Дом здравља „Земун“
Рада Кончара бр. 28
Земун

ЈН 42/2013
„Куповина медицинске опреме“

03 / број: 3616-3
Дана: 08.10.2013.године

ЈАВНА НАБАВКА БРОЈ 32/2013
Наручиоца: Дом здравља „Земун“,
Ул. Рада Кончара 46, 11080 Земун

НАБАВКА ДОБАРА
ЈН 42/2013
„ Куповина медицинске опреме“, oбликована по партијама

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ

(Објављено на Порталу јавних набавки, интернет страници Наручиоца
и Порталу службених гласила Републике Србије и база прописа)

Рок за достављање понуда:
Јавно отварање:

08.01.2014. године, 10.00 ч
08.01.2014. године у 10.15 ч

Београд, 2013. године
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ЈН 42/2013
„Куповина медицинске опреме“

На основу члана 32. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012, у
даљем тексту: ЗЈН) и члана 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне
документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова
(„Сл. гласник РС” бр. 29/2013), сачињена је:

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
за отворени поступак за јавну набавку добара
„ Куповина медицинске опреме“, oбликована по партијама
ЈН бр 42/2013

САДРЖАЈ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
I

ДЕО
1. ПОЗИВ ДА СЕ ПОДНЕСУ ПОНУДЕ

II

ДЕО
1. Општи подаци о јавној набавци
2. Подаци о предмету јавне набавке
3. Упутство понуђачима како да сачине понуду
4. Обрасци понуде
5. Образац структуре цене са упутством
6. Услови за учешће у поступку и упутство за доказивање
7. Техничка спецификација
8. Образац трошкова припреме понуде
9. Образац изјаве о независној понуди
10. Образац изјаве о обавезама из чл. 75. Став 2, ЗЈН
11. Образац изјаве о обавези обезбеђења гаранције за гарантни рок
12. Модел уговора
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На основу члана 60. Закона о јавним набавкама (,,Сл.гласник РС“ бр.124/2012) упућује
се:

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
Назив наручиоца: Дом здравља „Земун“,
Адреса наручиоца: Ул. Рада Кончара 46, 11080 Земун
Интернет страница наручиоца: www.dzzemun.org.rs
Врста наручиоца: Здравство
Врста поступка јавне набавке: Отворени поступак
Врста предмета: Добра
Предмет набавке је: „ Куповина медицинске опреме“, oбликована по партијама.
Број партија, уколико се се предмет набавке обликује у више партија:
Набавка је обликована у 5 (пет) партија, назив и ознака из општег речника набавке:
Партија 1- Лабораторијска опрема, ОРН: LA21- за лабораторијску намену
Партија2-Лабораторијски коагулометри,ОРН:38434550-Апарати за бројање крвних
ћелија
Партија 3-Анализатори за крвну слику и CRP-a, ОРН: 38434570-Хематолошки
анализатор
Партија 4- Ултразвучни апарат за гинекологију, ОРН: 33112310-Колордоплер уређај
Партија 5- Стоматолошка опрема, ОРН: 33126000-Стоматолошки уређаји
Критеријум, елементи критеријума за доделу уговора: најнижа понуђена цена
Начин преузимања конкурсне документације, односно интернет адресa где је
конкурсна документација доступна: www.dzzemun.org.rs
Адресa и интернет адресa државног органа или организације, односно органа или
службе територијалне аутономије или локалне самоуправе где се могу
благовремено добити исправни подаци о пореским обавезама, заштити животне
средине, заштити при запошљавању, условима рада и сл:
- Подаци о пореским обавезама се могу добити у Пореској управи, Министарства
финансија и привреде, интернет адреса: www.mfp.gov.rs
- Подаци о заштити животне средине се могу добити у Агенцији за заштиту животне
средине и у Министарству енергетике, развоја и заштите животне средине, интернет
адреса: www.merz.gov.rs
- Подаци о заштити при запошљавању и условима рада се могу добити у Министарству
рада, запошљавања и социјалне политике, интернет адреса: www.minrzs.gov.rs
Детаљи су садржани у конкурсној документацији.
Начин подношења понуде и рок за подношење понуде:
Понуде се достављају обавезно у писаном облику, затворене и заштићене од
неовлашћеног отварања, непосредно или путем поште, на адресу Наручиоца – Дом
здравља „Земун“, ул. Рада Кончара 46, Земун, у затвореној коверти са назнаком:
ПОНУДА ЗА ЈН 42/2013 - Набавка, „ Куповина медицинске опреме“, oбликована по
партијама, ОТВОРИТИ КОМИСИЈСКИ. На полеђини коверте, понуђач уписује своје
податке и име лица за контакт, као и бр. тел. Рок за достављање понуда је 08.01.2014.
године до 10,00 часова, сагласно чл. 95. ставу 2, тачка 1.
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Место, време и начин отварања понуда:
Отварање понуда ће се извршити јавно, дана 08.01.2014. године у 10,15 часова, у
просторијама Наручиоца, на адреси Ул. Рада Кончара 46, Земун.
Услови под којима представници понуђача могу учествовати у поступку
отварања понуда:
Пре почетка отварања понуда, представници понуђача, који желе да учествују у
поступку отварања, дужни су да предају Комисији за јавну набавку овлашћења за
заступање понуђача. Овлашћење мора да буде заведено код понуђача, оверено печатом
понуђача и потписано од стране одговорног лица понуђача. Број овлашћења и име
представника понуђача, уписује се у Записник о отварању понуда.
Рок за доношење одлуке: Одлуку о додели уговора, Наручилац ће донети у року до 25
дана од дана отварања понуда
Лице за контакт: Служба за јавне набавке, 011/2195-230
Остале информације:
Понуда се подноси на српском језику.
Пратећа техничка и каталошка документација мора бити и на српском језику.
Понуда са варијантама није дозвољена.
Набавка се финансира из средстава Секретаријата за здравство Града Београда.
Сва плаћања по овом уговору Извршиоцу ће вршити Наручилац.

ДИРЕКТОР ДОМА ЗДРАВЉА“ЗЕМУН“
________________________________
Др Душан Јоксимовић
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ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ
1)

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

2) Врста поступка: Отворени поступак
3) Предмет јавне набавке: набавка добара
oбликована по партијама.

: „ Куповина медицинске опреме“,

4) Поступак се спроводи у циљу закључења уговора о предметној јавној набавци
5) Набавка није резервисана за установе, организације или привредне субјекте за
радно оспособљавање, професионалну рехабилитацију и запошљавање
инвалидних лица
6) Није предвиђена електронска лицитација
7) Контакт: Служба за јавне набавке, 011/2195-230
2.

3.

ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ


Опис предметне набавке, назив и ознака из општег речника набавке:
Добра-„ Куповина медицинске опреме“



Набавка је обликована по партијама, 5 (пет) партија,
назив и ознака из ОРН:
Партија 1- Лабораторијска опрема, ОРН: LA21- за лабораторијску намену
Партија 2- Лабораторијски коагулометри, ОРН: 38434550-Апарати за
бројање крвних ћелија
Партија 3- Анализатори за крвну слику и CRP-a, ОРН: 38434570Хематолошки анализатор
Партија 4- Ултразвучни апарат за гинекологију, ОРН: 33112310Колордоплер уређај
Партија 5- Стоматолошка опрема, ОРН: 33126000-Стоматолошки уређаји

УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ
3.1.

Подаци о језику на којем понуда мора да буде сачињена

 Понуда мора бити сачињена на српском језику. Уколико је одређени
документ на страном језику, понуђач је дужан да поред документа на страном
језику достави и превод тог документа на српски језик, који је оверен од
стране овлашћеног судског тумача.
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Подношење понуде и попуњавање образаца датих у конкурсној
документацији

 Понуђач подноси понуду непосредно на писарници Наручиоца 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 наводи назив понуђача, адресу и телефон,
као и име и презиме овлашћеног лица за контакт. 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.
 Пожељно је да сви документи поднети у понуди буду повезани траком у
јединствену целину и запечаћени, тако да се не могу накнадно убацити,
одстранити или заменити појединачни листови, односно прилози, а да се
видно не оштете листови или печат.
 Понуду доставити на адресу: Дом здравља „Земун“,Ул. Рада Кончара 46,
11080 Земун, са назнаком:
,,Понуда за отворени поступак за јавну набавку добара ЈН бр. 42/2013.
Куповина медицинске опреме,обликована по партијама”.
 Обрасце дате у конкурсној документацији понуђачи треба да попуне читко,
како би могла да се утврди стварна садржина понуде, а овлашћено лице
понуђача исте потписује и оверава печатом. Понуда мора бити јасна и
недвосмислена.
 Уколико понуду подноси група понуђача, обрасце из конкурсне
документације могу попунити, потписати и печатом оверити сви чланови
групе или чланови групе могу овластити једног члана (носиоца посла) који ће
и у име групе попунити, потписати и печатом оверити обрасце из конкурсне
документације, у ком случају је то потребно дефинисати споразумом о
заједничком наступу.
 Уколико је неопходно да понуђач исправи грешке које је направио приликом
састављања понуде и попуњавања образаца из конкурсне документације,
дужан је да поред такве исправке стави потпис особе или особа које су
потписале образац понуде и печат понуђача.
3.3.

Партије

 Предметна јавна набавка је обликована у 5 (пет) партија.
Партија 1- Лабораторијска опрема,
Партија 2- Лабораторијски коагулометри,
Партија 3- Анализатори за крвну слику и CRP-a,
Партија 4- Ултразвучни апарат за гинекологију,
Партија 5- Стоматолошка опрема.
3.4.

Варијанте Понуде

 Није дозвољено подношење понуде са варијантама.
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Измене, допуне и опозив понуде

 У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове
своју понуду, на исти начин на који је поднео и саму понуду - непосредно
или путем поште у затвореној коверти или кутији, до рока који је одређен за
подношење понуда.
 У случају измене, допуне или опозива понуде, понуђач треба на коверти или
кутији да назначи назив понуђача, адресу и телефон, као и име и презиме
овлашћеног лица за контакт. У случају да је понуду поднела група понуђача,
на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести
називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.
 Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: Дом здравља
„Земун“,Ул. Рада Кончара 46, 11080 Земун:
„Измена понуде за отворени поступак за јавну набавку добара

ЈН бр. 42/2013. „Куповина медицинске опреме“, обликована по партијама.
или
„Допуна понуде за отворени поступак за јавну набавку добара

ЈН бр. 42/2013. „Куповина медицинске опреме“, обликована по партијама.
или
„Опозив понуде за отворени поступак за јавну набавку добара

ЈН бр. 42/2013. „Куповина медицинске опреме“, обликована по партијама.
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. Уколико се утврди недозвољено, такве понуде ће
бити одбијене.
3.6.

Учешће подизвођача

 Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, дужан је да у понуди
наведе да ће извршење набавке делимично поверити подизвођачу, проценат
укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу, као и део предмета
набавке који ће извршити преко подизвођача.
 Проценат укупне вредности набавке који ће понуђач поверити подизвођачу
не може бити већи од 50% .
 Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова
који су захтевани.
 Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код
подизвођача ради утврђивања испуњености услова.
 Наручилац може на захтев подизвођача и где природа предмета набавке то
дозвољава пренети доспела потраживања директно подизвођачу, за део
набавке која се извршава преко тог подизвођача. Пре доношења одлуке о
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преношењу доспелих потраживања директно подизвођачу наручилац ће
омогућити добављачу да у року од 5 дана од дана добијања позива наручиоца
приговори уколико потраживање није доспело. Све ово не утиче на правило
да понуђач, односно добављач у потпуности одговара наручиоцу за
извршење обавеза из поступка јавне набавке, односно за извршење уговорних
обавеза, без обзира на број подизвођача.
3.7.

Подношење заједничке понуде

 Понуду може поднети и група понуђача.
 Саставни део заједничке понуде је споразум којим се понуђачи из групе
међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који
обавезно садржи податке о:
1) члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и
који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем;
2) понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор;
3) понуђачу који ће у име групе понуђача дати захтевано средство
обезбеђења;
4) понуђачу који ће издати рачун;
5) рачуну на који ће бити извршено плаћање;
6) обавезема сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора.
 Група понуђача је дужна да достави све захтеване доказе о испуњености
услова који су наведени у конкурсној документацији.
3.8.

Отварање понуда
Јавно отварање понуда ће се обавити дана 08.01.2014. године у 10,15
часова у просторијама Наручиоца. Пре почетка отварања понуда,
представници понуђача, који желе да учествују у поступку отварања,
дужни су да предају Комисији за јавну набавку овлашћења за заступање
понуђача. Овлашћење мора да буде заведено код понуђача, оверено
печатом понуђача и потписано од стране одговорног лица понуђача. Број
овлашћења и име представника понуђача, уписује се у Записник о
отварању понуда.
У Записнику о отварању понуда, понуде се уписују по редоследу
пристизања. Понуда за коју је поднето обавештење о опозиву, неће се
отварати и биће враћена понуђачу, као и понуда приспела после
назначеног рока.

3.9.

Остали захтеви наручиоца
3.9.1 Начин и услови плаћања
Плаћање се врши након квантитативног и квалитативног пријема опреме
који се констатује Записником о уредном квантитативном пријему и
Записником о уредном квалитативном пријему које потписују овлашћена
лица Наручиоца и Понуђача добара, односно након уплате средстава од
стране Градског Секретаријата Града Београда наручиоцу-Дому здравља
„Земун“.
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3.9.2 Гарантни рок
Гарантни рок за добра која су предмет јавне набавке дефинисан је
техничком спецификацијом и почиње да тече од момента квалитативног
пријема који се констатује Записником о уредном квалитативном пријему
које потписују овлашћена лица Наручиоца и Добављача добара.
Техничка подршка и сервис у гарантном року је обавезан.

3.9.3 Рок и место испоруке
Рок испоруке не може бити дужи до 30 дана од дана ступања на правну
снагу уговора, а место испоруке је адреса Наручиоца. Уколико је у
понуди наведен дужи рок испоруке, таква понуда ће бити одбијена као
неприхватљива.
3.9.4 Квантитативни и квалитативни пријем
Квантитативни пријем ће се обавити на месту испоруке опреме, на
локацији Наручиоца. Пријем ће се вршити провером количина примљене
опреме и докумената - сертификата произвођача, отпремнице по
ставкама и уговорене спецификације. Опрема мора бити у оригиналном
паковању. Ако се установи да је опрема оштећена, или ако део опреме
недостаје, Наручилац и Понуђач ће то записнички констатовати, а
уочени недостаци или оштећења биће отклоњени у року до 15
календарских дана, на рачун Понуђача. За свако прекорачење рока у
отклањању недостатака или оштећења Понуђач ће плаћати пенале у
складу са одредбама Уговора.
Квалитативни пријем и примопредаја ће се обавити на месту испоруке
опреме код Наручиоца. Квалитативни пријем подразумева контролу
исправности и проверу техничких карактиристика предметне опреме које
су наведене у техничкој спецификацији. Ово подразумева и пуштање у
пробни рад опреме.
Све трошкове представника Понуђача (стручна лица и друго) при
монтажи и опреме и пуштања у рад сносиће Понуђач. Ако су резултати
тестова и прегледа у складу техничким захтевима Наручиоца саставиће
се Записник о примопредаји.
У случају да опрема не задовољава техничке норме и услове из Уговора
Понуђач је дужан да у року од 30 дана отклони све недостатке. За свако
прекорачење рока Понуђач ће плаћати пенале, у складу са одредбама
Уговора.
3.10. Начин означавања поверљивих података

страна 11 oд 55

Дом здравља „Земун“
Рада Кончара бр. 28
Земун

ЈН 42/2013
„Куповина медицинске опреме“

 Свака страница понуде која садржи податке који су, евентуално поверљиви за
понуђача треба у горњем десном углу да садржи ознаку ,,ПОВЕРЉИВО” у
складу са чланом 14. ЗЈН.
 Неће се сматрати поверљивим докази о испуњености обавезних услова, цена
и други подаци из понуде који су од значаја за примену елемената
критеријума и оцењивања понуде.
 Наручилац ћe чувати, као поверљиве, све податке понуђача садржане у
понуди који су посебним прописом утврђени као поверљиви и које је као
такве понуђач означио у понуди.
 Наручилац ће одбити да да информацију која би значила повреду
поверљивости података добијених у понуди.
 Наручилац ће чувати као пословну тајну имена заинтересованих лица,
понуђача и податке о поднетим понудама до отварања понуда.
3.11. Цена, валута и начин на који мора бити наведена и изражена цена у
понуди
 Цена и све остале вредности у понуди морају бити исказане у динарима.
 Цене у понуди се исказују без и са ПДВ, с тим што ће се приликом оцене
елемента критеријума „цена“ узимати цене без ПДВ.
 Цену представља укупна цена предмета јавне набавке, рачунајући и све
пратеће трошкове.
 Ако понуђена цена укључује увозну царину и друге дажбине, понуђач је
дужан да тај део одвојено искаже у динарима.
 Цена је фиксна и не може се мењати и даје се на паритету FCO адреса
Наручиоца.
3.12. Подаци о надлежним органима 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
 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.
3.13. Обавезна средства обезбеђења испуњења обавеза понуђача добављача
I Понуђач је дужан да у понуди достави:
1. Финансијско обезбеђење-Меница за озбиљност понуде - 10% - овлашћење за
корисника менице, картон депонованих потписа и потврда о регистрација
менице.
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II Изабрани понуђач је дужан да достави:
1. Оргинал сопствене бланко менице, са клаузулом „без протеста“, прописно потписане и
оверене са копијом депо картона, овлашђењем за попуну менице и потврдом о
регистрацији менице:
1.1. За добро извршење посла у износу 10% од вредности уговораса роком важности 30
дана дужим од уговореног роказа коначно извршење посла,
1.2 За отклањање недостатака у гарантном року у износу од 5% од вредности уговора са
роком важности 30 дана дужим од уговореног гарантног рока.

3.14. Додатно обезбеђење испуњења уговорних обавеза - важи само за
понуђаче који се налазе на списку негативних референци
 Понуђач који се налази на списку негативних референци који води Управа за
јавне набавке, а који има негативну референцу за предмет који није
истоврстан предмету конкретне јавне набавке, је дужан да уместо средства
обезбеђења које је захтевано у тачки 3.13. II (писмо о намерама банке да ће
банка понуђачу издати банкарску гаранцију за добро извршења посла у
висини од 10% вредности уговора са ПДВ), достави писмо о намерама банке
да ће банка понуђачу издати банкарску гаранцију за добро извршења посла у
висини од 15% вредности уговора без ПДВ, уколико уговор буде закључен са
тим понуђачем.
 Уколико таквом понуђачу буде додељен уговор о јавној набавци исти је
дужан да у року од 15 дана од дана закључења уговора преда наручиоцу
банкарску гаранцију за добро извршење посла, која ће бити са клаузулама:
неопозива, безусловна, наплатива на први позив и без права на приговор.
Банкарска гаранција за добро извршење посла издаје се у висини од 15% од
укупне вредности уговора са ПДВ, са роком важности који је 30 (тридесет)
дана дужи од истека рока за коначно извршење посла.
3.15. Додатне информације и појашњења у вези са припремањем понуде
Заинтересовано лице може, у писаном облику или електронски – путем мејла, тражити
додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, најкасније 5 (пет)
дана пре истека рока за подношење понуде. Обавезно је да постављена питања
заинтересована лица наслове са „Захтев за додатним информација или појашњењима за
јавну набавку добара ЈН бр. 42/2013.“ КУПОВИНА МЕДИЦИНСКЕ ОПРЕМЕ”.
Питања је пожељно да шаљу на e-mail адресу: dzztender@gmail.com
 Наручилац ће заинтересованом лицу у року од 3 (три) дана од дана пријема
захтева, послати одговор у писаном облику и истовремено ту информацију
објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.
 Тражење додатних информација и појашњења телефоном није дозвољено.
 Комуникација се у поступку јавне набавке одвија на начин прописан чланом
20. ЗЈН, а то је писаним путем, односно путем поште, електронске поште или
факсом.
3.16. Додатна објашњења од понуђача за оцену понуда
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 Наручилац може у писаној форми да захтева од понуђача додатна објашњења
која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а по
писаном обавештењу може да врши и контролу (увид) код понуђача, односно
његовог подизвођача.
 Уколико је потребно вршити додатна објашњења, наручилац ће понуђачу
оставити примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да
омогући наручиоцу контролу (увид) код понуђача, као и код његовог
подизвођача.
 Уколико је потребно вршити проверу произвођачких и понуђачких
референци наручилац ће понуђачу оставити рок од 5 дана од пријема писаног
захтева да достави додатне доказе или разјашњења спорних референци.
Уколико у остављеном року понуђач не достави додатна појашњења или
додатне тражене доказе, наручилац ту референцу неће признати приликом
бодовања понуда.
3.17. Критеријум за доделу уговора:
Критеријум за доделу уговора је најнижа

понуђена цена.

3.18. Референце
Зa реферeнцe пoнуђaча пoтрeбнo je да понуђач дoстaви попуњен, потписан и
оверен образац (обрасци за референце), који је саставни део конкурсне документације.
Референтна листа мора да зaдoвoљaвa слeдeћe услoвe:
а. Релевантан период за понуђачке референце:
да је у периоду од пет година пре дана објављивања позива на Порталу
јавних набавки закључио и реализовао уговоре о испоруци истоврсних
добара која су предмет јавне набавке
б. Рeфeрeнцa ћe сe узимaти у oбзир aкo je прeдмeт рeфeрeнцe пo тeхничким
зaхтeвимa исти или бољи кao и прeдмeт пoнуђeнe oпрeмe у oквиру пoнудe
пoнуђaчa.
Уколико је потребно вршити проверу понуђачких референци наручилац ће
понуђачу оставити рок од 5 дана од пријема писаног захтева да достави додатне доказе
или разјашњења спорних референци. Уколико у остављеном року понуђач не достави
додатна појашњења или додатне тражене доказе, наручилац ту референцу неће
признати приликом оцењивања понуда.
У случajу достављања неистинитих података у понуди, пoнуђaч ће добити
негативну референцу у складу са ЗЈН (члан 82. стaв 1. тaчкa 3) ЗЈН-а и др). О давању
неистинитих података наручилац ће обавестити надлежни орган у вези са покретањем
прекршајног поступка. Уколико се утврди неистинитост наведених података та понуда
ће бити одбијена.
3.19. Резервни елементи критеријума:
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Уколико две или више понуда Наручилац ће донети одлуку да уговор
додели понуђачу који је понудио краћи рок испоруке, а даље, дужи гарантни рок.
3.20. Обавезе понуђача по члану 74. став 2. и 75. став 2. ЗЈН




Понуђач је дужан да у понуди 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. Образац изјаве је дат у конкурсној документацији
Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених
права интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач.
3.21. Захтев за заштиту права
 Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама члана 138. - 167.
ЗЈН.
 Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, заинтересовано лице, или
пословно удружење у њихово име.
 Захтев за заштиту права подноси се Републичкој комисији за заштиту права у
поступцима јавних набавки, а предаје наручиоцу. Примерак захтева за
заштиту права подносилац истовремено доставља Републичкој комисији.
 Захтев за заштиту права се доставља непосредно, електронском поштом,
факсом или препорученом пошиљком са повратницом.
 Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне
набавке, против сваке радње наручиоца, осим ако ЗЈН није другачије
одређено.
 Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива
за подношење понуда или конкурсне документације сматраће се
благовременим ако је примљен од стране наручиоца најкасније седам дана
пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања.
 После доношења одлуке о додели уговора или одлуке о обустави поступка,
рок за подношење захтева за заштиту права је десет дана од дана пријема
одлуке.
 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 два дана од дана пријема
захтева за заштиту права.
 Подносилац захтева је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати
таксу у изнoсу од 80.000,00 динара уколико оспорава одређену радњу
наручиоца пре отварања понуда на број жиро рачуна: 840-742221843-57,
шифра плаћања: 153, позив на број 97 50-016, сврха уплате: Републичка
административна такса са назнаком јавне набавке на коју се односи (број или
друга ознака конкретне јавне набавке), корисник: буџет Републике Србије.
 Уколико подносилац захтева оспорава одлуку о додели уговора такса износи
80.000,00 динара уколико понуђена цена понуђача којем је додељен уговор
није већа од 80.000.000 динара, односно такса износи 0,1 % понуђене цене
понуђача којем је додељен уговор ако је та вредност већа од 80.000.000
динара.

страна 15 oд 55

Дом здравља „Земун“
Рада Кончара бр. 28
Земун

ЈН 42/2013
„Куповина медицинске опреме“

 Уколико подносилац захтева оспорава одлуку о обустави поступка јавне
набавке или радњу наручиоца од момента отварања понуда до доношења
одлуке о додели уговора или обустави поступка, такса износи 80.000,00
динара уколико процењена вредност јавне набавке (коју ће подносилац
сазнати на отварању понуда или из записника о отварању понуда) није већа
од 80.000.000 динара, односно такса износи 0,1 % процењене вредности јавне
набавке ако је та вредност већа од 80.000.000 динара.
3.22. Закључење уговора
 Наручилац ће закључити уговор о јавној набавци са понуђачем којем је
додељен уговор у року од осам дана од дана протека рока за подношење
захтева за заштиту права.
 Уколико у року за подношење понуда буде поднета само једна понуда и та
понуда буде прихватљива, наручилац ће сходно члану 112. став 2. тачка 5)
ЗЈН-а закључити уговор са понуђачем у року од два дана од дана када
понуђач прими одлуку о додели уговора.
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ОБРАСЦИ ПОНУДЕ

Понуда бр.______ од _________ за отворени поступак за јавну набавку добара ЈН
бр. 42/2013. – «КУПОВИНА МЕДИЦИНСКЕ ОПРЕМЕ», обликована по
партијама.
4.1.

Поадаци о понуђачу - Табела 1.
ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

Назив понуђача:
Адреса понуђача:
Име особе за контакт:
e-mail:
Телефон:
Телефакс:
Порески број понуђача (ПИБ):
Матични број понуђача:
Шифра делатности:
Назив банке и број рачуна:
Лице овлашћено
уговора:

Датум:

за

потписивање

_______________
М.П.

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА

____________________________________
ПОТПИС ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА
____________________________________
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Понуду подносим: заокружити начин подношења понуде и уписати податке под б) и в)
4.2.

Начин подношења понуде - Табела 2.
А) САМОСТАЛНО
Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

1)

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

1)

Назив учесника
понуди:
Адреса:

који

ће

В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ
у заједничкој

Матични број:
Порески идентификациони број:
Име особе за контакт:
Напомена: - Уколико има више подизвођача или учесника у заједничкој понуди него што има
места у табели 2. потребно је копирати табелу 2. и попунити податке за све подизвођаче или
учеснике у заједничкој понуди.
- Уколико група понуђача подноси заједничку понуду, табелу 1. „ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ“
треба са својим подацима да попуни носилац посла, док податке о осталим учесницима у
заједничкој понуди треба навести у табели 2. овог обрасца.
Датум:

_______________

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА

М.П.

____________________________________
ПОТПИС ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА
____________________________________
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На основу позива за достављање понуда за јавну набавку бр. 42/2013. –
КУПОВИНА МЕДИЦИНСКЕ ОПРЕМЕ, обликована по партијама,
достављамо вам следећу:

ПОНУДУ
1

2

3

4

5

(Заокружити Партије за које понуђач доставља понуду)
4.3.

Комерцијални подаци понуде - Табела 3.

Укупна вредност понуде изражена у динарима без ПДВ-а:
Словима:
ПДВ:
Укупна вредност понуде изражена у динарима са ПДВ-ом
Словима:
2. Рок испоруке је _________ (не дуже од 30) календарских дана од дана ступања на правну
снагу уговора.
3. За извршење јавне набавке ангажујемо ____( ______)подизвођача (уписати број
подизвођача).
словима
4. Уз понуду прилажемо прилоге и доказе тражене конкурсном документацијом.
5. Важност понуде износи ____ ( _____________________) дана од дана отварања понуда ( не
словима

краћи од 30 дана ).
5. Начин плаћања: Изабраном понуђачу биће уплаћено након уплате Градског секретаријата
Града Београда наручиоцу-Дому здравља „Земун“.

7. Гарантни рок за апарата са опремом : _______________________ (законски прописан рок)

Датум:

_______________

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА

M.П

____________________________________
ПОТПИС ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА
____________________________________
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Напомена:
- Обрасце је потребно попунити са подацима који у њима захтевани.
-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 овласти једног понуђача из групе понуђача из групе који ће
потписати и печатом оверити образац понуде.
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ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ / ПОНУДЕ:
1

2

3

4

5

(Заокружити Партије за које понуђач доставља понуду)
Partija 1- Laboratorijska oprema
R.
Br
.

1

2

Naziv proizvoda

Analitička vaga
Max kapacitet 220 g
Tačnost 0,0001 g
Ponovljivost 0,0001 g
Veličina tasa maks. R 85 mm, tas od
nerđajućeg čelika
Vreme stabilizacije nmakimalno 3.5 s
Merna komora, sve tri strane od stakla, lako
rasklopive
Interna automatska kalibracija
Dimenzije aparata oko 330 x 330 x 200 mm
Povezivanje na PC preko RS232
Radna temperatura +10°C - +45°C
Stepen osetljivosti na temperaturama +15° +35°C 2 ppm/°C
Display: LCD
Napajanje: 230V 50Hz AC
Centrifuga laboratorijska
Motor bez četkica
Rotor minimum 30 mesta za epruvete 1015ml
Min RCF 2400 sa rotorom
Min Brzina 3900 o/min.
Podešavanje brzine rpm 100, u koracima od
100
LCD displej: očitavanje brzine rpm, u
koracima od 1
Tajmer /podešavanje /očitavanje 10s do 11h
59min u koracima od 10 s. Očitavanje 1s
Težina bez rotora oko kg 20, ±10%
Buka pri max brzini max 57 dB(A)

j/mere

Kom

Kom

Kol
ič.

Cena
/ j.mere

Vrednost
bez PDV-a
ukupno

2

3
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3

4

5

6

Laboratorijski mikroskop
Binokular sa nagibom 30°- 360°
Podešavanje interpapilarne razdaljine (5575mm)
Uvećanje 40x do 1000x
OKULARI WF 10 X/18 mm
Objektivi AHROMATSKI
4x/0,10, 10x/0,25,40x/0,65,100x/1,25 (uljna
imerzija)
Revolver sa 5 pozicija, klik-stop
Osvetljenje halogeno 12V, 20W ili jače
Kondenzator: ABBE (A.N. 1,25) iris
dijafragma;32mm.
Iluminator Kohler tipa
Univerzalna platforma - nosač predmetnog
stakla:
dimenzije 125x135mm
Roler za krvne slike
Omogućava homogeno mešanje krvi
Obavezan pre-proces za perfektne rezultate
broja RBC,WBC i trombocita na hematološki
analizatorima
Brzina okretanja: 30 o/min.
Minimum 4 valjka dužine min. 340mm
Kapacitet: 12 Vakutejnera od 4mL
Težina: 2,4 kg Neto
Vodeno kupatilo sa poklopcem od
polikarbonata
Komora od nerđajućeg čelika
Temperatura: amb +10 do 95°C ili šire
Digitalna regulacija temperature
LCD ili LED prikaz
Temperaturna stabilnost: 0.2 °C ±10%
Uzdignut poklopac radi slivanja kondenzata
Stalak za 24 epruvete
Spoljašnje dimenzije ŠxVxD: 360x365x220
mm ± 5%
Unutrašnje dimenzije ŠxVxD:
280x306x130±5%
Perforirano dno i odliv sa za istakanje
Snaga grejača maks. 800W
Fiksne pipete
 Vol. Netačnost
Nepreciznost
Nastavci
μL
(Rel.gr.%)
(CV %)
1) 10
<± 0.7%
< 0.7%
ultra
10 μL
2) 50
<± 0.7%
< 0.5%
200 μL
3) 100
<± 0.7%
< 0.3%
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Kom

2

Kom

2

Kom

1

Kom

4
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200 μL
4) 1000 <± 0.6%
< 0.2%
1000 0L
Dispenzor za bocu, varijabilni 0,25 – 2,00 mL
7

8

9

Kom
 Vol. Netačnost
Nepreciznost
mL
(Rel.gr.%)
(CV %)
0,25-2,0 < ± 1.8%
< 0.35%
Aparat za pripremu čiste vode reversnom
osmozom
Uređaj mora obavezno da poseduje
predpripremu vode: mehanički predfilter i
filter aktivnog uglja
Sistem za reverznu osmozu kapaciteta min. 14
l/h
Sigurnosni mehanizmi:
· Auto i manualna kontrola pri niskom pritisku
česmenske vode;
Kom
· Automatski prekid rada
Prikaz parametara - digitalni displej: 0-200
μS/cm
Pritisak pumpe 0 do 10kg/cm2
Napajanje 220V, potrošnja maks.60W±10%
Dimenzije 400×638×500mm
Kvalitet dobijene vode:
· Provodljivost 0-30 μS/cm
· Stopa prečišćavanja soli 99%
· SDI <5
Laboratorijska sušnica sa prirodnim
strujanjem vazduha
Zapremina 55 l maksimalno
Unutrašnje dimenzije ŠxVxD 400x400x350mm
±5%
Opseg temperature od 5 °C iznad ambijentalne
do 300 °C
Tejmer 0 do 99 sati
Digitalno podešavanje temperature sa
preciznošću 1° sa LCD ili LED prikazom
Temperaturna fluktuacija na 70°C maks. 0,3
Kom
°C
Nezavisna kontrola temperature klase 2 (DIN
12880), sa sigurnosnim sistemom od
pregrevanja
Ventilacija: ručno sa prednje strane komore i
zadnji izduvni otvor 50 mm
2 hromirane police
Težina 40 kg ± 10%
Nominalna snaga oko 1 kW
Potrošnja na 150 °C 200 W ± 10%

3

1

1
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FRIŽIDER 250 litara
Automatsko otapanje
Bruto zapremina: 250 lit +/-5%
Neto zapremina rashladnog dela: oko 220 l +/-5%
Boja: bela
Prekidač za brzo zamrzavanje
1 kompresor
Podesive police
Unutrašnje osvetljenje na stranici
10
4 police
Posude na vratima:
Zamrzivač:
1 prostor sa vratima
1 posudica za led
Potrošnja/Sigurnost:
Buka: maks. 41 dB(A)
Napon: 220-230 V
Dimenzije (ŠxVxD): 55 x 140 x 60 cm +/- 5%
FRIŽIDER kombinovani, 250 litara
Automatsko otapanje frižidera
Bruto zapremina: 240 l +/- 5%
Neto zapremina rashladnog dela: 190 lit. +/-5%
Neto zapremina dela za zamrzavanje:50 lit. +/-5%
Boja: bela
2 police
1 kompresor
Zamrzivač:
11
· 1 fioka
· 1 korpa
· 1 posudica za led
Otvaranje vrata: levo/desno otvaranje vrata
Nivo buke: maksimalno 42 dB(A)
Napon: 220-230 V
Dimenzije aparata (ŠxVxD): 55 x 160 x 60 cm
+/-5%
Težina aparata: maks. 60 kg

Kom

1

Kom

1

Ukupno dinara bez PDV:
PDV:
Ukupno dinara sa PDV:

Датум:

_______________
M.П

____________________________________
ПОТПИС ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА
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Partija 2 - LABORATORIJSKI KOAGULOMETAR
Naziv proizvoda
R.Br.

KOAGULOMETAR

Jed.
Mere

Količina

Kom

2

Cena
/j.mere

Vrednost
bez
PDV-a
ukupno

Vrednost
sa PDVom
ukupno

• minimalno dva merna kanala
• minimalno 30 pozicija za inkubaciju
• minimalno 4 pozicije na 37°C za
reagense
• paleta testova: APTT, PT i
fibrinogen
• PT reagens po sastavu
tromboplastin
humanog porekla
• određivanje fibrinogena metodom
po Clauss-u
• princip merenja: mehanička i fotooptička
detekcija formiranja koaguluma
• mogućnost memorisanja
kalibracionih krivih sa automatskim
preračunavanjem rezultata
( npr. PT sec u PT % norm i u
INR)
• automatska štampa rezultata i
kalibracionih krivih
Ukupno dinara bez PDV:
PDV:
Ukupno dinara sa PDV:

Датум:

_______________
M.П

____________________________________
ПОТПИС ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА
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Partija 3 – ANALIZATOR ZA KRVNU SLIKU I CRP
Naziv proizvoda:
R.Br.

1

ANALIZATOR ZA KRVNU

SLIKU I CRP
analizator
 Hematološki brojač sa mogućnošću
određivanja krvne slike (18 parametara) i
CRPa iz 18 mikrolitara kapilarne krvi
 Rezultat za CRP za 4 minuta 30 sekundi
 Da kontrolna krv sadrži vrednosti krvne slike
i CRPa
 Da nije potrebno centrifugiranje uzoraka
 Da nema smetnji od ikteričnih, hemolitičnih,
lipemičnih uzoraka
 Da je linearnost do 200 mg/L

j/me
re

Kol
ičin
a

kom

2

Cena/
j.mere

Vrednost
bez PDVa ukupno

Vrednost
sa PDV-om
ukupno

Ukupno dinara bez PDV:
PDV:
Ukupno dinara sa PDV:

Датум:

_______________
M.П

____________________________________
ПОТПИС ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА
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Partija 4 – ULTRAZVUCNI APARAT ZA GINEKOLOGIJU
Re
d.

zahtevi

br.

1

j/mere

Koli
čina

kom

1

Cena
/j.mere

Cena
/j.mere

Cena
/j.mere

1.Opšti zahtevi:
Ne prihvata se portabilni aparat sa kolicima
Aparat treba da bude savremen, na točkičima, težine ne veće
od 85kg
Aparat treba da poseduje fabrički ugrađena 3 konektora za
sonde (tip sondi kao što se nabavlja , ne pencil)
Kontrolni panel sa mogućnošću podizanja i spuštanja
Integrisan netitrajući LCD ili LED monitor visoke rezolucije,
dijagonale minimum 19inch, sa mogućnošću promene
položaja u više pravaca
Tastatura integrisana na kontrolnom panelu
Crno/beli termalni printer
2.Tehničke karakteristike:
Maksimalni dinamički opseg od minimum 200 Db
Broj digitalnih kanala minimum 30.000
Cine memorija od minimum 5.000 slika
Minimalna vrednost maksimalne selekcije dubine prikaza od
300 mm
Minimalni maksimalni broj frameva od 700 frames per
second
Hard disk od minimum 500GB, minimum 5 USB portova i
integrisanim DVD uređajem
3.Modovi za rad i dodatne mogućnosti
B, M, CM, THI, color mode, PW dopler mode, power mode
Mogućnosti dobijanja imaga u slobodnom 3Du
Poboljšanje kvaliteta spektra slike preko korićenja punog
spectra slike
Poboljšanje kvaliteta slike preko kompound tehnologijom
Prilagođavanje parametara obrade signala prema pacijentu
pritiskom na jedno dugme
Post procesiranje na snimljenim pregledima omogućeno
4.Moggućnost dodatnih nadogradnji
Real-time 3D (odn.4D) opcijom, sa mogućnošću korišćenja
volumetrijskih abdomenalnih i vaginalnih sondi
5.Višekratne sonde:
Konveksne, sa minimum 128 elemenata, približnog
frekventnog opsega 3 do 6 MHz ili šire
Vaginalana, od minimum 128 elemenata, približnog
frekventnog opsega 5 do 8 MHz ili šire

Ukupno dinara bez PDV:
PDV:
Ukupno dinara sa PDV:

Датум:

_______________
M.П

____________________________________
ПОТПИС ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА

страна 27 oд 55

Дом здравља „Земун“
Рада Кончара бр. 28
Земун

ЈН 42/2013
„Куповина медицинске опреме“

Partija 5 – STOMATOLOŠKA OPREMA

R.Br.

1

2

3

4

5

6

7

8

Naziv proizvoda

Mikromotor ordinacijski
priključak
500-40 000 O/min
sa četkicama
snaga 2 Ncm
protok vazduha za hlađenje 20 l/min
pakerica za instrumente
- da može da koristi rolne do 30 cm
širine
Peć za keramiku:
- sa vakuum pumpom
- automatska kalibracija temperature
- zaštita od nestanka napona
Peskara : - da ima dva rezervoara za
pesak
( dve različite granulacije)
- dve olovke sa diznama 0,8 i 1,3
mm
- pogon na papučicu
- da poseduje reciklažni sistem
- snaga 9 W
Turbina –
- midwest priključak jednostruki
sprej zamena borera dugmetom
- snaga max 16 W
Kolenjak plavi
- zamena borera dugmetom
- prenosni odnos 1:1
Kolenjak zeleni
- zamena borera dugmetom
- prenosni odnos 1: 4
Nasadnik plavi
- prenosni odnos 1:1
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cena
/j.mere

vrednost
bez PDV-a
ukupno

vrednost sa
PDV-om
ukupno
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kompresor za 2 radna mesta
- protok 120 i/min
9

10

- rezervoar 48 l
- bezuljni
autoklav B klasa
- zapremina rezervoara 18 l
da poseduje štampač
memorisano 12 programa sterilizacije

Kom

2

Kom

1

Ukupno dinara bez PDV:
PDV:
Ukupno dinara sa PDV:

Датум:

_______________
M.П

____________________________________
ПОТПИС ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА
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6. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗЈН
И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА
Р.б.

Услови:

1.

да jе регистрован код
надлежног органа,
односно уписан у
одговарајући регистар

2.

да он и његов законски
заступник нису
осуђивани за неко од
кривичних дела као
чланови организоване
криминалне групе, да
нису осуђивани за
кривична дела против
привреде, кривична
дела против животне
средине, кривично дело
примања или давања
мита, кривично дело
преваре

Докази:
- ПРАВНО ЛИЦЕ: Извод из регистра Агенције за
привредне регистре, односно извод из регистра
надлежног Привредног суда
- ПРЕДУЗЕТНИК: Извод из регистра Агенције за
привредне регистре,
- Напомена:
 У случају да понуду подноси група понуђача, овај
доказ доставити за сваког учесника из групе
 У случају да понуђач подноси понуду са
подизвођачем, овај доказ доставити и за
подизвођача (ако је више подизвођача доставити
за сваког од њих)
- ЗАКОНСКИ ЗАСТУПНИК, ФИЗИЧКО ЛИЦЕ И
ПРЕДУЗЕТНИК: Извод из казнене евиденције,
односно уверење оне полицијске управе Министарства
унутрашњих послова где је пребивалиште лица, да није
осуђиван за неко од кривичних дела као члан
организоване криминалне групе, да није осуђиван за
кривична дела против привреде, кривична дела против
заштите животне средине, кривично дело примања или
давања мита, кривично дело преваре
- ПРАВНО ЛИЦЕ: Уверење првостепеног суда на чијем
подручју је седиште домаћег правног лица, односно
седиште представништва или огранка страног правног
лица, да није осуђивано за неко од кривичних дела као
члан организоване криминалне групе, да није осуђивано
за неко од кривичних дела против привреде, кривична
дела против заштите животне средине, кривично дело
примања или давања мита, кривично дело преваре. За
побројана кривична дела првостепени судови, чије је
уверење потребно доставити, су:
- Основни суд на чијем подручју је седиште
правног лица,
- Виши суд на чијем подручју је седиште правног
лица,
- Виши суд у Београду да није осуђиван за неко од
кривичних дела као члан организоване
криминалне групе“
Напомена:
 У случају да понуду подноси правно лице
потребно је доставити овај доказ и за правно лице
и за законског заступника
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 У случају да правно лице има више законских
заступника, ове доказе доставити за сваког од
њих
 У случају да понуду подноси група понуђача, ове
доказе доставити за сваког учесника из групе
 У случају да понуђач подноси понуду са
подизвођачем, ове доказе доставити и за
подизвођача (ако је више подизвођача доставити
за сваког од њих)
 Ови докази не могу бити старији од два месеца
пре отварања понуда.

3.

да му није изречена
мера забране обављања
делатности, која је на
снази у време
објављивања позива за
подношење понуда

- ПРАВНО ЛИЦЕ: Потврде привредног и прекршајног
суда да му није изречена мера забране обављања
делатности, или потврда Агенције за привредне
регистре да код овог органа није регистровано, да му је
као привредном друштву изречена мера забране
обављања делатности
- ПРЕДУЗЕТНИК: Потврда прекршајног суда да му
није изречена мера забране обављања делатности или
потврда Агенције за привредне регистре да код овог
органа није регистровано, да му је као привредном
субјекту изречена мера забране обављања делатности
-ФИЗИЧКО ЛИЦЕ: Потврда прекршајног суда да му
није изречена мера забране обављања одређених
послова
Напомена:
 У случају да понуду подноси група понуђача, овај
доказ доставити за сваког учесника из групе
 У случају да понуђач подноси понуду са
подизвођачем, ове доказе доставити и за
подизвођача (ако је више подизвођача доставити
за сваког од њих)
 Потврде морају бити издате након
објављивања позива за подношење понуда на
Порталу јавних набавки.

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

- ПРАВНО ЛИЦЕ, ПРЕДУЗЕТНИК, ФИЗИЧКО
ЛИЦЕ:
1.Уверење Пореске управе Министарства финансија и
привреде да је измирио доспеле порезе и доприносе и
2. Уверење Управе јавних прихода града, односно
општине да је измирио обавезе по основу изворних
локалних јавних прихода
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Напомена:
 Уколико је понуђач у поступку приватизације,
уместо 2 горе наведена доказа треба доставити
уверење Агенције за приватизацију да се
налази у поступку приватизације
 У случају да понуду подноси група понуђача, ове
доказе доставити за сваког учесника из групе
 У случају да понуђач подноси понуду са
подизвођачем, ове доказе доставити и за
подизвођача (ако је више подизвођача доставити
за сваког од њих)
 Ова уверења не могу бити старија од два
месеца пре отварања понуда

5.

да има важећу дозволу
надлежног органа за
обављање делатности
која је предмет јавне
набавке, односно,
Министарства здравља,
да има дозволу за
бављење прометом
медицинским
средствима.

 Решење Министарства здравља РС о бављењу
прометом медицинским средствима.
 Решење АЛИМС о дозволи за стављање у промет
апарата који се нуди (осим за апарате које се не
воде као медицинско средство)
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6.

да располаже
неопходним
финансијским
капацитетом:
1) да је понуђач
остварио пословни
приход од најмање
30.000.000,00 динара
без ПДВ-а у претходне
три године збирно
2) да понуђач у
пословној 2010, 2011. и
2012. години није
исказао губитак у
пословању И
3) да у последњих шест
месеци који претходе
дану објављивања
позива за подношење
понуда на Порталу
јавних набавки није био
у блокади.
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- Извештај о бонитету за јавне набавке БОН-ЈН
Агенције за привредне регистре, Регистар
финансијских извештаја и података о бонитету
правних лица и предузетника, који садржи сажети
биланс стања и успеха, показатеље за оцену
бонитета за 2010, 2011. и 2012. годину, као и
податке о данима неликвидности.
- Потврда Народне банке Србије да понуђач у
последњих шест месеци који претходе дану
објављивања позива за подношење понуда на
Порталу јавних набавки није био у блокади
- Напомена:
 Уколико Извештај о бонитету БОН-ЈН садржи
податке о блокади за последњих 6 месеци, није
неопходно достављати посебан доказ о блокади.


У случају да понуду подноси група понуђача,
услов из тачке 1. (пословни приход) група
понуђача испуњава заједно, те је потребно
доставити тражене доказе за чланове групе који
испуњавају тражени услов. Носилац групе мора
имати најмање 60%, тачком 1 захтеваних
пословних прихода.
 У случају да понуду подноси група понуђача,
доказ за услов из тачке 2. и 3. (да није било
губитка, да није био у блокади) доставити за све
чланове групе .
 У случају да понуђач подноси понуду са
подизвођачем, овај доказ не треба доставити за
подизвођача.
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7.

8.

9.

Да понуђач располаже
неопходним
пословним
капацитетом:
да је процес рада
(пословања) усаглашен
са одговарајућим
стандардима

да располаже
довољним кадровским
капацитетом:

Референце понуђача
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важећи сертификат
a. ISO:9001
Напомена:
1.У случају да понуду подноси група понуђача,
носилац понуде је у обавези да поседује наведене
стандарде
2.У случају да понуђач подноси понуду са
подизвођачем, ове доказе не треба доставити за
подизвођача.

1. Изјава понуђача о располагању сервисом за
понуђену опрему са потврдом произвођача или
заступника произвођача опреме.

Доказ испоруке апарата истог или сличног/бољег типа
апарату који је понудио последњих 5 (пет) година
натериторији РС.
-

Потврде корисника апарата за наведени период.
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Понуда понуђача који не докаже да испуњава наведене обавезне и додатне
услове из тачака 1. до 9. овог обрасца, биће одбијена као неприхватљива.
ДРУГИ ДОКАЗИ И ОБРАСЦИ КОЈЕ ПОНУЂАЧ МОРА ДА ДОСТАВИ У
ПОНУДИ:
 писмо о намерама банке да понуђачу изда банкарску гаранцију, које су тражене
у делу конкурсне документације „Упутство понуђачима како да сачине понуду“
 Образац понуде (све три табеле)
 Образац структуре понуђене цене
 Образац са описом понуђених добара и пратећих услуга – Техничка
спецификација
 Образац изјаве о независној понуди
 Образац изјаве о обавезама понуђача на основу члана 75. став 2. ЗЈН-а
 Обрасци - потврде за референце
 Образац Изјаве о обавези обезбеђивања гаранције за гарантни период
ДОКАЗИ КОЈЕ ПОНУЂАЧИ НЕ МОРАЈУ ДА ДОСТАВЕ:
 Понуђачи који су регистровани у регистру који води Агенција за привредне
регистре не морају да доставе доказ под редним бројем 1;2;3 и 4, јер је то доказ
који је јавно доступан на интернет страници Агенције за привредне регистре.
 Наручилац неће одбити понуду као неприхватљиву, уколико не садржи доказ
одређен конкурсном документацијом, ако понуђач наведе у понуди интернет
страницу на којој су подаци који су тражени у оквиру услова јавно доступни.
 Понуђач не мора да достави/попуни образац трошкова припреме понуде
(образац бр. 3)

ГРУПА ПОНУЂАЧА
 Уколико група понуђача поднесе заједничку понуду, сваки учесник у
заједничкој понуди мора да испуњава услове наведене под редним бројем од 1.
до 4. овог обрасца, а остале услове наведене под редним бројем од 5. до 9. овог
обрасца испуњавају на начин предвиђен у овом обрасцу.
ПОДИЗВОЂАЧИ
 Уколико понуђач подносе понуду са подизвођачем, дужан је да за подизвођача у
понуди достави све доказе о испуњености услова наведених под редним бројем
од 1. до 4. овог обрасца.
ФОРМА ДОКАЗА
 Докази о испуњености услова који су захтевани у овом обрасцу могу се
достављати у неовереним копијама.

СТРАНИ ПОНУЂАЧИ
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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.

ПРОМЕНЕ
 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.
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7. ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА
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Partija 1- Laboratorijska oprema
R.
Br

1

2

Naziv proizvoda

Analitička vaga
Max kapacitet 220 g
Tačnost 0,0001 g
Ponovljivost 0,0001 g
Veličina tasa maks. R 85 mm, tas od nerđajućeg čelika
Vreme stabilizacije nmakimalno 3.5 s
Merna komora, sve tri strane od stakla, lako rasklopive
Interna automatska kalibracija
Dimenzije aparata oko 330 x 330 x 200 mm
Povezivanje na PC preko RS232
Radna temperatura +10°C - +45°C
Stepen osetljivosti na temperaturama +15° - +35°C 2 ppm/°C
Display: LCD
Napajanje: 230V 50Hz AC
Centrifuga laboratorijska
Motor bez četkica
Rotor minimum 30 mesta za epruvete 10-15ml
Min RCF 2400 sa rotorom
Min Brzina 3900 o/min.
Podešavanje brzine rpm 100, u koracima od 100
LCD displej: očitavanje brzine rpm, u koracima od 1
Tajmer /podešavanje /očitavanje 10s do 11h 59min u koracima od 10 s. Očitavanje
1s
Težina bez rotora oko kg 20, ±10%
Buka pri max brzini max 57 dB(A)

3

Laboratorijski mikroskop
Binokular sa nagibom 30°- 360°
Podešavanje interpapilarne razdaljine (55-75mm)
Uvećanje 40x do 1000x
OKULARI WF 10 X/18 mm
Objektivi AHROMATSKI
4x/0,10, 10x/0,25,40x/0,65,100x/1,25 (uljna imerzija)
Revolver sa 5 pozicija, klik-stop
Osvetljenje halogeno 12V, 20W ili jače
Kondenzator: ABBE (A.N. 1,25) iris dijafragma;32mm.
Iluminator Kohler tipa
Univerzalna platforma - nosač predmetnog stakla:
dimenzije 125x135mm

4

Roler za krvne slike
Omogućava homogeno mešanje krvi
Obavezan pre-proces za perfektne rezultate broja RBC,WBC i trombocita na
hematološki analizatorima
Brzina okretanja: 30 o/min.
Minimum 4 valjka dužine min. 340mm
Kapacitet: 12 Vakutejnera od 4mL
Težina: 2,4 kg Neto
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Vodeno kupatilo sa poklopcem od polikarbonata
Komora od nerđajućeg čelika
Temperatura: amb +10 do 95°C ili šire
Digitalna regulacija temperature
LCD ili LED prikaz
Temperaturna stabilnost: 0.2 °C ±10%
Uzdignut poklopac radi slivanja kondenzata
Stalak za 24 epruvete
Spoljašnje dimenzije ŠxVxD: 360x365x220 mm ± 5%
Unutrašnje dimenzije ŠxVxD: 280x306x130±5%
Perforirano dno i odliv sa za istakanje
Snaga grejača maks. 800W
Fiksne pipete
 Vol.
Netačnost
Nepreciznost Nastavci
μL
(Rel.gr.%)
(CV %)
5) 10
<± 0.7%
< 0.7%
ultra 10 μL
6) 50
<± 0.7%
< 0.5%
200 μL
7) 100
<± 0.7%
< 0.3%
200 μL
8) 1000 <± 0.6%
< 0.2%
1000 0L
Dispenzor za bocu, varijabilni 0,25 – 2,00 mL
 Vol. Netačnost
Nepreciznost
mL
(Rel.gr.%)
(CV %)
0,25-2,0 < ± 1.8%
< 0.35%
Aparat za pripremu čiste vode reversnom osmozom
Uređaj mora obavezno da poseduje predpripremu vode: mehanički predfilter i filter
aktivnog uglja
Sistem za reverznu osmozu kapaciteta min. 14 l/h
Sigurnosni mehanizmi:
· Auto i manualna kontrola pri niskom pritisku česmenske vode;
· Automatski prekid rada
Prikaz parametara - digitalni displej: 0-200 μS/cm
Pritisak pumpe 0 do 10kg/cm2
Napajanje 220V, potrošnja maks.60W±10%
Dimenzije 400×638×500mm
Kvalitet dobijene vode:
· Provodljivost 0-30 μS/cm
· Stopa prečišćavanja soli 99%
· SDI <5
Laboratorijska sušnica sa prirodnim strujanjem vazduha
Zapremina 55 l maksimalno
Unutrašnje dimenzije ŠxVxD 400x400x350mm ±5%
Opseg temperature od 5 °C iznad ambijentalne do 300 °C
Tejmer 0 do 99 sati
Digitalno podešavanje temperature sa preciznošću 1° sa LCD ili LED prikazom
Temperaturna fluktuacija na 70°C maks. 0,3 °C
Nezavisna kontrola temperature klase 2 (DIN 12880), sa sigurnosnim sistemom od
pregrevanja
Ventilacija: ručno sa prednje strane komore i zadnji izduvni otvor 50 mm
2 hromirane police
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Težina 40 kg ± 10%
Nominalna snaga oko 1 kW
Potrošnja na 150 °C 200 W ± 10%
FRIŽIDER 250 litara
Automatsko otapanje
Bruto zapremina: 250 lit +/-5%
Neto zapremina rashladnog dela: oko 220 l +/-5%
Boja: bela
Prekidač za brzo zamrzavanje
1 kompresor
Podesive police
Unutrašnje osvetljenje na stranici
10
4 police
Posude na vratima:
Zamrzivač:
1 prostor sa vratima
1 posudica za led
Potrošnja/Sigurnost:
Buka: maks. 41 dB(A)
Napon: 220-230 V
Dimenzije (ŠxVxD): 55 x 140 x 60 cm +/- 5%
FRIŽIDER kombinovani, 250 litara
Automatsko otapanje frižidera
Bruto zapremina: 240 l +/- 5%
Neto zapremina rashladnog dela: 190 lit. +/-5%
Neto zapremina dela za zamrzavanje:50 lit. +/-5%
Boja: bela
2 police
1 kompresor
11
Zamrzivač:
· 1 fioka
· 1 korpa
· 1 posudica za led
Otvaranje vrata: levo/desno otvaranje vrata
Nivo buke: maksimalno 42 dB(A)
Napon: 220-230 V
Dimenzije aparata (ŠxVxD): 55 x 160 x 60 cm +/-5%
Težina aparata: maks. 60 kg

Датум:

_______________
M.П

____________________________________
ПОТПИС ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА
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Partija 2 - LABORATORIJSKI KOAGULOMETAR
R.Br.

Naziv proizvoda KOAGULOMETAR

• minimalno dva merna kanala
• minimalno 30 pozicija za inkubaciju
• minimalno 4 pozicije na 37°C za reagense
• paleta testova: APTT, PT i fibrinogen
• PT reagens po sastavu tromboplastin
humanog porekla
• određivanje fibrinogena metodom
po Clauss-u
• princip merenja: mehanička i foto-optička
detekcija formiranja koaguluma
• mogućnost memorisanja kalibracionih krivih sa automatskim preračunavanjem
rezultata
( npr. PT sec u PT % norm i u INR)
• automatska štampa rezultata i kalibracionih krivih

Датум:

_______________
M.П

____________________________________
ПОТПИС ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА
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Partija 3 – ANALIZATOR ZA KRVNU SLIKU I CRP

R.Br.

1

Датум:

Naziv proizvoda: ANALIZATOR ZA KRVNU SLIKU I CRP
analizator
 Hematološki brojač sa mogućnošću određivanja krvne slike (18 parametara) i
CRPa iz 18 mikrolitara kapilarne krvi
 Rezultat za CRP za 4 minuta 30 sekundi
 Da kontrolna krv sadrži vrednosti krvne slike i CRPa
 Da nije potrebno centrifugiranje uzoraka
 Da nema smetnji od ikteričnih, hemolitičnih, lipemičnih uzoraka
 Da je linearnost do 200 mg/L

_______________
M.П

____________________________________
ПОТПИС ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА
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Partija 4 – ULTRAZVUCNI APARAT ZA GINEKOLOGIJU
Re
d.

zahtevi

br.

1

1.Opšti zahtevi:
Ne prihvata se portabilni aparat sa kolicima
Aparat treba da bude savremen, na točkičima, težine ne veće od 85kg
Aparat treba da poseduje fabrički ugrađena 3 konektora za sonde (tip sondi kao što se nabavlja , ne pencil)
Kontrolni panel sa mogućnošću podizanja i spuštanja
Integrisan netitrajući LCD ili LED monitor visoke rezolucije, dijagonale minimum 19inch, sa mogućnošću
promene položaja u više pravaca
Tastatura integrisana na kontrolnom panelu
Crno/beli termalni printer
2.Tehničke karakteristike:
Maksimalni dinamički opseg od minimum 200 Db
Broj digitalnih kanala minimum 30.000
Cine memorija od minimum 5.000 slika
Minimalna vrednost maksimalne selekcije dubine prikaza od 300 mm
Minimalni maksimalni broj frameva od 700 frames per second
Hard disk od minimum 500GB, minimum 5 USB portova i integrisanim DVD uređajem
3.Modovi za rad i dodatne mogućnosti
B, M, CM, THI, color mode, PW dopler mode, power mode
Mogućnosti dobijanja imaga u slobodnom 3Du
Poboljšanje kvaliteta spektra slike preko korićenja punog spectra slike
Poboljšanje kvaliteta slike preko kompound tehnologijom
Prilagođavanje parametara obrade signala prema pacijentu pritiskom na jedno dugme
Post procesiranje na snimljenim pregledima omogućeno
4.Moggućnost dodatnih nadogradnji
Real-time 3D (odn.4D) opcijom, sa mogućnošću korišćenja volumetrijskih abdomenalnih i vaginalnih sondi
5.Višekratne sonde:
Konveksne, sa minimum 128 elemenata, približnog frekventnog opsega 3 do 6 MHz ili šire
Vaginalana, od minimum 128 elemenata, približnog
frekventnog opsega 5 do 8 MHz ili šire

Датум:

_______________
M.П

____________________________________
ПОТПИС ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА
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Partija 5 – STOMATOLOŠKA OPREMA
R.Br.

1
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Датум:

Naziv proizvoda

Mikromotor ordinacijski
priključak
500-40 000 O/min
sa četkicama
snaga 2 Ncm
protok vazduha za hlađenje 20 l/min
pakerica za instrumente
- da može da koristi rolne do 30 cm širine
Peć za keramiku:
- sa vakuum pumpom
- automatska kalibracija temperature
- zaštita od nestanka napona
Peskara : - da ima dva rezervoara za pesak
( dve različite granulacije)
- dve olovke sa diznama 0,8 i 1,3 mm
- pogon na papučicu
- da poseduje reciklažni sistem
- snaga 9 W
Turbina –
- midwest priključak jednostruki sprej zamena borera dugmetom
- snaga max 16 W
Kolenjak plavi
- zamena borera dugmetom
- prenosni odnos 1:1
Kolenjak zeleni
- zamena borera dugmetom
- prenosni odnos 1: 4
Nasadnik plavi
- prenosni odnos 1:1
kompresor za 2 radna mesta
- protok 120 i/min
- rezervoar 48 l
- bezuljni
autoklav B klasa
- zapremina rezervoara 18 l
da poseduje štampač
memorisano 12 programa sterilizacije

_______________
M.П

____________________________________
ПОТПИС ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА
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ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ
(Обрасац трошкова није обавезан да се попуни)
У овом обрасцу понуђач може да искаже трошкове припреме понуде који се
састоје од трошкова прибављања средства обезбеђења.

Врста трошкова

Износ трошкова

1.
2.
3.
4.
5.
6.

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 оправдане
трошкове и трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да је понуђач
тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.
Наручилац задржава право да изврши контролу изказаних трошкова увидом у
фактуре и друге релевантне доказе.
Датум

Понуђач
М. П.

_____________________________

________________________________
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8. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

На основу члана 26. Закона о јавним набавкама
__________________________________________________________
(навести назив и адресу понуђача)
даје следећу изјаву:

ИЗЈАВА
Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу ПОТВРЂУЈЕМ
да сам понуду поднео независно, без договора са другим понуђачима
или заинтересованим лицима.

Датум
________________

Понуђач
М.П.

__________________
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ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ОБАВЕЗАМА ПОНУЂАЧА
НА ОСНОВУ ЧЛ. 75. СТАВ 2. ЗЈН

На основу члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама
__________________________________________________________
(навести назив и адресу понуђача)
даје следећу изјаву:

ИЗЈАВА
Поштовао сам обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на
раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и
гарантујем да сам ималац права интелектуалне својине.

Датум
________________

Понуђач
М.П.

__________________
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ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОНУЂАЧА
да ће обезбедити финансијску гаранцију/меницу
за отклањање недостатака у гарантном периоду

Под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу,
изјављујемо да ћемо обезбедити финансијску гаранцију/ меницу као
средство финансијског обезбеђења за:
1. Добро извршење посла у износу од 10% од вредности уговора са
роком важности 30 дана дужим од уговореног рока за коначно
извршење посла.
2. Отклањање недостатака у гарантном року, у износу од 5% од
вредности уговора (са ПДВ-ом) и са роком важности 30 дана
дужим од уговореног гарантног рока за добра која су предмет јавне
набавке,
са клаузулом „неопозива“, „безусловна“ „платива на први позив“ и „без
права на приговор“, за јавну набавку бр. 42/2013 – набавка добара
„Куповина медицинске опреме“,обликована по партијама, према техничким
спецификацијама Наручиоца.

Датум:

_______________

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА

МП

____________________________________
ПОТПИС ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА
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МОДЕЛ УГОВОРА
Модел уговора понуђач мора да попуни, парафира и овери печатом све стране и
овери печатом и потпише на крају, чиме потврђује да је упознат са елементима уговора
и да их у потпуности прихвата.
У околностима када понуду подноси група понуђача, сваку страну Модела
уговора потребно је да парафира и овери печатом овлашћено лице групе понуђача,
уколико га је група овластила, чиме потврђује да прихвата све елементе уговора.
Уколико група понуђача наступа равноправно, онда је потребно да овлашћена
лица сваког од чланова групе понуђача, сваку страну модела уговора парафирају и
овере печатом, чиме потврђују да прихватају све елементе уговора.

УГОВОР
ЗА НАБАВКУ И ИСПОРУКУ
Уговорне стране:
НАРУЧИЛАЦ:

Дом здравља „Земун“-Земун,ул. Рада Кончара 46,
МБ:7041632,ПИБ:100203635,бр.рачуна:840-626661-05
кога заступа др Душан Јоксимовић
( у даљем тексту: „НАРУЧИЛАЦ“ )
и

ПОНУЂАЧ:

______________________________, МБ______________,
ПИБ______________, број рачуна___________________,
кога заступа директор _____________________________
(у даљем тексту: „Испоручилац“)

Уговорне стране констатују:
- да је Наручилац на основу чл. 32. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС"
број 124/2012 - у даљем тексту: ЗЈН) спровео отворени поступак, јавне набавке добара
«Куповина медицинске опреме», за потребе Дома здравља „Земун“.
- да је Добављач дана ________________ .2013. године поднео понуду дел. бр.
_____________ од ____________ године (понуђач уписује свој заводни број и датум),
која је заведена код Наручиоца под бројем ______________ од _____________ године
(понуђач не попуњава овај податак, која се сматра саставним делом овог уговора
(Прилог 1). Саставни део уговора је техничка спецификација (Прилог 2).
- да је Наручилац на основу понуде Добављача и Одлуке о додели уговора дел.
број___________
од ________ .2013. године (понуђач не попуњава овај податак)
изабрао Добављача за испоруку добара захтеваних у конкурсној документацији.
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ПРЕДМЕТ УГОВОРА

Члан 1.
Предмет овог уговора је набавка добара – набавка „Куповина медицинске
опреме“,обликована по партијама, у свему према конкурсној документацији и
техничким захтевима, односно, техничким спецификацијама, а који су саставни део
овог уговора.
ВРЕДНОСТ НАБАВКЕ
Члан 2.
Уговорену цену чине:
цена набвке добара - набавка „Куповина медицинске опреме“,обликована по
партијама из чл. 1. овог Уговора, без пореза на додату вредност, у укупном
износу
од ___________________________________________________ динара,


порез на додату вредност у износу од ________________ динара,

 Укупна уговорена цена износи: ______________________ динара
 (словима:_____________________________________________________
________________________________________динара )
Уговорена цена из претходног става овог члана је фиксна.
СТРУКТУРА ЦЕНЕ

Члан 3.
Структура цене одређена је након спроведеног отвореног поступка тако да је
цена по појединим позицијама дата у табели, и то:
Опис позиције
1.

ј/мере

ј/цена РСД
без
ПДВ-а

ј/цена РСД са
ПДВ-ом

Укупно
без ПДВ

Партија 1
Укупно динара без ПДВ:
ПДВ:
Укупно динара са ПДВ:
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Партија 2
Укупно динара без ПДВ:
ПДВ:
Укупно динара са ПДВ:

3.

Партија 3
Укупно динара без ПДВ:
ПДВ:
Укупно динара са ПДВ:

4.

Партија 4
Укупно динара без ПДВ:
ПДВ:
Укупно динара са ПДВ:

5.

Партија 5
Укупно динара без ПДВ:
ПДВ:
Укупно динара са ПДВ:

ДИНАМИКА И НАЧИН ПЛАЋАЊА
Члан 4.
Сва плаћања по овом уговору Извршиоцу ће вршити Наручилац.
Уговорне стране су сагласне да ће Извршиоцу исплата уговореног износа из
члана 2. овог Уговора бити извршена на следећи начин: _________________________
________________________________________________________________
Плаћање се врши након квантитативног и квалитативног пријема опреме који
се констатује Записником о уредном квантитативном пријему и Записником о уредном
квалитативном пријему које потписују овлашћена лица Наручиоца и Понуђача добара,
односно након уплате средстава од стране Градског Секретаријата Града Београда
наручиоцу-Дому здравља „Земун“.

Члан 5.
Уговорена цена из члана 2. овог Уговора представља вредност за извршење
послова у условима и обиму одређеном одредбама овог Уговора.
Уговорена цена подразумева:
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Набавку и испоруку апарата који је уговорен, а према садржају достављеном у понуди.
РОК
Члан 6.
Понуђач је у обавези да понуђена добро испоручи у року до ______ дана од
дана ступања на правну снагу Уговора.
Уколико Нручилац утврди да Испоручиоц не прати динамику извршења
посла, и ако након писаног упозорења у року од 5 (пет) дана од дана уручења писаног
упозорења, не констатује да је кашњење у реализацији посла надокнађено, Наручилац
има право да раскине Уговор, уведе другог Испоручиоца у посао и изврши наплату
гаранције повраћај аванса и гаранције за добро извршење посла.
У случају из претходног става, трошкови ангажовања другог Испоручиоца
падају на терет уговореног првог Испоручиоца.
Члан 7.
Ако Испоручилац не изврши испоруку у року предвиђеном чланом 6. овог
Уговора, дужан је да плати Наручиоцу казну у износу од 5‰ (пет промила) дневно,
рачунајући од укупне вредности уговорених услуга, до максималног одбитка од 10%
(десет процената) уговорене цене.
Износ уговорене казне уговарачи утврђују у поступку коначног обрачуна.
ОБАВЕЗЕ ИСПОРУЧИОЦА

Члан 8.
Испоручилац се обавезује да:


Послове из члана 1. овог Уговора изврши у складу са одредбама Закона о лековима и
медицинским средствима («Службени гласник РС» бр.36/09),



Обезбеди, за рачун Наручиоца, све потребне услове за несметано коришћење
апарата, који ће испоручити,



Испоруку из члана 1. овог Уговора изврши у роковима ближе утврђеним чланом 6.
овог Уговора,



Обезбеди одржавање опреме коју нуди, у гарантном року и ван њега.

Испоручилац се обавезује да поступи у складу са претходно наведеним
обавезама као и у складу са писменим инструкцијама Наручиоца. Ако Испоручилац не
поступи у складу са обавезама и по инструкцијама Наручиоца, Наручилац има право
да раскине Уговор, уведе другог Испоручиоца у посао и изврши наплату гаранције за
добро извршење посла.
У случају из претходног става, трошкови ангажовања другог Испоручиоца
падају на терет уговореног Испоручиоца.
Члан 9.
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Садржај и испореуке мора бити у сагласности са техничким захтевом
Наручиоца, одређеним у Делу II конкурсне документације, условима и законским
прописима.
Члан 10.
Испоручилац се обавезује да према члану 1. овог Уговора испоручи
понуђене МЕДИЦИНСКЕ АПАРАТЕ , према садржају из понуде.
Уз испоруку добара, Испоручилац се обавезује да за сваки тип добра достави
одговарајућу каталошку или другу документацију.
Члан 11.
Испоручилац се обавезује да, без писмене сагласности Наручиоца, неће током
извршења Уговора објављивати нити чинити доступним трећим лицима
документацију и податке на пословима који су предмет овог Уговора, било у целини
било у деловима.
Уговорне стране ће третирати као поверљиве све техничке и друге податке
везане за овај Уговор. Сви документи, инструкције и друге информације у вези са
овим Уговором Испоручилац ће користити искључиво за извршење уговорних обавеза.
Члан 12.
Испоручилац је дужан да се строго придржава обавеза из претходног члана
овог уговора. У случају да се не придржава, Наручилац има право на раскид овог
Уговора, накнаду настале штете и наплату менице за добро извршење посла.
Члан 13.
Испоручилац – Понуђач је одговоран за исправност и квалитет испоручених
добара – апарата.
При пријему испоруке од стране Наручиоца, Испоручилац је у обавези да
стави на располагање све доказе о квалитету добара.
СРЕДСТВА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА

Члан 14.
Испоручилац- Понуђач је у обавези да у року од 15 дана од дана закључења
уговора достави наручиоцу БАНКАРСКУ ГАРАНЦИЈУ/ МЕНИЦУ за:

1. Добро извршење посла у износу од 10% од вредности уговора са
роком важности 30 дана дужим од уговореног рока за коначно
извршење посла.
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2. Отклањање недостатака у гарантном року, у износу од 5% од
вредности уговора (са ПДВ-ом) и са роком важности 30 дана
дужим од уговореног гарантног рока за добра која су предмет
јавне набавке,
са клаузулом „неопозива“, „безусловна“ „платива на први позив“ и „без
права на приговор“, за јавну набавку бр. 42/2013 – набавка добара
„Куповина медицинске опреме“,обликована по партијама, према техничким
спецификацијама Наручиоца.
Ако се у року реализације уговора промене рокови за извршење уговорне
обавезе, мора се продужити важност средстава финансијсог обезбеђења за период за
колико је продужен рок извршења уговорне обавезе.
ОБАВЕЗЕ НАРУЧИОЦА
Члан 15.
Наручилац се обавезује да Испоручиоцу обезбеди увид у документацију
неопходну за реализацију послова из члана 1. овог Уговора.
Наручилац се
примопредаје добара.

обавезује

да

обезбеди

стручну

контролу

приликом

Члан 16.
Уколико Наручилац у току реализације посла из члана 1. овог Уговора
одустане или одустане од дела опреме, дужан је да писмено обавести Испоручиоца о
свом одустајању и да надокнади све трошкове које је Испоручилац имао до дана
пријема обавештења о одустајању.
ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 17.
Уколико се подаци и одредбе наведени у неком документу који је саставни део
овог уговора разликују од података наведених у овом тексту уговора, важећи је текст
овог уговора.
Члан 18.
Све евентуалне спорове који настану поводом овог Уговора – уговорне стране
ће покушати да реше споразумно, а у супротном се уговара надлежност Привредног
суда у Београду.
Члан 19.
Уговор ступа на правну снагу када га све уговорне стране потпишу, односно,
када Испоручилац достави Наручиоцу гаранцију банке за добро извршење посла.
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Овај Уговор се може изменити само писаним анексом, потписаним од стране
овлашћених лица уговорних страна.
На све што није регулисано одредбама овог Уговора, примениће се одредбе
Закона о облигационим односима.
Члан 20.
Уговорне стране сагласно изјављују да су уговор прочитале, разумеле и да
уговорне одредбе у свему представљају израз њихове стварне воље.
Овај Уговор је сачињен у 4 (четири) истоветних примерака, од чега су 2 (два)
примерка за Наручиоца, а 2 (два) примерка за Испоручиоца Уговора.
Прилог 1. – Понуда Испоручиоца бр. _____ од ___________ године.
Прилог 2. – Образац техничких спецификација

Испоручилац:

Наручилац:
ДИРЕКТОР ДЗ“ЗЕМУН“

_______________________
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