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На основу члана 32. и 61. Закона о јавним набавкамa („Сл. гласник РС“ број 124/12, 14/15 и
68/15), члана 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних
набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС“ број 29/13), Одлуке о покретању
поступка јавне набавке број 2283/2 и Решења о образовању комисије за јавну набавку број 2283/3, ЈН
ред.бр. AI-2/2017, припремљена је:

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
у отвореном поступку за јавну набавку медицинске опреме обликованa по партијама:
партија бр. 1 –Дигитализација мамографа;
партија бр. 2-Тимпанометар;
партија бр. 3 –Компјутерски дванаестоканални ЕКГ;
партија бр. 4 – ЕКГ-12 канални;
партија бр. 5 – Видео колпоскоп;
партија бр. 6 – Биоптрон лампа;
партија бр. 7 – Пулсни оксинометар;
партија бр. 8 – Инхалатор;
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ЈАВНА НАБАВКА МЕДИЦИНСКЕ ОПРЕМЕ обликована по партијама, ЈН ред.бр. АI-2/2017
ДОМ ЗДРАВЉА ЗВЕЗДАРА
Назив наручиоца: ДОМ ЗДРАВЉА „ЗВЕЗДАРА“, Олге Јовановић 11, Београд
Интернет страница наручиоца: www.dzzvezdara.rs
Врста поступка јавне набавке: отворени поступак, у складу са Законом о јавним набавкама („Сл.
гласник РС“ број 124/12, 14/15 и 68/15) и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке
Врста предмета јавне набавке: добра
Предмет јавне набавке: НАБАВКА МЕДИЦИНСКЕ ОПРЕМЕ обликована по партијама, ЈН ред.бр.
АI-2/2017
Број јавне набавке: JН ред.бр. АI-2/2017
Циљ поступка јавне набавке: набавка се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци
Контакт особa: Вујошевић Милован;
e-mail: office@dzzvezdara.rs;
fax: 011/2832-337

ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
Предмет јавне набавке добара, број АI-2/2017: НАБАВКА МЕДИЦИНСКЕ ОПРЕМЕ обликована по
партијама, ЈН ред.бр. АI-2/2017
Опис предмета јавне набавке:
Предмет јавне набавке обликује се по следећим партијама:

-партија бр. 1 – Дигитализација мамографа;
-партија бр. 2- Тимпанометар;
-партија бр. 3 – Компјутерски дванаестоканални ЕКГ
-партија бр. 4 – ЕКГ-12 канала
-партија бр. 5 – Видео колпоскоп
-партија бр. 6 – Биоптрон лампа
-партија бр. 7 – Пулсни оксинометар
-партија бр. 8 – Инхалатор
Назив и ознака из општег речника набавке:
Партија 1-331111650- уређај за мамографију
Партија 2-33121000-систем дугорочног амбуланног лечења
Партија 3-33123200-електрокардиографски уређај
Партија 4-33123200-електрокардиографски уређај
Партија 5-33124100-дијагностички уређај
Партија 6-33128000-медицински ласер
Партија 7-33190000-разни медицински уређаји
Партија 8-33190000-разни медицински уређаји
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ВРСТА, КОЛИЧИНА И СПЕЦИФИКАЦИЈА, РОКОВИ, УСЛОВИ ПЛАЋАЊА,
КВАЛИТЕТ И ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ
 Врста, количина, спецификација, рокови, услови плаћања, квалитет и техничке
карактеристике:
 Врста, количина, спецификација:

Партија број 1 – Дигитализација мамографа
CR sistem
-Најмање једно улазно-излазни отвор за CR sistem;
-„Стони читач“ (постављање на сто, а не на под);
-Тежина уређаја-максимално 40 кг;
-Коришћење фосфоресцентних плоча са очитавањем латентне слике;
-Добијање снимка у DICOM 3.0 формату;
-Могућност прослеђивања добијених снимака на дестинације у мрежи;
-12-битна обрада слике;
-Могућност очитавања касета у резолуцији од најмање 10 piksela/mm;
-Брзина рада од минимум 73 касете на сат;
-Брзина рада у мамографској резолуцији од минимум 40 касета на сат, формата 18x24cm;
-Могућност употребе касета са фосфорним фолијама следећих формата 18x24cm; 24x30cm; 35x35cm;
35x43cm; 15x30cm; 35x102cm;
-IP KASETA за мамографију димензије 24x30 ( 2 комада).
Аквизициона станица за CR sistem
-Аквизициона станица за пријем и обраду слика са CR sistemа-brand name PC Dual Core, са монитором
од 19 инча, Windows OS, капацитет меморије 10.000 слика високе резолуције;
-Функција прегледања и подешавања слике (контраст, ротација, увећање, померање, анотација);
-Штампање на мрежном DICOM штампачу са различитим комбинацијама снимака на једном филму;
-DICOM функције; Dicom Send i Dicom Print.
-Архивирање снимака на CD/DVD у Dicom формату са аутоматским нарезивањем DICOM viewera за
приказ снимака на било ком рачунару;
-Архивирање снимака на CD/DVD у TIFF или JPG формату за приказ снимака на било ком рачунару
- Архивирање снимака на USB у DICOM и TIFF или JPG формату
-Приказ превисоког/прениског нивоа дозе у односу на оптималан
-Додавање информација о пацијенту на снимак, додавање маркера као и текст-напомена (анотација),
могућност увећања или умањења слике, могућност корекције контраста и остављање на снимку,
софтвер за побољшавању истовремену визуализацију меких и тврдих ткива.
-Могућност везивања у PACS/RIS система.
НАПОМЕНА: Систем мора бити компатибилан са Ласерским штампачем суве технологије DryPix 4000.
Потребно је доставити изјаву проијзвођача. У обавези испоручиоца спада повезивање са Ласерским
штампачом DryPix 4000 који ји у власништву Наручиоца.

Партија број 2 – Тимпанометар ( 2 ком)
Минималне техничке карактеристике које треба да испуњава тинпанометар:
-Тестови: тимпанометрија-аутоматска
-Мерење Ипсилатер рефлекса
-Тимпанометрија: на 226 Hz
-Опсег притиска: +200 to – 400 daPa
-Опсег комплиансе: 0.2-5ml
-Ипси рефлекс на фреквенцијама: 500, 1000, 2000, 4000 Hz
-Приказ: Дисплеј за приказ резултата мерења
Конкурсна документација у отвореном поступку за ЈН број АI-2/2017
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-Принтер: Екстерни термални принтер за штампање резултата са бежичном комуникацијом
-Повезивање са ПЦ: Могућност бежичног преноса података преко IrDA или Bluetooth.

Партија број 3 – Компјутерски дванаестоканални ЕКГ
Минималне техничке карактеристике које треба да испуњава:
-Софтвер за 12-канални PC базирани ЕКГ
-Симултани „real time“ приказ свих 12 одвода на монитору са могућношћу различитог груписања
одвода 6x2, 3x4, 4x3, 12x1....итд.
-Могућност избора између аутоматског и мануелног мерења ЕКГ таласа
-У софтверу укључена интерпретација
-Софтвер треба да поседује: 1) анализа QT интервала; 2) H (igh) F (requency) ECG; 3) F (requency)ECG; 4)
HRV; 5) S (ignal) A(veraged)ECG; 6) Vector ECG; 7) H(arth)R(ate)Turbulance;
-Филтери (AC, driftEMG,low pass) побољшавају квалитет ЕКГ сигнала и олакшавају очитавање ЕКГ записа
-Извештај о пацијенту могућ у Word, PDF, FDA-XML, SCP DICOM i JPEG формату, подешено за транфер
путем e-maila,
-Конекција између PC-ија и рекордера преко USB порта
-Могућност надоградње stress testa
-Компатибилан са ергобициклима и тредмилом разних произвођача
-Могућност умрежавања и повезивања више независних рачунара са ЕКГ сервером преко донгла.

Партија број 4 – ЕКГ-12 канални ( 2 ком)
Минималне техничке карактеристике које треба да испуњава:
-Екран: ТФТ колор, минимална величина 5,7 инча,
-Штампач: 12 канални
-Тип штампача: термални ширина папира минимум 210мм,
-Апарат да може да користи оба типа папира (rolled i z-faltani)
-Повезивањем са екстерним штампачем преко USB порта
-Приказ на екрану: свих 12 ЕКГ кривих и истовремено у реалном времену; приказ HR; приказ
стањабатерије; приказ стња филтера; приказ брзине (mm/s); осетљивости (mm/mV)
-Диаграм стања електрода (нпр:зелена боја електрода је повезана и ради, црвена боја електрода није
повезана)
-Пацемакер детекција
-QRS beeper
-Auto GAIN (опција за аутоматско прилагођавање амплитуде QRSсигнала (смањење/повећање) ради
јасног прегледа штампаног ЕКГ извештаја
-Интегрисана алфанумеричка тастатура са позадинским осветљењем, водоотпорна-гумени тастери
-Напајање: струјно-батеријско
-Аутономија при раду на батерије: мин 2 сата
-Мануелни, аутоматски и ритам мод рада
-Дијагноза минимум 120 типова аритмије
-120 секунде ЕКГ таласних облика накнадних прегледа и штампања
-Повезивање пацијента: Standard i Cabrera
-Обавезна осетљивост ЕКГ апарата: 2.5; 5; 10; 20; 20/10; 10/5 (mm/mv), AGC (аутогани)
-Обавезна брзина штампања: 5; 6.25; 10; 12.5; 25; 50(mm/s)
-Велика унутрашња меморија за минимум 300 ЕКГ-а, и могућност повезивања преко USB-a ради
повећања меморије
-USB порт за повезивање екстерног штампача
-Могућност повезивања на ПС рачунар
-Уз апарат обавезно испоручити: пацијент кабал (са дефибрилационом заштитом у себи); електроде
екстремитета (1сет); електроде групно усисне ( 6 ком.); папир за штампу ( 2 ком); упутство за рад на
српском и енглеском језику.
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Партија број 5 – Видео колпоскоп
Минималне техничке карактеристике које треба да испуњава:
-Стабилан и чврст метални ослонац за колпоскоп на точкићима са кочницама (постоље у облику звезде)
-Лак и функционалан рад са колпоскопом као и одржавање самог апарата
-Обавезан метални телескопски статив помоћу којег се одабире жељена висина камере
-Камера причвршена на телескопски стуб помоћу зглоба који омогућава ротацију камере за 360 степени
и могућност мењања нагиба камере.
-Софтвер за обраду слике и упис пацијента са пропратним коментарима и дијагнозама.
- Могућност анализе слике и могућност креирања базе пацијената.
-Могућност штампања извештаја на принтеру.
-Зелени филтер са три нивоа-спектра.
-Увеличавање 1-36Х (пута).
-Временска тимер функција.
-Аутоматско и мануелно изоштравање слике.
-Фриз функција – замрзавање и одмрзавање одабране слике.
-Видео мод – PAL/NTSC
-Бели баланс – подешавање аутоматско и ручно.
-Оперативна дистанца 200-300мм.
-Камера резолуције 440.000,00 пиксела
-Циркуларне лед диоде на колпоскопу дају природно светло које се може користити и као рефлектор
при самом прегледу.
-Могућност архивирања слике и видео фајла.
-Две могућности снимања – одабир слика и њихово архивирање које се може вршити помоћу ручног
прекидача на камери или ножне папуче.
-Веза са рачунаром остварује се преко USB каблом и (опционално S-VIDEO), не користити додатну
електронску компоненту (TV картицу) што омогућава једноставнију комуникацију и повезивање са
рачунаром.
-ЛАП ТОП рачунар са инсталираним софтвером за видео колпоскопију коју укључује и базу за видео
колпоскопију.

Партија број 6 – Биоптрон лампа
Минималне техничке карактеристике које треба да испуњава
-Пречник филтера: 11 цм
-Напајање: 100-240V-50/60Hz
-Потрошна енергија: 90VA
-Номинална снага халогена: 50W
-Класа заштите: Класа II
-Тип апарата: Тип Б
-Тежина: са сталком за сто 3,4 кг; а са сталком за под 7,8 кг
-Температуре амбијента: Рад (од +10C до +40C); Чување (од -30C до +45C)
-Интезитет светлости: мин. 10.000 лукса
-Таласна дужина: 480-3400 nm
-Степен поларизације: 95% (590-1550nm)
-Специфична густина снаге: просечно 40mW/cm2
-Светлосна енергија у минути: просечно 2,4 dzula/cm2
-Ротација: глава апарата да може да се ротира за 360 степени

Партија број 7 – Пулсни оксиометар (4 ком.)
Минималне техничке карактеристике које треба да испуњава
-Сатурација кисеоника (SpO2) и пулс пацијента
-OLED екран резолуције 128х64
-Тежина: 55грама са батеријом
-Аутоматско искључивање када није у употреби после 10 секунди
-Димензије: минимум 72х40х26mm
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Партија број 8 – Инхалатор (3 ком.)
Минималне техничке карактеристике које треба да испуњава
-за професионалну употребу
- континуирани рад компресора
- укупан излаз (плави/црвени наставак) 590mg/min-плави/450mg/min-црвени
-MMD (средњи пречник честица) 2,9um-плави/2,2um-црвени
-проценат честита мањих од 5um: 75% плави/ 89%-црвени
-радни притисак:1.5 бар, за велики број инхалација у току дана
-аутоклавирајуће мекане маске (велика или мала по избору;
-стандардна опрема: (посуда за лек од полипропилена која може да се стерилише, наставак за
нос,наставак за уста,маска за децу и одрасле,конекциони тубус)
Да поседује сертификат о електроисправности и електробезбедности.


рокови:

Рок важења понуде је минимум 30 дана од дана отварања понуде.
Рок испоруке је најдуже 60 дана од дана закључења Уговор о предметној јавној набавци. Испорука је у
ф-ко магацин Купца у Београду, са истоваром.
Место испоруке је на адресу наручиоца: Олге Јовановић 11, Звездара - Београд.
Гарантни рок почиње да тече од датума испоруке добара, медицинске опреме обликоване по
партијама, и траје минимум 24 месеци, односно гарантни рок који даје произвођач ако је исти дужи од
напред поменутог рока. Као гарантни рок признаје се рок употребе који прописује произвођач, који је
одштампан на кутији производа или је дат у посебној произвођачевој гаранцији.
 Услови плаћања:
Плаћа се после испоруке медицинског средства, у рок од минимум 45 дана од дана доставе фактуре.
Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача. Понуђачу није дозвољено да захтева аванс.
 Квалитет, техничке карактеристике:
Понуђач уз понуду, за све партије за које учествује, мора доставити назив произвођача, техничке
карактеристике, уверења и потврде о квалитету и усклађености за важећим домаћим стандардима, као
и одобрења надлежног органа за стављање у промет медицинског средства које нуди ( копија важећег
Решења Агенције за лекове и медицинса средства Србије). Обавез понуђача је да достави уз понуду
Решење Министарства здравља за обављање промета медицинским средствима.
Минималне техничке карактеристике доказују се обележавањем у каталогу и техничкој
спецификацији произвођача. Уколико се поједине карактеристике не налазе у каталогу и техничкој
спецификацији дозвољено је њихово доказивање изјавом произвођача.
Наручилац задржава право да провери минималне техничке карактеристике захтеване конкурсном
документацијом у фази израде стручне оцене понуда на самом понуђеном добру за предметну јавну
набавку.
Ради обезбеђења квалитета у гарантном периоду, обавеза је понуђача коме буде додељен уговор,
да призна рекламацију наручиоца и изврши замену неквалитетне испоручене медицинске опреме.
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УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗЈН
И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА

А) Право на учешће у поступку има домаће или страно правно и физичко лице, које испуњава обавезне
услове за учешће прописане чланом 75. Закона о јавним набавкама и то:
1. Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар (чл.75, ст.1.,
т.1 ЗЈН);
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, против
животне средине, кривично дела примања или давања мита, кривично дело преваре (чл.75,
ст.1., т.2 ЗЈН);
3. Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима
Републике Србије, или стране државе када има седиште на њеној територији (чл.75, ст.1., т.5
ЗЈН);
4. да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне
набавке, ако је таква дозвола предвиђена посебним прописима;
5. понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао обавезе које
произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити
животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време
подношења понуде (чл.76. ЗЈН).
Наведене доказе о испуњености услова из члана 77. ЗЈН 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.

 Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, понуђач доказује
достављањем следећих доказа:
 Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 1) ЗЈН - Доказ: Извод из регистра Агенције за привредне регистре,
односно извод из регистра надлежног Привредног суда:
 Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 2) ЗЈН - 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;
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 Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 4) ЗЈН - Доказ: Уверење Пореске управе Министарства финансија и
привреде да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверење надлежне управе локалне самоуправе
да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода или потврду Агенције за
приватизацију да се понуђач налази у поступку приватизације. Доказ не може бити старији од два
месеца пре отварања понуда;
 Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 5) ЗЈН – Доказ: дозвола надлежног органа за обављање делатности која
је предмет јавне набавке, коју понуђач доставља у виду неоверене копије (Решење Министарства
здравља РС). Дозвола мора бити важећа.
 Услов из члана чл. 75. ст. 2. - Доказ: Потписан о оверен Oбразац изјаве (Образац изјаве је дат на
страни 25 конкурсне документације). 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.
Понуђачи који су регистровани у регистру који води Агенција за привредне регистре не морају да
доставе доказе из члана 75. ст. 1. тач. 1) до 4) Закона о јавним набавкама. У том случају, понуђач ће
навести тачну интернет страницу на којој су тражени подаци јавно доступни.
Наручилац неће одбити понуду као неприхватљиву, уколико не садржи доказ одређен конкурсном
документацијом, ако понуђач наведе у понуди интернет страницу на којој су подаци који су тражени у
оквиру услова јавно доступни.
Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ, понуђач доставља копију електронског
документа у писаном облику, у складу са законом којим се уређује електронски документ, осим
уколико подноси електронску понуду када се доказ доставља у изворном електронском облику.
Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају тражени докази, понуђач може, уместо доказа,
приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и материјалном одговорношћу оверену пред
судским или управним органом, јавним бележником или другим надлежним органом те државе.
Ако понуђач има седиште у другој држави, документација којом доказује испуњеност услова мора бити
оверена од стране надлежних органа те државе, односно Амбасаде те државе у Републици Србији.
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.

Б) Поред

обавезних услова прописаних чланом 75. Закона о јавним набавкама понуђач је дужан да
испуњава и додатне услове дефинисане чланом 76. ЗЈН предвиђене у конкурсној документацији:
1. Неопходни финансијски, пословни, технички и кадровски капацитет

Понуђач мора да испуњава финансијске, пословне, техничке и кадровске капацитете за реализацију
јавне набавке. Доставити:
a) биланс стања и биланс успеха, оверен од стране овлашћеног ревизора за 2014., 2015. и 2016.
годину на прописаном обрасцу који доказује да је понуђач у последње 3 године пословао
позитивно, или извештај о бонитету, који мора да садржи: статусне податке понуђача, сажети
биланс стања и биланс успеха за претходне три обрачунске године, показатеље за оцену
бонитета за претходне три обрачунске године;
б) потврду о ликвидности Народне банке Србије или Пословне банке код које понуђач има отворен
текући рачун, да није био у блокади за последњих две године до дана објављивања позива за
подношење понуда;
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в) податке о пословном и магацинском простору;
г) податке о властитим транспортним средствима.
Понуђач који је пословао са губитком, који је неликвидан, има мање од 3 запослена у сталном радном
односу, или нема магацински простор или нема сопствено средство транспорта, не задовољава ове
услове и његова понуда ће бити одбијена.
Подизвођачи
Понуђач је обавезан да у понуди наведе да ли ће извршење набавке у целини или делимично поверити
подизвођачу, да наведе проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу (који не
може бити већи од 50%), као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.
Понуђач је дужан да, уколико подноси понуду са подизвођачем у складу са чл. 80 ЗЈН, за подизвођаче
такође достави доказе о испуњености обавезних услова из члана 75., став 1, тачка 1) до 4) ЗЈН, а доказ о
испуњености услова из члана 75., став 1, тачка 5) ЗЈН за део набавке који ће извршити преко
подизвођача.
Уступање посла подизвођачима од стране подизвођача није дозвољено у овој јавној набавци.
Напомена:
Ако је за извршење дела јавне набавке чија вредност не прелази 10% укупне вредности јавне набавке
потребно испунити обавезан услов из члана 75. став 1. тачка 5) ЗJН, понуђач може доказати испуњеност
тог услова преко подизвођача, којем је поверио извршење тог дела набавке.
Понуђач, односно добављач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне
набавке, односно за извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.
Наручилац ће на писани захтев подизвођача, где природа предмета набавке то дозвољава, пренети
доспела потраживања директно подизвођачу, за део набавке која се извршава преко тог подизвођача.
У том случају, наручилац ће омогућити добављачу да писано приговори ако потраживање није доспело.
У случају да подизвођач захтева да се део потраживања пренесе директно на њега, наручилац ће
позвати добављача да се писаним путем изјасни да ли је потраживање доспело и да ли је подизвођач
реализовао део набавке који је потребно платити.
Заједничка понуда
Понуду може поднети група понуђача. Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе
понуђача мора да испуни обавезне услове из члана 75., став 1., тачка 1) до 4) ЗЈН, а додатне услове
испуњавају заједно. Услов из члана 75., став 1., тачка 5) ЗЈН дужан је да испуни понуђач из групе
понуђача којем је поверено извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог услова.
Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу. Саставни део
заједничке понуде је споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на
извршење јавне набавке.
Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или
као подизвођач, нити да учествује у више заједничких понуда.
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УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ
1. Језик на којем мора да буде састављена понуда

Понуда и тражени подаци из конкурсне документације морају да буду састављени на српском језику.
Техничке податке (карактеристике), проспекте, сертификате квалитета, доказе о испуњењу важећих
стандарда и прописа прихватљиво је доставити и на енглеском језику.
2. Начин на који понуда мора да буде сачињена
Понуда се саставља тако што понуђач уписује тражене податке у обрасце, који су саставни део
конкурсне документације. Понуда мора бити јасна, недвосмислена, откуцана или читко попуњена,
оверена печатом и потписом овлашћене особе. Свака учињена исправка мора бити оверена печатом и
потписана од стране овлашћеног лица. Свако бељење или подебљавање бројева мора се парафирати и
оверити од стране понуђача.
Понуђач треба да достави понуду у писаном облику. 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.
Понуде се подносе на адресу: Дом здравља „Звездара“, Београд, улица Олге Јовановић бр. 11, II
спрат, соба 208 - писарница. Коверат са понудом мора имати ознаку:
„ПОНУДА за учествовање у отвореном поступку за јавну набавку медицинске опреме обликована по
партијама , ЈН АI-2/2017, партија број ............. - НЕ ОТВАРАТИ“,
а на полеђини назив понуђача, адресу, контакт особу, телефон и телефакс и печат на месту затварања
понуде. Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 06.09.2017.
године до 09.00 часова.
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.
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 наручулац 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.
Неблаговремене и незапечаћене понуде биће враћене понуђачу неотворене. Неисправне,
неодговарајуће и неприхватљиве понуде биће одбијене. Понуде које не нуде све тражене ставке, или
приказују неистините податке, биће одбијене.
3. Обавезна садржина понуде
Понуђач може да поднесе само по једну понуду, без варијанти.
Понуда се сматра исправном ако понуђач поднесе:
1. Доказе о испуњености услова из члана 75., и 77. Закона о јавним набавкама;
2. Споразум понуђача који заједнички подносе понуду о неограниченој солидарној одговорности;
3. Попуњен, потписан и оверен образац понуде;
4. Попуњен, потписан и оверен модел уговора, који мора бити оверен печатом и потписан од стране
овлашћеног лица;
5. Попуњен, потписан и оверен образац структуре цене;
6. Попуњен, потписан и оверен образац трошкова припремања понуде (достављање овог обрасца је
опционо);
7. Попуњен, потписан и оверен образац изјаве о независној понуди;
8. Образац изјаве, потписан и оверен од стране овлашћеног лица понуђача, о поштовању важећих
прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада и заштити животне средине, као и да
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нема забрану обаљања делатности која је на снази у време подношења понуде, страна 34 од 36
конкурсне документације;
9. Средство финансијског обезбеђења;
10.Попуњену, потписану и оверену изјаву о прихватању услова из конкурсне документације;
11.Попуњену, потписану и оверену изјаву о достављању средства финансиског обезбеђења
12.Техничке податке, проспекте, сертификате квалитета, доказе о испуњењу важећих стандарда и
прописа, и узорке робе уколико су тражени.
Понуда се сматра исправном ако испуњава и остале захтеве и услове из конкурсне документације.
Доказе о испуњености обавезних услова из конкурсне документације понуђач доставља у једном
примерку.
4. Понуде са варијантама
Понуда са варијантама није дозвољена, и биће одбијена.
5. Начин измене, допуне и опозива понуде
У року за подношење понуда, понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду на исти начин
како је доставио понуду.
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 „Звездара“, Београд,
улица Олге Јовановић бр. 11, II спрат, соба 208 – писарница, са назнаком: „Измена понуде за јавну
набавку добара, медицинске опреме обликована по партијама,за партију бр_____, ЈН број АI-2/2017,
НЕ ОТВАРАТИ” или „Допуна понуде за јавну набавку добара, медицинске опреме обликована по
партијама ,за партију бр.______ ЈН број АI-2/2017, НЕ ОТВАРАТИ” или „Опозив понуде за јавну набавку
добара, медицинске опреме обликована по партијама,за партију бр. _____ ЈН број АI-2/2017, НЕ
ОТВАРАТИ” или „Измена и допуна понуде за јавну набавку добара, медицинске опреме обликована по
партијама бр. ______, ЈН број АI-2/2017, 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.
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 (страна 18 од 36 конкурсне документације), 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 (страна 19 од 36
конкурсне документације) 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.
Понуђач је дужан да, уколико подноси понуду са подизвођачем у складу са чл. 80 ЗЈН, за подизвођаче
такође достави доказе о испуњености обавезних услова из члана 75., став 1, тачка 1) до 4) ЗЈН, а доказ о
испуњености услова из члана 75., став 1, тачка 5) ЗЈН за део набавке који ће извршити преко
подизвођача.
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Ако је за извршење дела јавне набавке чија вредност не прелази 10% укупне вредности јавне набавке
потребно испунити обавезан услов из члана 75. став 1. тачка 5) ЗJН, понуђач може доказати испуњеност
тог услова преко подизвођача, којем је поверио извршење тог дела набавке.
Понуђач, односно добављач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне
набавке, односно за извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.
Наручилац ће на писани захтев подизвођача, где природа предмета набавке то дозвољава, пренети
доспела потраживања директно подизвођачу, за део набавке која се извршава преко тог подизвођача.
У том случају, наручилац ће омогућити добављачу да писано приговори ако потраживање није доспело.
У случају да подизвођач захтева да се део потраживања пренесе директно на њега, наручилац ће
позвати добављача да се писаним путем изјасни да ли је потраживање доспело и да ли је подизвођач
реализовао део набавке који је потребно платити.
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) ЗЈН и то 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 средство обезбеђења,
4. понуђачу који ће издати рачун,
5. рачуну на који ће бити извршено плаћање,
6. обавезама сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора.
Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су наведени на страни 8-10
од 36 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
Плаћа се после испоруке медицинске опреме обликована по партијама, у рок од минимум 45 дана од
дана доставе фактуре. Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача. Понуђачу није дозвољено да
захтева аванс.
Гарантни рок почиње да тече од датума испоруке добара, медицинске опреме обликована по
партијама, и траје минимум 24 месеци, односно гарантни рок који даје произвођач ако је исти дужи од
напред поменутог рока.
Рок испоруке је најдуже 60 дана од дана закључења Уговора о предметној јавној набавци. Испорука се
врши у ф-ко магацин Купца у Београду, са истоваром. Место испоруке је на адресу наручиоца: Олге
Јовановић 11, Звездара - Београд.
10. Захтев у погледу рока важења понуде
Рок важења понуде не може бити краћи од 30 дана од дана отварања понуде.
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.
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11. Валута и начин на који мора да буде наведена и изражена цена у понуди
Цена је фиксна и изражава се у динарима, са и без ПДВ-а, 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 треба да укључује све издатке које понуђач има да би испоручио наведени материјал. Ту спадају
царина, превоз, ф-ко наручилац, осигурање, утовар – истовар, ф-ко магацина купца и др.
Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са чланом 92.
Закона о јавним набавкама.
Ако понућена цена укључује увозну царину и друге дажбине, понуђач је дужан да тај део одвојено
искаже у динарима.
12. 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: МИНСТАРСТВО ФИНАНСИЈА И ПРИВРЕДЕ – ПОРЕСКА УПРАВА, улица
Саве Машковића 3-5, Београд, интернет адреса: www.poreskauprava.gov.rs; УПРАВА ЈАВНИХ ПРИХОДА,
улица Трг Николе Пашића 6, Београд, интернет адреса: www.finansijebgd.org;
Подаци о заштити животне средине: MИНИСТАРСТВО ЕНЕРГЕТИКЕ, РАЗВОЈА И ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ
СРЕДИНЕ, улица Немањина 22-26, Београд, интернет адреса: www.merz.gov.rs; AГЕНЦИЈА ЗА ЗАШТИТУ
ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, улица Руже Јовановића 27а, Београд, интернет адреса: www.sepa.gov.rs;
Подаци о заштити при запошљавању и условима рада: МИНИСТАРСТВО РАДА, ЗАПОШЉАВАЊА И
СОЦИЈАЛНЕ ПОЛИТИКЕ: улица Немањина 11, Београд, интернет адреса: www.minrzs.gov.rs.
13. Подаци о врсти, садржини, начину подношења, висини и роковима обезбеђења испуњења
обавеза понуђача
Средство финансијског обезбеђења за озбиљност понуде
Понуђач је дужан да у понуди достави оригинал сопствену бланко меницу, која мора бити прописно
потписана и оверена са копијом депо картона, овлашћењем за попуну менице и потврдом о
регистрацији менице са клаузулом „без протеста“, у износу 2% од укупне вредности понуде без ПДВ-а,
са роком важности до истека понуђеног рока важења понуде.
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.
Средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла и за отклањање недостатака у
гарантном року
Понуђач коме буде додељен уговор биће у обавези да приликом потписивања уговора достави бланко
сопствене менице, са клаузулом „без протеста“ прописно потписане и оверене са копијом депо
картона, овлашћењем за попуну менице и потврдом о регистрацији менице:
- за добро извршење посла у износу од 10% од вредности уговора са ПДВ-ом, са роком важности
30 дана дужим од уговореног рока за коначно извршење посла,
- за отклањање недостатака у гарантном року у изноцу 5% од вредности уговора са ПДВ-ом, са
роком важности 5 дана дужим од уговореног гарантног рока.
Саставни елемент конкурсне документације је образац изјаве, којом се понуђачи обавезују да ће, у
случају доделе уговора, доставити средства финансиског обезбеђења предвиђена у моделу уговора.
14. Заштита поверљивости података које наручилац ставља понуђачима на располагање, укључујући
и њихове подизвођаче
Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на располагање.
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15. Поверљивост података које понуђач ставља на располагање
Подаци, које понуђач оправдано у конкурсној документацији означи као поверљиве, биће коришћени
само у предметној јавној набавци и неће бити доступни ником изван круга лица која буду укључена у
поступак јавне набавке. Ови подаци неће бити објављени приликом отварања понуда као ни у даљем
току поступка.
16. Додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде
Заинтересовано лице може, у писаном облику (путем поште на адресу наручиоца, електронске поште
на e-mail: office@dzzvezdara.rs или факсом на броj 011/2832-337) тражити од наручиоца додатне
информације или појашњења у вези са припремањем понуде, најкасније 5 (пет) 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, ЈН бр. AI-2/2017”.
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 o
jaвним набавкама.
17. 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. ЗЈН).
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.
18. Врста критеријума за доделу уговора, елементи критеријума на основу којих се додељује уговор
и методологија за доделу пондера за сваки елемент критеријума
Дом здравља „Звездара“ извршиће избор најповољнијег понуђача на основу критеријума економски
најповољније понуде.
Критеријуми су следећи:
А. Цена
90 пондера
Начин вредновања:
Понуда са најниже понуђеном ценом вредноваће се са 90 пондера, а све остале понуде вредноваће се
према следећој формули:
Број пондера = (најнижа_понуђена_цена / понуђена_цена_понуде_која_се_вреднује) x 90
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Б. Рок испоруке :
Број пондера се рачуна на следећи начин:
од 30 до 40 дана – 10 пондера
од 41 до 50 дана – 5 пондера
од 51 до 60 дана – 0 пондера

10 пондера

19. Елементи критеријума на основу којих ће наручилац извршити доделу уговора у ситуацији када
постоје две или више понуда са једнаким бројем пондера
Уколико два или више понуђача, приликом бодовања, имају исти број пондера, предност ће имати онај
понуђач који има већи број пондера по основу критеријума „понуђена цена“. Уколико и даље два или
више понуђача имају исти број пондера, предност ће имати понуђач који има већи број пондера по
основу критеријума „рок испоруке“. Уколико и даље два или више понуђача имају исти број пондера,
предност ће имати онај понуђач чија је понуда прва приспела наручиоцу.
20. 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 нема забрану обављања
делатности која је на снази у време подношења понуда. (Образац изјаве, дат је на страни 34 од 36
конкурсне документације).
21. Начин и рок за подношење захтева за заштиту права понуђача
Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно заинтересовано лице, које има интерес за
доделу уговора и који је претрпео или би могао да претрпи штету због поступања наручиоца противно
одредбама овог закона. Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено
доставља Републичкој комисији. Захтев за заштиту права се доставља непосредно, електронском
поштом на e-mail office@dzzvezdara.rs, факсом на број 2832-337 или препорученом пошиљком са
повратницом. 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 и уколико је подносилац захтева у складу са чланом 63. Став 2. Овог закона указао
наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности, а наручилац није исте отклонио. У том случају
подношења захтева за заштиту права долази до застоја рока за подношење понуда.
После доношења одлуке о додели уговора, или одлуке о обустави поступка јавне набавке, рок за
подношење захтева за заштиту права је 10 дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних
набавки.
Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку јавне
набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово подношење пре
истека рока за подношење 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 у изнoсу од 120.000,00
динара уколико се захтев за заштиту права подноси пре отварања понуда на број жиро рачуна: 84030678845-06, шифра плаћања: 153 или 253, 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 се захтев за заштиту права подноси након отварања понуда, такса износи 120.000,00 динара
уколико понуђена цена понуђача којем је додељен уговор није већа од 120.000.000 динара, односно
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такса износи 0,1 % понуђене цене понуђача којем је додељен уговор ако је та вредност већа од
120.000.000 динара.
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 120.000,00 динара уколико процењена вредност јавне набавке (коју ће подносилац сазнати на
отварању понуда или из записника о отварању понуда) није већа од 120.000.000 динара, односно такса
износи 0,1 % процењене вредности јавне набавке ако је та вредност већа од 120.000.000 динара.
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. ЗЈН.
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. ЗЈН.
Ако понуђач чија је понуда изабрана не потпише уговор у року од 5 дана од када му је достављен на
потпис, и не врати га наручиоцу, сматраће се да је одустао од уговора, а наручилац ће уговор закључити
са првим следећим понуђачем по броју остварених пондера.
Наручилац задржава право да не донесе одлуку о додели уговора о јавној набавци ако установи да
ниједна понуда не одговара условима из конкурсне документације, или да су све понуде
неодговарајуће и неприхватљиве, као и из било ког другог разлога. О обустави поступка јавне набавке
наручилац ће објавити обавештење у року од 5 дана од донете одлуке.
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ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ
Понуда број ................ од ....... ........ 2017. године, за јавну набавку медицинске опреме обликована по
партијама, бр. AI-2/ 2017, партија број ....... - .......................................................................
1) OПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ:
Пун назив понуђача:

Адреса понуђача:

Матични број понуђача:
Порески идентификациони број
понуђача (ПИБ):
Особа за контакт:

Електронска адреса понуђача:

Телефон:

Телефакс:

Број рачуна и назив банке понуђача:
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.

Конкурсна документација у отвореном поступку за ЈН број АI-2/2017

Страна 18 од 36

3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ:
1.

Пун назив подизвођача:

Адреса:

Матични број:
Порески идентификациони број
(ПИБ):
Особа за контакт:
Проценат укупне вредности набавке
који ће извршити подизвођач:
Део предмета набавке који ће
извршити подизвођач:

2.

Пун назив подизвођача:

Адреса:

Матични број:
Порески идентификациони број
(ПИБ):
Особа за контакт:
Проценат укупне вредности набавке
који ће извршити подизвођач:
Део предмета набавке који ће
извршити подизвођач:

НАПОМЕНА:
Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе понуду са подизвођачем, а уколико
има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у
довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког подизвођача.
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4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ:
1.

Назив учесника у заједничкој
понуди:
Адреса:

Матични број:
Порески идентификациони број
(ПИБ):
Особа за контакт:

2.

Назив учесника у заједничкој
понуди:
Адреса:

Матични број:
Порески идентификациони број
(ПИБ):
Особа за контакт:

3.

Назив учесника у заједничкој
понуди:
Адреса:

Матични број:
Порески идентификациони број
(ПИБ):
Особа за контакт:

НАПОМЕНА:
Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који подносе заједничку понуду,
а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места предвиђених у табели, потребно је да се
наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је
учесник у заједничкој понуди.
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5) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ
Јавна набавка медицинске опреме обликована по партијама
ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Партија број ........ - .............................................................................
Укупна цена без ПДВ-а:
Укупна цена са ПДВ-ом:
Рок и начин плаћања:
Рок важења понуде:
Рок испоруке:
Гарантни период:
Место и начин испоруке:

У .............................,

Понуђач:
(М.П.)

Датум: ....... . ........ . 2017. год.

...................................................

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 копирати и попуњавати образац
понуде за сваку партију посебно.
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МОДЕЛ УГОВОРА
Модел уговора понуђач мора да попуни, потпише и овери печатом чиме потврђује да прихвата
елементе модела уговора.
Модел уговора Понуђач ће копирати за сваку партију за коју подноси понуду, попунити, потписати
и оверити печатом.

УГОВОР О КУПОПРОДАЈИ
ЗАКЉУЧЕН ИЗМЕЂУ:
1. ДОМА ЗДРАВЉА „Звездара“, са седиштем у Београду, улица Олге Јовановић
број 11, ПИБ: 100133493, МБ: 07016999, кога заступа Прим. др Драгана
Трифуновић-Балановић, вд директор, (у даљем тексту: Купац),
и
2. ....................................................................., са седиштем у ..................................,
улица ............................................................., број .............., ПИБ: ...........................,
МБ: ........................ кога заступа директор ................................................................
(у даљем тексту: Продавац)

Члан 1.
Уговорне стране констатују:
 да је Купац, на основу позива за подношење понуда за набавку медицинске опреме обликована
по партијама, за партију број ..........., објављеног на Порталу јавних набавки дана ________.2017. године
и интернет страни наручиоца, спровео отворени поступак предметне јавне набавке;
 да је Продавац доставио понуду број ........................., која у потпуности одговара спецификацији из
конкурсне документације, налази се у прилогу уговора и саставни је део овог уговора;
 да је Купац на основу понуде Продавца и Одлуке о додели уговора број ................. од ..................
2017. године изабрао Продавца за набавку медицинске опреме обликована по партијама број ..........
.......................................................................................
Члан 2.
Предмет уговора
Предмет уговора је набавка медицинске опреме обликована по партијама, за партију број ..................,
у складу са спецификацијом датом у понуди и посебним техничко-технолошким захтевима из конкурсне
документације.
Члан 3.
Цена
Вредност добара из члана 2. овог уговора износи ................................. динара без ПДВ-а, што укупно
износи ................................ динара (словима: ...................................................................................................)
са ПДВ-ом.
Цене за јединицу мере су фиксне и непромењиве у складу са чланом 115. Закона о јавним набавкама
(„Сл.гласник РС“ број 124/12, 14/15 и 68/15). Промена цене се мора затражити писменим путем.
Начин плаћања:
Плаћа се после испоруке медицинске опреме обликоване по партијама, за партију број ................. у
року од (најмање 45) ........ дана од дана доставе фактуре.
Члан 4.
Средства финансијског обезбеђења
Продавац је у обавези да приликом потписивања уговор достави бланко сопствене менице, са
клаузулом „без протеста“ прописно потписане и оверене са копијом депо картона, овлашћењем за
попуну менице и потврдом о регистрацији менице:
- за добро извршење посла у износу од 10% од вредности уговора са ПДВ-ом, са роком важности
30 дана дужим од уговореног рока за коначно извршење посла,
за отклањање недостатака у гарантном року у изноцу 5% од вредности уговора са ПДВ-ом, са
роком важности 5 дана дужим од уговореног гарантног рока.
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Члан 5.
Рокови
Рок испоруке према усвојеној понуди број .................. изабраног понуђача ...................................................
(најдуже 60 дана) је ............ дана од дана закључења Уговора предметне јавне набавке.
Испорука се врши у ф-ко магацин купца у Београду, улица Олге Јовановић 11, са истоваром.
Члан 6.
Гарантни рок
Гарантни рок за испоручена добра из члана 2. овог Уговора је према понуди из конкурсне
документације која је саставни део овог Уговора.
Члан 7.
Отклањање недостатака
У случају записнички утврђених недостатака у погледу квалитета или оштећења материјала, који је
предмет овог уговора, продавац мора исте отклонити, најкасније у року од три дана од дана
сачињавања записника или испоручена добра заменити новим.
Члан 8.
Завршне одредбе
Овај уговор се може раскинути споразумно, или писаним отказом било које уговорне стране, уколико
друга страна у већој мери не испуњава своју обавезу, а након што је била на то упозорена писаним
путем. Отказни рок је 30 дана.
За све што није предвиђено овим уговором, примењиваће се одредбе Закона о облигационим
односима.
Члан 9.
Све евентуалне спорове уговорне стране ће решавати споразумно.
У немогућности споразумног решавања спора, уговара се надлежност Привредног суда у Београду.
Члан 10.
Измене и допуне овог уговора вршиће се у писменој форми - Анексом, уз обострану сагласност
уговорних страна.
Уговор ступа на снагу даном потписивања обе уговорне стране.
Члан 11.
Овај уговор сачињен је у 6 (шест) истоветних примерака, од којих свака уговорна страна задржава по 3
(три) примерка.
КУПАЦ,
....................................................
Прим. др Драгана Трифуновић-Балановић, вд директор

ПРОДАВАЦ,
..........................................................
Директор

НАПОМЕНА:
Овај модел уговора представља садржину уговора који ће бити закључен са изабраним понуђачем, и
наручилац ће, ако понуђач без оправданих разлога одбије да закључи уговор о јавној набавци, након што му је
уговор додељен, Управи за јавне набавке доставити доказ негативне рефренце, односно исправу о
реализованом средству обезбеђења испуњења обавеза у поступку предметне јавне набавке.
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ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ
Партија број 1- Дигитализација мамографа
Понуђач: ............................................................................................................................................................

ПОНУДА бр. ..................

Дигитализација мамографа

1.

Цена

СВЕГА ДИНАРА, БЕЗ ПДВ-а:
+ 20%

ПДВ:

СВЕГА ДИНАРА, СА УРАЧУНАТИМ ПДВ-ом:

 Спецификација за партију број 1 је дата на страни 4 конкурсне документације.

1. Важност понуде је (минимум 30 дана од дана отварања понуде) _________ дана.
2. Рок испоруке је _________ (најдуже 60 дана).
3. Гарантни рок је _____________ (најмање 24 месеци).
4. Плаћање након испоруке предметне јавне набавке за партију број 1, у року од (најмање 45)
.......... дана од дана доставе фактуре.

Упутство за попуњавање обрасца структуре цене :
Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин:
 „Укупна цена без ПДВ-а – укупна вредност исказана вредносно без ПДВ-а
 „Стопа ПДВ-а – стопа по којој се обрачунава ПДВ
 „Укупна цена са ПДВ-ом - укупна вредност исказана вредносно са ПДВ-ом

У ..................................,

Понуђач:
(М.П.)

Датум: .......... . .......... . 2017. год.
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ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ
Партија број 2- Тимпанометар ( 2 ком.)
Понуђач: ............................................................................................................................................................

ПОНУДА бр. ..................

Предмет
ЈН

Количина

Јединична
цена
без ПДВ-а

Јединична
цена
са ПДВ-ом

Укупна цена
без ПДВ-а

Укупна цена
са ПДВ-ом

1

2

3

4

5 (2х3)

6 (2х4)

Тимпанометар

2
ком

УКУПНО:

 Спецификација за партију број 2 је дата на страни 4 и 5 конкурсне документације
1.Важност понуде је (минимум 30 дана од дана отварања понуде) _________ дана.
2.Рок испоруке је _________ (најдуже 60 дана).
3. Гарантни рок је _____________ (најмање 24 месеци).
4. Плаћање након испоруке предметне јавне набавке за партију број 2, у року од (најмање 45) ..........
дана од дана доставе фактуре.
Упутство за попуњавање обрасца структуре цене:

Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин:
1) у колони 3. уписати колико износе јединичне цене без ПДВ-а, за тражени предмет јавне набавке;
2) у колони 4. уписати колико износе јединичне цене са ПДВ-ом, за тражени предмет јавне набавке;
3) у колони 5. уписати укупне цене без ПДВ-а за тражени предмет јавне набавке и то тако што ће се
помножити јединична цена без ПДВ-а (наведена у колони 3.) са траженим количинама
(наведеним у колони 2.);
4) у колони 6. уписати колико износи укупна цена са ПДВ-ом за тражени предмет јавне набавке и то
тако што ће се помножити јединична цена са ПДВ-ом (наведена у колони 4.) са траженим
количинама (које су наведене у колони 2.);
У ..................................,

Понуђач:
(М.П.)

Датум: .......... . .......... . 2017. год.
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ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ
Партија број 3- Компјутерски дванаестоканални ЕКГ
Понуђач: ............................................................................................................................................................

ПОНУДА бр. ..................

1.

Компјутерски дванаестоканални ЕКГ

Цена

СВЕГА ДИНАРА, БЕЗ ПДВ-а:
+ 20%

ПДВ:

СВЕГА ДИНАРА, СА УРАЧУНАТИМ ПДВ-ом:

 Спецификација за партију број 3 је дата на страни 5 конкурсне документације
1.Важност понуде је (минимум 30 дана од дана отварања понуде) _________ дана.
2. Рок испоруке је _________ (најдуже 60 дана).
3.Гарантни рок је _____________ (најмање 24 месеци).
4. Плаћање након испоруке предметне јавне набавке за партију број 3, у року од (најмање 45) ..........
дана од дана доставе фактуре.

Упутство за попуњавање обрасца структуре цене :
Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин:
 „Укупна цена без ПДВ-а – укупна вредност исказана вредносно без ПДВ-а
 „Стопа ПДВ-а – стопа по којој се обрачунава ПДВ
 „Укупна цена са ПДВ-ом - укупна вредност исказана вредносно са ПДВ-ом

У ..................................,

Понуђач:
(М.П.)

Датум: .......... . .......... . 2017. год.
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ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ
Партија број 4-ЕКГ-12 канала ( 2 ком.)
Понуђач: ............................................................................................................................................................

ПОНУДА бр. ..................

Предмет
ЈН
1

Количина

Јединична
цена
без ПДВ-а

Јединична
цена
са ПДВ-ом

Укупна цена
без ПДВ-а

Укупна цена
са ПДВ-ом

2

3

4

5 (2х3)

6 (2х4)

ЕКГ-12 канала

2
ком

УКУПНО:

 Спецификација за партију број 4 је дата на страни 5 конкурсне документације
1.Важност понуде је (минимум 30 дана од дана отварања понуде) _________ дана.
2.Рок испоруке је _________ (најдуже 60 дана).
3.Гарантни рок је _____________ (најмање 24 месеци).
4.Плаћање након испоруке предметне јавне набавке за партију број 4, у року од (најмање 45) ..........
дана од дана доставе фактуре.
Упутство за попуњавање обрасца структуре цене:

Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин:
1)у колони 3. уписати колико износе јединичне цене без ПДВ-а, за тражени предмет јавне набавке;
2)у колони 4. уписати колико износе јединичне цене са ПДВ-ом, за тражени предмет јавне набавке;
3)у колони 5. уписати укупне цене без ПДВ-а за тражени предмет јавне набавке и то тако што ће се
помножити јединична цена без ПДВ-а (наведена у колони 3.) са траженим количинама (наведеним у
колони 2.);
4)у колони 6. уписати колико износи укупна цена са ПДВ-ом за тражени предмет јавне набавке и то тако
што ће се помножити јединична цена са ПДВ-ом (наведена у колони 4.) са траженим количинама (које
су наведене у колони 2.);
У ..................................,

Понуђач:
(М.П.)

Датум: .......... . .......... . 2017. год.
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ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ
Партија број 5-Видео колпоскоп
Понуђач: ............................................................................................................................................................

ПОНУДА бр. ..................

Видео колпоскоп

1.

Цена

СВЕГА ДИНАРА, БЕЗ ПДВ-а:
+ 20%

ПДВ:

СВЕГА ДИНАРА, СА УРАЧУНАТИМ ПДВ-ом:

 Спецификација за партију број 5 је дата на страни 5 и 6 конкурсне документације

1.Важност понуде је (минимум 30 дана од дана отварања понуде) _________ дана.
2.Рок испоруке је _________ (најдуже 60 дана).
3.Гарантни рок је _____________ (најмање 24 месеци).
4.Плаћање након испоруке предметне јавне набавке за партију број 5, у року од (најмање 45) ..........
дана од дана доставе фактуре.

Упутство за попуњавање обрасца структуре цене :
Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин:
 „Укупна цена без ПДВ-а – укупна вредност исказана вредносно без ПДВ-а
 „Стопа ПДВ-а – стопа по којој се обрачунава ПДВ
 „Укупна цена са ПДВ-ом - укупна вредност исказана вредносно са ПДВ-ом

У ..................................,

Понуђач:
(М.П.)

Датум: .......... . .......... . 2017. год.
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ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ
Партија број 6-Биоптрон лампа
Понуђач: ............................................................................................................................................................

ПОНУДА бр. ..................

Биоптрон лампа

1.

Цена

СВЕГА ДИНАРА, БЕЗ ПДВ-а:
+ 20%

ПДВ:

СВЕГА ДИНАРА, СА УРАЧУНАТИМ ПДВ-ом:

 Спецификација за партију број 6 је дата на страни 6 конкурсне документације

1.Важност понуде је (минимум 30 дана од дана отварања понуде) _________ дана.
2.Рок испоруке је _________ (најдуже 60 дана).
3.Гарантни рок је _____________ (најмање 24 месеци).
4.Плаћање након испоруке предметне јавне набавке за партију број 6, у року од (најмање 45) ..........
дана од дана доставе фактуре.

Упутство за попуњавање обрасца структуре цене :
Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин:
 „Укупна цена без ПДВ-а – укупна вредност исказана вредносно без ПДВ-а
 „Стопа ПДВ-а – стопа по којој се обрачунава ПДВ
 „Укупна цена са ПДВ-ом - укупна вредност исказана вредносно са ПДВ-ом

У ..................................,

Понуђач:
(М.П.)

Датум: .......... . .......... . 2017. год.
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ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ
Партија број 7-Пулсни оксинометар ( 4 ком.)
Понуђач: ............................................................................................................................................................

ПОНУДА бр. ..................

Предмет
ЈН

Количина

Јединична
цена
без ПДВ-а

Јединична
цена
са ПДВ-ом

Укупна цена
без ПДВ-а

Укупна цена
са ПДВ-ом

1

2

3

4

5 (2х3)

6 (2х4)

Пулсни оксинометар

4
ком

УКУПНО:

 Спецификација за партију број 7 је дата на страни 6 конкурсне документације
1.Важност понуде је (минимум 30 дана од дана отварања понуде) _________ дана.
2.Рок испоруке је _________ (најдуже 60 дана).
3.Гарантни рок је _____________ (најмање 24 месеци).
4.Плаћање након испоруке предметне јавне набавке за партију број 7, у року од (најмање 45) ..........
дана од дана доставе фактуре.
Упутство за попуњавање обрасца структуре цене:

Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин:
1) у колони 3. уписати колико износе јединичне цене без ПДВ-а, за тражени предмет јавне набавке;
2) у колони 4. уписати колико износе јединичне цене са ПДВ-ом, за тражени предмет јавне набавке;
3) у колони 5. уписати укупне цене без ПДВ-а за тражени предмет јавне набавке и то тако што ће се
помножити јединична цена без ПДВ-а (наведена у колони 3.) са траженим количинама
(наведеним у колони 2.);
4) у колони 6. уписати колико износи укупна цена са ПДВ-ом за тражени предмет јавне набавке и то
тако што ће се помножити јединична цена са ПДВ-ом (наведена у колони 4.) са траженим
количинама (које су наведене у колони 2.);

У ..................................,

Понуђач:
(М.П.)

Датум: .......... . .......... . 2017. год.
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ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ
Партија број 8-Инхалатор ( 3ком.)
Понуђач: ............................................................................................................................................................

ПОНУДА бр. ..................

Предмет
ЈН

Количина

Јединична
цена
без ПДВ-а

Јединична
цена
са ПДВ-ом

Укупна цена
без ПДВ-а

Укупна цена
са ПДВ-ом

1

2

3

4

5 (2х3)

6 (2х4)

Инхалатор

3
ком

УКУПНО:

 Спецификација за партију број 8 је дата на страни 6 у 7 конкурсне документације
1.Важност понуде је (минимум 30 дана од дана отварања понуде) _________ дана.
2.Рок испоруке је _________ (најдуже 60 дана).
3.Гарантни рок је _____________ (најмање 24 месеци).
4.Плаћање након испоруке предметне јавне набавке за партију број 8, у року од (најмање 45) ..........
дана од дана доставе фактуре.
Упутство за попуњавање обрасца структуре цене:

Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин:
1) у колони 3. уписати колико износе јединичне цене без ПДВ-а, за тражени предмет јавне набавке;
2) у колони 4. уписати колико износе јединичне цене са ПДВ-ом, за тражени предмет јавне набавке;
3) у колони 5. уписати укупне цене без ПДВ-а за тражени предмет јавне набавке и то тако што ће се
помножити јединична цена без ПДВ-а (наведена у колони 3.) са траженим количинама
(наведеним у колони 2.);
4) у колони 6. уписати колико износи укупна цена са ПДВ-ом за тражени предмет јавне набавке и то
тако што ће се помножити јединична цена са ПДВ-ом (наведена у колони 4.) са траженим
количинама (које су наведене у колони 2.);
У ..................................,

Понуђач:
(М.П.)

Датум: .......... . .......... . 2017. год.
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ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ
У складу са чланом 88., став 1. Закона о јавним набавкама, понуђач ........................................................., доставља
укупан износ и структуру трошкова припремања понуде, како следи у табели:

Ред.
бр.

ВРСТА ТРОШКОВА

Износ трошка у РСД

1.
2.
3.
4.
5.
УКУПАН износ трошкова припремања понуде:

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

У ..................................,

Понуђач:
(М.П.)

.......... . .......... . 2017. год.
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ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ
У складу са чланом 26. ЗЈН („Сл. Гласник РС“ бр. 124/12) понуђач ......................................................................
даје:
ИЗЈАВУ
О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у поступку јавне набавке

медицинске

и

друге

опреме

обликована

по

партијама,

ред.

бр.

АI-2/2017,

за

партију

................................................................ ...................................... поднео независно, без договора са другим
понуђачима или заинтересованим лицима.

У ..................................,

Понуђач:
(М.П.)

Датум: .......... . .......... . 2017. год.

...................................................

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. ЗЈН.
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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ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА ИЗ ЧЛ. 75., СТ. 2. ЗЈН

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

ИЗЈАВУ
Понуђач................................[навести назив понуђача] у поступку јавне набавке медицинске
опреме обликована по партијама, ред. бр. АI-2/2017, за партију ______, поштовао је
обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима
рада, заштити животне средине као и да нема забрану обављања делатности која је на
снази у време подношења понуде. (чл. 75. ст. 6. Закона).

Датум
________________

Понуђач
М.П.

__________________

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од
стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.
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ИЗЈАВА

На основу члана 61. и члана 77. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, бр.
124/12, 14/15 и 68/15), а у складу са Правилником о обавезним елементима конкурсне
документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова ,
изјављујем да прихватам услове из позива за подношење понуда, као и услове из
конкурсне документације за набавку,
назив:

ЈАВНА НАБАВКА медицинске опреме обликована по партијама, за партију број

-

........................................................... ................................................................................................................

објављеног на Порталу јавних набавки и интернет страни наручиоца
__________.2017. године.

Датум:

(М.П.)

..................................
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ИЗЈАВА О ДОСТАВЉАЊУ СРЕДСТВА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА

Под пуном материјално и кривичном одговорношћу изјављујем да ће понуђач ____________________
уколико буде изабран да закључи уговор у овој јавној набавци, истовремено са потписивањем уговора,
наручиоцу доставити бланко соло менице са клаузулом „без протеста“ прописно потписане и оверене
са копијом депо картона, овлашћењем за попуну менице и потврдом о регистрацији менице:
- за добро извршење посла у износу од 10% од вредности уговора са ПДВ-ом, са роком важности
30 дана дужим од уговореног рока за коначно извршење посла,
- за отклањање недостатака у гарантном року у изноцу 5% од вредности уговора са ПДВ-ом, са
роком важности 5 дана дужим од уговореног гарантног рока.

Датум:

(М.П.)

..................................
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