисника бланко сопствене менице – 

 

КОРИСНИК: Дом здравља Земун, (Поверилац) 

Седиште: Београд-Земун, Рада Кончара 46 

Предајемо Вам 1 (једну) бланко сопствену меницу, серије   

и овлашћујемо Дом здравља Земун, Београд,Рада Кончара 46, као повериоца, да предату 

меницу може попунити на износ од 10% (десет посто) од укупне вредности уговора за ЈН 

30/2014, што номинално износи ____________ динара без ПДВ-а, а по основу гаранције за 

извршење уговорних обавеза. 

 Рок важења ове менице је од ______ 2014.године до ________ 2015.године 

 Овлашћујемо Дом здравља Земун, Београд, Рада Кончара 46, као Повериоца, да у 

своју корист безусловно и неопозиво, «Без протеста» и трошкова, вансудски, може 

извршити наплату са свих рачуна Дужника. 

Овлашћујем банку код које имамо рачун да наплату-плаћање изврши на терет свих 

наших рачуна, а као и да поднети налог за наплату заведе у распоред чекања у случају да 

на рачуну уопште нема или нема довољно средстава или због поштовања приоритета у 

наплати са рачуна. 

Дужник се одриче права на повлачење овог овлашћења, на опозив овог 

овлашћења, на стављање приговора на задужење и на сторнирање по овом основу за 

наплату. 

Меница је важећа и у случају да дође до промене лица овлашћеног за заступање и 

располагање средствима на текућем рачуну Дужника, статусних промена, оснивања нових 

правних субјеката од стране Дужника. 

Меница је потписана од стране овлашћеног лица за заступање (име и презиме) 

чији се потпис  налази у картону депонованих потписа код наведене банке. 

На меници је стављен печат и потпис издаваоца менице-трасанта. 

Ово овлашћење сачињено је у 2 (два) истоветна примерка, од којих 1 (један) 

за Дужника, а 1 (један) за Повериоца. 

 

Датум и место издавања М.П. Дужник – издавалац 

Овлашћења  Менице 

 

_______________      _________________ 

                       Потпис овлашћеног лица 


