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9. ОБРАЗАЦ МОДЕЛ УГОВОРА 
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1) ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 

 

1. Подаци о Наручиоцу 

Назив наручиоца: Гинеколошко-акушерска клиника ''Народни фронт'' 

Адреса: ул. Краљице Наталије 62, 11000 Београд 

ПИБ 100219891, 

Матични број 07035888, 

Интернет страница наручиоца: www.gakfront.org/klinika/kjp.php  

Служба за контакт: Одсек за јавне набавке, телефон: 011/20-68-408 – Радица  Александрић, 

Иван Цвијовић. 

 

2. Предмет јавне набавке 

 Предмет јавне набавке је набавка услуге комплетног одржавања и сервисирања медицинске 

опреме (аспиратори, инфузионе пумпе, цтг, реанимациони столови, инхалатори,фототерапијске 

лампе, инкубатори, стерилизатори, екг апарати, аутоклави, пацијент монитори), као и набавкa 

добара - прибора и резервних делова за горе наведене апарате, назив и ознака из општег речника 

набавке: 50421000 Услуге поправке и одржавања медицинске опреме, по партијама. 

 

3. Врста поступка јавне набавке 

Предметна јавна набавка се спроводи у отвореном поступку у складу са Законом о јавним 

набавкама и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. Позив за подношење понуда за 

предметну јавну набавку је објављен на Порталу јавних набавки и на интернет страници Наручиоца 

www.gakfront.org/klinika/kjp.php 

Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци. 

 

4. Рок и начин подношења понуда 

  Понуде се подносе на адресу: Гинеколошко-акушерска клиника ''Народни фронт'', 

Београд, ул. Краљице Наталије 62, писарница. 

  Рок за подношење понуда је 21.01.2015. године, до 09,00 часова. 

  Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца најкасније до 

09,00 часова наведеног датума, у писарници наручиоца. 

  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. 

  Наручилац ће, након окончања поступка отварања понуда, неблаговремену понуду 

вратити неотворену понуђачу, са назнаком да је поднета неблаговремено. 

  У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду, 

на начин који је одређен за подношење понуде. Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде 

мења односно која документа накнадно доставља. 

  По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју 

понуду. 

  Понуде се подносе непосредно (лично) или путем поште, на поменуту адресу наручиоца, с 

тим да ће понуђач на коверти назначити следеће: „Понуда за јавну набавку број О14-19 СЕРВИС 

МЕД. ОПРЕМЕ  број партије______________________________, - НЕ ОТВАРАТИ“. 

  Понуђач подноси понуду у затвореној коверти или кутији овереној печатом и на полеђини 

коверте обавезно наводи назив и адресу понуђача, телефон и факс понуђача, име и презиме и број 

телефона особе за контакт.  

 Понуда се доставља, на преузетом обрасцу понуде, мора бити јасна и недвосмислена, 

оверена печатом и потписом овлашћеног лица понуђача. 

 Пожељно је да сва документа, достављена уз понуду буду повезана траком и 

запечаћена, тако да се не могу накнадно убацивати, одстрањивати или замењивати 

појединачни листови, односно прилози, а да се видно не оштете листови или печат. 

  Понуђач може да поднесе само једну понуду. 

 Понуђач који самостално поднесе понуду не може истовремено да учествује у заједничкој 

понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда. 

 

http://www.gakfront.org/klinika/kjp.php
javascript:__doPostBack('trvFullCPV','s50000000-5//50400000-9//50420000-5//50421000-2')
http://www.gakfront.org/klinika/kjp.php
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5. Време и место отварања понуда 

  Јавно отварање понуда одржаће се 21.01.2015. године у 09,30 часова, у сали за 

састанке наручиоца на другом спрату. 

 Отварање понуда је јавно и може присуствовати свако заинтересовано лице. 

 У поступку отварања понуда могу активно учествовати само овлашћени представници 

понуђача. 

 Пре почетка јавног отварања понуда представници понуђача, који ће присуствовати 

поступку отварања понуда, дужни су да Комисији за јавну набавку предају оверено овлашћење, на 

основу којих ће доказати овлашћење за учешће у поступку јавног отварања понуда.  

 

6. Рок у којем ће наручилац донети одлуку о избору најповољније понуде  

  Одлуку о додели уговора, наручилац ће донети у року до 25 дана од дана јавног 

отварања понуда. 
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2) УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ 

 

 Упутство понуђачима како да сачине понуду садржи податке о захтевима наручиоца у 

погледу садржине понуде, као и услове под којима се спроводи поступак јавне набавке. 

 Понуђач мора да испуњава све услове за учешће у поступку јавне набавке прописане 

Законом, а понуду у целини припрема и подноси у складу са конкурсном документацијом и позивом 

за подношење понуда. 

 

1. Подаци о језику на којем понуда мора да буде састављена 

 Понуда мора бити састављена на српском језику.  

 

2. Обавезна садржина понуде 

 

2.1. Понуђач подноси понуду која мора да садржи следеће: 

- Образац понуде, попуњен, потписан и печатом оверен; 

- Доказе о испуњености обавезних и додатних услова из члана 75. и 76. Закона, наведене у Упутству 

како се доказује испуњеност услова; 

- Образац за оцену испуњености услова из члана 75. и 76. Закона, попуњен, потписан и печатом 

оверен; 

- Модел уговора - Понуђач ће модел уговора попунити у складу са понудом, потписати и печатом 

оверити чиме потврђује да је сагласан са предлогом модела уговора; 

- Образац изјаве о независној понуди; 

- Образац изјаве у складу са чланом 75. став 2. Закона о јавним набавкама; 

  

3. Начин на који понуда мора да буде сачињена 

 Обрасце дате у конкурсној документацији, односно податке који морају бити њихов 

саставни део, понуђачи попуњавају читко, а овлашћено лице понуђача исте потписује и печатом 

оверава. 

 Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да 

обрасце дате у конкурсној документацији потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе 

понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попуњавати, 

потписати и печатом оверити обрасце дате у конкурсној документацији. 

 У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду, 

на начин који је одређен за подношење понуде. Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде 

мења односно која документа накнадно доставља. 

  По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју 

понуду. 

 

4. Партије 

1)  Предметна набавка је обликована по партијама. Понуђач може да поднесе 

понуду за једну или више партија. Понуда мора да обухвати најмање једну целокупну 

партију. Обавезна је попуњеност партије – понуђач мора понудити све ставке у оквриу 

     једне партије - у противном понуда ће бити одбијена као неприхватљива. 

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

или само на одређене партије.  

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

поднета тако да се може оцењивати за сваку партију посебно. Потребно је посебно 

ковертирати доказе из чл.75. и 76. Закона у једну коверту а затим у сваку наредну 

посебно само понуде за партије.  

     - Докази из чл.75. и 76. Закона, у случају да понуђач поднесе понуду за две или више 

партија, не морају бити достављени за сваку партију посебно, односно достављају се у 

једном примерку за све партије.  

 

5. Понуда са варијантама 
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 Понуде са варијантама нису дозвољене.  

 

6. Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у 

заједничкој понуди или као подизвођач 

 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 понуди 

(обрасцу понуде), понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да ли подноси понуду 

самостално или као заједничку понуду или подноси понуду са подизвођачем. 

 

7.  Подизвођач 

Понуђач који подноси понуду са подизвођачем дужан је да: 

 - у обрасцу понуде наведе опште податке о подизвођачу, проценат од укупне вредности 

набавке који ће извршити подизвођач (који не може бити већи од 50% од укупне вредности јавне 

набавке), као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача. 

 - за подизвођача достави доказе о испуњености обавезних услова из члана 75. став 1. тач 

1) до 4) Закона на начин предвиђен у делу у конкурсној документацији. 

 Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који 

подноси понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у уговору о јавној набавци. 

 Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење уговорене набавке, без обзира на 

број подизвођача. 

 Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача, ради 

утврђивања испуњености тражених услова. 

      Добављач не може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, у 

супротном наручилац ће реализовати средство обезбеђења и раскинути уговор, осим ако би 

раскидом уговора наручилац претрпео знатну штету. У овом случају наручилац ће обавестити 

организацију надлежну за заштиту конкуренције. 

     Добављач може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, ако је на 

страни подизвођача након подношења понуде настала трајнија неспособност плаћања, ако то лице 

испуњава све услове одређене за подизвођача и уколико добије претходну сагласност наручиоца. 

 

8. Заједничка понуда 

 Уколико понуду подноси група понуђача, у обрасцу понуде (образац број III у конкурсној 

документацији), навести опште податке о сваком учеснику из групе понуђача. 

 За сваког учесника у групи понуђача доставити доказе о испуњености обавезних услова из 

члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона на начин предвиђен у делу под IV-4 у конкурсној 

документацији. 

 Обрасци из конкурсне документације, у случају подношења заједничке понуде, се 

потписују и печатом оверавају на начин предвиђен конкурсном документацијом под тачком 3. у 

оквиру II УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ. 

 Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу. 

      Група понуђача је дужна да у понуди достави споразум којим се понуђачи из групе 

међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, и 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 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. 

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. 
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Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка јавне набавке 

и уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари.  

 

 

9. Захтеви у погледу рока испоруке, места испоруке, начина рока и услова плаћања  

 

 9.1. Захтеви у погледу рока испоруке 

  Рок испоруке добара не може бити дужи од 24 сата, рачунајући од пријема требовања.  

Ако је рок испоруке дужи од 24 сата понуда ће бити одбијена као неприхватљива.  

  

 9.2. Захтеви у погледу места испоруке  

  Испорука добара предметне јавне набавке врши се у “франко магацин Kупца”'. 

  

 

 9.3. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања 

 Рок плаћања је 60 дана, од дана пријема исправног рачуна понуђача уз коју ће бити 

приложене оверене отпремнице о количини и врсти испоручених добара и записник којим се 

верификује квантитет и квалитет испоручених добара.    

 Уколико је рок плаћања краћи од траженог, понуда ће бити одбијена као неприхватљива.  

 Не може се прихватити (понуђено) авансно плаћање, односно понуда понуђача који 

понуди авансно плаћање биће одбијена као неприхватљива. 

 Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача. 

 

 9.4. Захтев у погледу рока важења понуде 

 Рок важења понуде не може бити краћи од 30 дана од дана отварања понуда. 

 Наручилац ће, у случају истека рока важења понуде, у писаном облику да затражи од 

понуђача продужење рока важења понуде. 

 Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде не може мењати понуду. 

 

10. Цена, структура цене, валута и начин на који мора да буде наведена и изражена цена у 

понуди 

 Цена добара коју понуђач искаже у понуди, сходно члану 19. Закона, мора бити исказана 

у динарима.  

 У цену треба урачунати и све зависне трошкове предметне јавне набавке: евентуалне 

трошкове царине, трошкове превоза, трошкове истовара добара у магацински простор наручиоца и 

сл.  

 Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са 

чланом 92. Закона, односно тражиће образложење свих њених саставних делова које сматра 

меродавним.   

 

12. Начин означавања поверљивих података 

 Наручилац ће чувати као поверљиве све податке о понуђачима садржане у понуди које је као 

такве, у складу са законом, понуђач означио у понуди; одбиће давање информације која би значила 

повреду поверљивости података добијених у понуди; чуваће као пословну тајну имена, 

заинтересованих лица, понуђача и подносилаца пријава, као и податке о поднетим понудама, 

односно пријавама, до отварања понуда, односно пријава.  

Неће се сматрати поверљивим докази о испуњености обавезних услова, цена и други подаци 

из понуде који су од значаја за примену елемената критеријума и рангирање понуде.  

   Наручилац ће као поверљиве третирати податке у понуди који су садржани у документима 

који су означени као такви, односно који у горњем десном углу садрже ознаку „ПОВЕРЉИВО“, као и 

испод поменуте ознаке потпис овлашћеног лица понуђача. 

Уколико се поверљивим сматра само одређени податак садржан у документу који је достављен 

уз понуду, поверљив податак мора да буде обележен црвеном бојом, поред њега мора да буде 

наведено „ПОВЕРЉИВО“, а испод поменуте ознаке потпис овлашћеног лица понуђача. 

Наручилац не одговара за поверљивост података који нису означени на поменути начин. 
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13. Додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде 

 

Заинтересовано лице може, у писаном облику, тражити од наручиоца додатне информације или 

појашњења у вези са припремањем понуде, најкасније 5 (пет) дана пре истека рока за подношење 

понуда.  

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 поштом и истовремено ће ту информацију објавити на Порталу јавних набавки и на својој 

интернет страници. 

Захтев за додатним информацијама или појашњењима у вези са припремањем понуде 

заинтересовано лице ће упутити уз напомену Захтев за додатним информацијама или 

појашњењима конкурсне документације – јавнa набавкa услуге – медицинксе опреме, број 

О14-19, партија ____, на неки од следећи начина: 

- путем поште на адресу наручиоца: Гинеколошко-акушерска клиника ''Народни фронт'', 

Београд, Краљице Наталије 62, Одсек за јавне набавке; 

- факсом на број 011/36-10-863; 

- електронским путем на адресу gaknabavke@gmail.com  

 Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде 

телефоном није дозвољено. 

 

14. Измене и допуне конкурсне документације 

 Ако наручилац, у року предвиђеном за достављање понуда, измени или допуни конкурсну 

документацију о извршеним изменама и допунама ће благовремено обавестити све понуђаче који су 

примили конкурсну документацију.  

 Одлука о продужењу рока биће објављена на Порталу јавних набавки и на интернет 

страни Наручиоца. 

 

15. Начин на који се могу захтевати додатна објашњења од понуђача после отварања 

понуда и вршити контрола код понуђача, односно његовог подизвођача 

 Наручилац може приликом стручне оцене понуда да захтева од понуђача додатна 

објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши и 

контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача.  

 Наручилац ће уз сагласност понуђача, извршити исправке рачунских грешака уочених 

приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања понуда. 

      У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена. 

      Уколико се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову 

понуду одбити као неприхватљиву. 

 

16. Негативне референце – извршење обавеза по раније закљученим уговорима 

 Наручилац ће одбити понуду уколико поседује доказ да је понуђач у претходне три године 

у поступку јавне набавке: 

1) поступао супротно забрани из чл. 23. и 25. Закона о јавним набавкама; 

2) учинио повреду конкуренције; 

3) доставио неистините податке у понуди или без оправданих разлога одбио да закључи 

уговор о јавној набавци, након што му је уговор додељен; 

4) одбио да достави доказе и средства обезбеђења на шта се у понуди обавезао. 

Наручилац ће одбити понуду уколико поседује доказ који потврђује да понуђач није 

испуњавао своје обавезе по раније закљученим уговорима о јавним набавкама који су се односили 

на исти предмет набавке, за период од претходне три године. 

Доказ може бити: 

1) правоснажна судска одлука или коначна одлука другог надлежног органа; 

2) исправа о реализованом средству обезбеђења испуњења обавеза у поступку јавне набавке 

или испуњења уговорних обавеза; 

mailto:gaknabavke@gmail.com
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3) исправа о наплаћеној уговорној казни; 

4) рекламације потрошача, односно корисника, ако нису отклоњене у уговореном року; 

5) извештај надзорног органа о изведеним радовима који нису у складу са пројектом, односно 

уговором; 

6) изјава о раскиду уговора због неиспуњења битних елемената уговора дата на начин и под 

условима предвиђеним законом којим се уређују облигациони односи; 

7) доказ о ангажовању на извршењу уговора о јавној набавци лица која нису означена у 

понуди као подизвођачи, односно чланови групе понуђача. 

 

Наручилац ће понуду понуђача који је на списку негативних референци одбити као 

неприхватљиву ако је предмет јавне набавке истоврсан предмету за који је понуђач добио негативну 

референцу.  

Ако предмет јавне набавке није истоврсан предмету за који је понуђач добио негативну 

референцу, наручилац ће захтевати додатно обезбеђење испуњења уговорених обавеза, и то уредно 

потписану и регистровану сопствену бланко меницу, без жираната у корист Наручиоца, са меничним 

овлашћењем за попуну у висини од 10% од понуђене цене, са урачунатим ПДВ-ом, са клаузулом „без 

протеста“ и „по виђењу“ на име додатног обезбеђења испуњења уговорних обавеза, као и картон 

депонованих потписа. 

 

17. Критеријум за доделу уговора 

Критеријум за оцењивање понуда и доделу уговора о јавној набавци услуге - комплетног одржавања 

и сервисирања медицинске опреме је „економски најповољнија понуда“. 

 

 

Укупна цена резервних делова  по партији                                                                                                                  60 пондера 
Цена радног сата сервиса (час рада)                                                                                                                               40 пондера 
УКУПНО ПНДЕРА:                                                                                                                                                               100 пондера 
 

 

Формула за обрачун укупног броја пондера (ЗП) гласи: 

ЗП=ЦРД60 + ЦРС40 

ЗП максимално=100 пондера 

ЗП – збир пондера 

ЦРД – Укупна цена резервних делова  по партији + Цена радног сата сервиса (час рада)  
 

 
1. Укупна цена резервних делова по партији  

Понуда која садржи најнижу цену вреднује се пондером – 60, а сваканаредна понуда са вишом 

ценом бодује се по формули: 

Ц мин 

Ц=---------------- x 60 

Ц понуде 

 

 

2. Цена радног сата сервиса (час рада) 40 пондера  

Понуда која садржи најнижу цену вреднује се пондером – 40, а сваканаредна понуда са вишом 

ценом бодује се по формули: 

Ц мин 

Ц=---------------- x 40 

Ц понуде 
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Уколико после извршеног рангирања понуда две или више понуда имају једнак број пондера, 

као најповољнија, биће изабрана понуда оног понуђача која је најпре достављена писарници 

Клинике. 

 

 

 

18. Рок за закључење уговора  

 Уговор о јавној набавци биће закључен у року од осам дана од истека рока за подношење 

захтева за заштиту права из члана 149. Закона о јавним набавкама. 

 

19. Разлози због којих понуда може бити одбијена  

 

Наручилац ће одбити понуду ако је неблаговремена, неприхватљива и неодговарајућа, а све у 

складу са чланом 3. тачком 31), 32) и 33) Закона о јавним набавкама.  

 

Такође, наручилац ће одбити понуду и ако: 

1) понуђач не докаже да испуњава обавезне услове за учешће; 

2) понуђач не докаже да испуњава додатне услове;  

3) понуђач није доставио тражено средство обезбеђења; 

4) је понуђени рок важења понуде краћи од прописаног; 

5) понуда садржи друге недостатке због којих није могуће утврдити стварну садржину понуде 

или није могуће упоредити је са другим понудама. 

 

 

20. Захтев за заштиту права  

 Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно заинтересовано лице. 

         Захтев за заштиту права у име понуђача, односно заинтересованог лица може да поднесе 

пословно удружење. 

 Захтев за заштиту права подноси се Републичкој комисији, а предаје Наручиоцу 

непосредно – предајом у писарници наручиоца, или поштом препоручено са повратницом.  

 Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне набавке, против 

сваке радње наручиоца, осим уколико Законом није другачије одређено. 

      Примерак захтева за заштиту права подносилац истовремено доставља Републичкој 

комисији. 

 О поднетом захтеву за заштиту права наручилац ће обавестити све учеснике у поступку 

јавне набавке,  односно објавиће обавештење о поднетом захтеву на Порталу јавних набавки, 

најкасније у року од два дана од дана пријема захтева. 

        Захтев за заштиту права који 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 из члана 108. Закона или одлуке о обустави 

поступка јавне набавке из члана 109. Закона, рок за подношење захтева за заштиту права је 10 

(десет) дана од дана пријема одлуке. 

 Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку 

јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово 

подношење пре истека рока за подношење захтева из члана 149. став 3. Закона о јавним набавкама, 

а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока. 

 Подносилац захтева је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу у износу 

од 80.000,00 динара (број жиро рачуна: 840-742221843-57, шифра плаћања: 153, позив на број: 97 

50-016, сврха: Републичка административна такса ЈН ОП број 29/2014, корисник: Буџет Републике 

Србије). 

Захтев за заштиту права задржава даље активности наручиоца у поступку јавне набавке 

до доношења одлуке о поднетом захтеву за заштиту права, ако Републичка комисија за заштиту 

права на предлог наручиоца не одлучи другачије. 
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21. ОСТАЛИ УСЛОВИ ПОНУДЕ: 
- уговор се закључује за 2014/2015 годину  
начин,услови и рок плаћања: без аванса, уроку од 60 календарских дана од дана пријема исправно 

сачињеног рачуна   
- рок важења понуде не може бити краћи од 30 дана од дана отварања понуда  
- начин и рок испоруке добара: сукцесивно, ФЦО магацин Наручиоца, у року од 24 сата од дана 

пријема поруџбенице.  
-рок одзива у случају квара до 24 сата. 

 

3) ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 

 

 

ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 

 

Назив понуђача:  

Седиште понуђача:  

Адреса седишта:  

Матични број:  

Регистарски број:  

Шифра делатности:  

Назив банке и број рачуна:  

ПИБ:  

Рег.бр.пријаве за евид.обвезника ПДВ:  

Особа за контакт:  

Телефон (фиксни и мобилни):  

Е-маил адреса:  

Овлашћено лице за потписивање уговора:  

 

На основу овог позива за доделу уговора о јавној набавци подносимо 

 

ПОНУДУ 

за јавну набавку мале вредности услуге комплетног одржавања и сервисирања медицинске 

опреме (аспиратори, инфузионе пумпе, цтг, реанимациони столови, инхалатори,фототерапијске 

лампе, инкубатори, стерилизатори, екг апарати, аутоклави, пацијент монитори), као и набавку 

добара - прибора и резервних делова за горе наведене апарате, редни број поступка О14-19 за 

2014.годину 
 

Рок важења понуде 

(мин. 30 дана): 

 

 

Начин давања понуде: 

 

- самостално 

 

 

- група 

понуђача 

(заједничка 

понуда) 

 

- са подизвођачем 

 

М.П. 

___________________________ 

(потпис овлашћеног лица) 
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ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ 

 

Назив подизвођача:  

Седиште подизвођача:  

Адреса седишта:  

Матични број:  

Регистарски број:  

Шифра делатности:  

Назив банке и број рачуна:  

ПИБ:  

Рег.бр.пријаве за евид.обвезника ПДВ:  

Особа за контакт:  

Телефон (фиксни и мобилни):  

Е-маил адреса:  

Проценат укупне вредности набавке који ће 

извршити подизвођач 

 

Део предмета набавке који ће извршити 

подизођач 

 

 

 

 
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. 
 

 
 
М.П. 

 

___________________________ 

(потпис овлашћеног лица) 
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ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ 

 

Назив учесника у заједничкој понуди:  

Седиште:  

Адреса седишта:  

Матични број:  

Регистарски број:  

Шифра делатности:  

Назив банке и број рачуна:  

ПИБ:  

Рег.бр.пријаве за евид.обвезника ПДВ:  

Особа за контакт:  

Телефон (фиксни и мобилни):  

Е-маил адреса:  

Лице овлашћено за потписивање уговора:  

 
 

  
 

  
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. 
 

 
 

 
 
 

  
М.П. 

 

___________________________ 

(потпис овлашћеног лица) 
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ТАБЕЛА ОБРАСЦА ПОНУДЕ  

 

I. ЦЕНОВНИК РЕЗРВНИХ ДЕЛОВА ПО ПАРТИЈАМА: 
 

PARTIJA 1: ASPIRATORI 

R.br Opis 
 

JM 

Jedinična 
cena bez 

PDV-a 

Jedinična 
cena sa 
PDV-om 

  

1 Silikonsko crevo Ø14/6 1 m 
 

   

2 Mrežni kabl 1 kom 
 

   

3 Priključno crevo sa konektorima 1 kom 
 

   

4 Prekidači 1 kom 
 

   

5 Boca 1L 1 kom 
 

   

6 Boca 2L 1 kom 
 

   

7 Boca 4L 1 kom 
 

   

8 Antibakterijski filter za aspirator,veći 1 kom 
 

   

9 Antibakterijski filter za aspirator,manji 1 kom 
 

   

10 Konektorski priključak 1 kom 
 

   

11 Klip vakum pumpe 1kom 
 

   

12 Aspiraciono silikonsko crevo sa   konusnim nastavkom 1 kom 
 

   

13 Motor aspiratora FR 8,5 B 1 kom 
 

   

14 Točkić Ø 50mm sa kocnicom i gibljivom viljuškom 1 kom 
 

   

15 Točkić Ø50mm bez kočnice i gibljive viljuške 1 kom 
 

   

16 Silikonska creva za aspirator MP400 1 kom 
 

   

17 Silikonska creva za aspirator Ventus2002 1 kom 
 

   

18 Aspiratorska posuda aspiratora MP400 1 kom 
 

   

19 Aspiratorska posuda aspiratora Ventus 2002 1 kom 
 

   

20 
Poklopac posude aspiratora sa konusnim priključcima za aspiartore 

MP400 I Ventus 2002 
1 kom 

 
 

  

21 Prekidač vodootporni 2xE/A 16A/250V 1 kom 
 

   

22 Antibakterijski filter za aspiratore MP400 I Ventus 2002 1 kom 
 

   

23 Nožni prekidač aspiratora F3-3 1 kom 
 

   

24 Hilzna 1 kom     

25 Valve Fixed Strip, dihtung 1 kom     

26 Valve 1 kom     

27 Valve Plate 1 kom     

28 Valve O-Ring, dihtung 1 kom     

  ЦЕНА УКУПНО БЕЗ ПДВ-а    

 ПДВ:      

 ЦЕНА УКУПНО СА ПДВ-ом    
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 PARTIJA 2: AUTOKLAVI     

      

R.br.                    Opis JM Jedinična 
cena bez 
PDV-a 

Jedinična 
cena sa 
PDV-om 

  

1 Bakterioloski filter 1 kom     

2 Elektroventil 1kom     

3 EMV za vodu R1/2  1kom     

4 Guma vrata stonog autoklava  1kom     

5 Solenoid elektroventila 1kom     

6 Sklopka LG18 1kom     

7 Grejac 600W/220V 1kom     

8 Ventil sigurnosti R1/4, baždaren na 2,5 bara 1kom     

9 Membrana vakuum pumpe za autoklav 1 kom     

10 EMV za paru R1/2 1 kom    
 

 

ЦЕНА УКУПНО БЕЗ ПДВ-а    

ПДВ:  

ЦЕНА СА ПДВ-ом  

 
 
PARTIJA 3: INFUZIONE PUMPE 

  

R.br. Opis JM 
Jedinična 

cena 
bez PDV-a 

Jedinična 
cena sa 
PDV-om 

1 Kućište osigurača 1 kom 
 

 

2 Ispravljačka kutija za infuzionu pumpu FRESENIUS 1 kom 
 

 

3 Držač tela šprica 1 kom 
 

 

4 Mrežni kabl 1 kom 
 

 

5 Flat kabal 1 kom 
 

 

6 Opruge hvatača šprica 1 kom 
 

 

7 Multi okretni potenciometar 10k ohm 1 kom 
 

 

8 Baterija 6V 4,5A 1 kom 
 

 

ЦЕНА УКУПНО БЕЗ ПДВ-а  

ПДВ:  

`ЦЕНА СА ПДВ-ом  
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PARTIJA 4: CTG 

R.br.                    Opis JM Jedinična 
cena  
bez PDV-a 

Jedinična cena 
sa PDV-om 

1 Toco sonda ctg-a  FC 700   1 kom   

2 Us sonda ctg-a FC 700  1 kom   

3 Reparacija toco sonde   1 kom   

4 Reparacija ultrazvučne sonde   1 kom   

5 Kabl ultrazvučne sonde    1 kom   

6 Kabl toco sonde   1kom     

7 Konektor PS 2   1 kom   

8 Pojas sonde (20kom.)   1 kom   

9 US sonda ctg-a HP,Philips,Agilent   1 kom   

10 TOCO sonda  ctg-a HP,Philips,Agilent   1 kom   

11 Membranska tastatura CTG aparata FC 700   1 kom   

12 Micro taster 0.8mm+masa   1 kom   

13 Muski 4-polni konektor za plocu 1kom   

14 Muski 8-polni konektor za plocu 1kom   

15 Ženski 4-polni konektor za ploču   1 kom   

16 Ženski 8-polni konektor za ploču   1 kom   

17 Osmopinski konektor-TOCO za kabl   1 kom   

18 Osmopinski montazni-TOCO konektor   1 kom   

19 Ispravljač 220V/15-24V 90W 3,5A   1 kom   

20 Termopisač CTG FC700   1 kom   

21 Matična Ploča MB350L 1 kom   

22 Ploča ekrana Bt 350 1 kom   

23 Motor štampača BT350 1 kom   

24 LCD Ekran BT350 1 kom   

25 US sonda ctg-a BT350 1 kom   

26 TOCO sonda  ctg-a BT 350 1 kom   

27 Ispravljač POW18 1 kom   

ЦЕНА УКУПНО БЕЗ ПДВ-а 

ПДВ: 

ЦЕНА СА ПДВ-ом 
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PARTIJA 5: REANIMACIONI STO 
   

R.br.                    Opis JM Jedinična cena 
bez PDV-a 

Jedinična cena sa 
PDV-om 

1 Kućište osigurača 
  1 kom 

 
  

2 Prekidač snage 
  1 kom 

 
 

3 Signalna lampa 
  1 kom 

 
 

4 Triak KT728 
  1 kom 

 
 

5 Grejač REA stola BM 
  1 kom 

 
 

6 Silikonska žica 
  1 m 

 
 

7 Kliritna stranica REA stola BM 
1 kom 

 
 

 
ЦЕНА УКУПНО БЕЗ ПДВ-а 

  
 

  
 ПДВ:    

 ЦЕНА СА ПДВ-ом    

 
PARTIJA 6: EKG 

 
      

R.br.                    Opis ЈМ 
Jedinična cena 

bez PDV-a 
Jedinična cena sa 
PDV-om    

1 
Elektrolitski kondenzator 

  1 kom 
  

   

2 
Mrežni konektor za montažu 

  1 kom 
  

   

3 
Konektor za montažu na štampanu ploču 

  1 kom 
  

   

4 
LCD Displej 

  1 kom 
  

   

5 
Otpornik 

  1 kom 
  

   

6 
Baterijski modul 

  1 kom 
  

   

7 
Taster (on/off) 

  1 kom 
  

   

8 
Taster (+/-) 

  1 kom 
  

   

9 
LED dioda crvena 

  1 kom 
  

   

10 
Papučice 

  1 kom 
  

   

11 
Konekcioni kabl 

  1 kom 
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12 
Mikroprocesor 

  1 kom 
  

   

13 
Mrežni konektor 

  1 kom 
  

   

14 
Motor sа  zupčаnikom 

  1 kom 
  

   

15 
zupčаnik vаljkа 

  1 kom 
  

   

16 
senzor zа pаpir 

  1 kom 
  

   

17 
poklopаc mаgаcinа pаpirа 

  1 kom 
  

   

18 
kućište mаgаcinа pаpirа 

  1 kom 
  

   

19 
klizeći ležаj 

  1 kom 
  

   

20 
osigurаč vаljkа 

  1 kom 
  

   

21 
prednje kućište аpаrаtа 

  1 kom 
  

   

22 
konektor  

  1 kom 
  

   

23 Desetozilni pacijent kabl   1 kom   
   

24 Prekordijalne elektrode   1 kom   
   

25 Elektrode ekstremiteta   1 kom   
   

26 Ekg elektroda sa gelom,jednokratna,neonatalna    1 kom   
   

27 
komplet set zа trаnsport pаpirа 

  1 kom 
  

   

28 
kućište štаmpаčа 

  1 kom 
  

   

29 
termаlnа glаvа štаmpаčа 

  1 kom 
  

   

30 NI-CD akumulator    1 kom   
   

 
ЦЕНА УКУПНО БЕЗ ПДВ-а 

  
 

   
 ПДВ:    

 ЦЕНА СА ПДВ-ом    

PARTIJA 7: FOTOTERAPIJSKE LAMPE 

R.br.   Opis 
  

Količin
a 

Jedinična cena 
bez PDV-a 

Jedinična cena sa 
PDV-om    

1 Komplet omotač fototerapijske lampe   1 kom   
   

2 Kućište osigurača   1 kom   
   

3 Prekidač snage   1 kom   
   

4 Fototerapijska cev TL 20W/52   1 kom   
   

5 Brojač sati rada foto lampi   1 kom   
   

6 Vremenski programatori   1 kom     
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7 Prekidači   1 kom   
   

8 RSO filter   1 kom   
   

9 Nosači fototerapijskih cevi   1 kom   
   

10 Nosač startera   1 kom   
   

11 Starter S-2   1 kom   
   

12 Starter S-10   1 kom   
   

13 Signalna lampa-zelena   1 kom   
   

14 Signalna lampa-crvena   1 kom   
   

15 Zaštitni UV filter   1 kom   
   

16 Gumena nožica   1 kom   
   

17 Mrežni kabl   1 kom   
   

 
ЦЕНА УКУПНО БЕЗ ПДВ-а 

  

   
 ПДВ:   

 ЦЕНА СА ПДВ-ом   

 
 
 PARTIJA 8: INKUBATORI 
 

     

R.br Opis JM 
Jedinična cena 

bez PDV-a 
Jedinična cena sa 
PDV-om    

1 Alkoholni termometar 0-50C   1 kom   
   

2 Antistatik točak-bez kočnica   1 kom   
   

3 Antistatik točak-sa kočnicom   1 kom   
   

4 Apsolutni filter AF 100   1 kom   
   

5 Apsolutni filter inkubatora DRAGER 6500   1 kom   
   

6 Apsolutni filter inkubatora MEDIAPREMA 
    

1kom   
  

   

7 Bocni vijak haube inkubatora Alma 100   1 kom   
   

8 Bočna vrata inkubatora ALMA 100   1 kom   
   

9 Bravica okruglih vrata inkubatora  MEDIAPREMA   1 kom   
   

10 Bravica velikih vrata inkubatora ALMA 100   1 kom   
   

11 Bravica velikih vrata inkubatora DRAGER 6500   1 kom   
   

12 Bravica okruglih vrata inkubatora MTS(komplet bravica)   1 kom   
   

13 Bravice kliritnih strana-komplet   1 kom   
   

14 CFL 3x2/3HR3-Baterija 4,8V360mA   1 kom   
   

15 Cevčica vodomera   1 kom   
   

16 Distancer prikljucnog modula MTS   1 kom   
   

17 Drzac gornjeg poklopca Alma 100   1 kom   
   

18 Drzac leptir sarke inkubatora ALMA 100   1 kom   
   

19 Drzac trendeleburga   1 kom   
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20 Dugme potenciometra fi 4 niklhrom   1 kom   
   

21 Dugme brave okruglih vrata   1 kom   
   

22 Elektromotor Papst 4312 1kom   
   

23 Euro-dzek sa RSO filterom   1 kom   
   

24 Granicnik-drzac haube   1 kom   
   

25 Graničnik ležajne površine inkubatora MTS-levi   1 kom   
   

26 Graničnik ležajne površine inkubatora MTS-desni   1 kom   
   

27 Gornji poklopac haube   1 kom   
   

28 Gornji poklopac od klirita Alma   1 kom   
   

29 Konektorski priključak   1 kom   
   

30 Poklopca filtra   1 kom   
   

31 Prednja stranica haube za oksigenaciju   1 kom   
   

32 Ručka trendeleburga   1 kom   
   

33 Kadica srednjeg dela inkubatora ALMA100   1 kom   
   

34 Kadica srednjeg dela inkubatora Drager 1kom   
   

35 Kadica srednjeg dela inkubatora MTS 1kom   
   

36 Kadica srednjeg dela inkubatora NTI 120   1 kom   
   

37 Kiseonicke rezervne celije oxiquant 1kom   
   

38 Kiseonicki poklopcic   1 kom   
   

39 Kliritne strane lezaja   1 kom   
   

40 Klizac bocnih vrata inkubatora ALMA 100   1 kom   
   

41 Kofil filter   1 kom   
   

42 Kofil filter AER SHIELDS   1 kom   
   

43 Kofil filter KF 100   1 kom   
   

44 Kofil filter TS   1 kom   
   

45 Komandna maska prednje ploce   1 kom   
   

46 Komplet guma inkubatora   1 kom   
   

47 Kopmplet vodomer ALMA 100 i NTI 120   1 kom   
   

48 
Kompletna upravljačka elektronika inkubatora sa 4,7' Lcd 

ekranom 
1kom 

  
   

49 Kompletna hauba inkubatora   1 kom   
   

50 Kuciste osiguraca   1 kom   
   

51 Leptir sarka okruglih vrata inkubatora ALMA   1 kom   
   

52 Leptir šarka okruglih vrata inkubatora MTS   1 kom   
   

53 Leptir šarka okruglih vrata inkubatora NTI 120 1kom   
   

54 Lezajna povrsina inkubatora MTS   1 kom   
   

55 Membranska tastatura inkubatora MTS   1 kom   
   

56 Mikroampermetar 0-50mA   1 kom   
   

57 Navlaka bocnog otvora   1 kom   
   

58 Nosač bočnih vrata inkubatora ALMA 100   1 kom   
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59 Nosač bočnih vrata inkubatora NTI 120   1 kom   
   

60 Nosač ručke trendeleburga inkubatora MTS  1 kom   
   

61 Okrugla vrata inkubatora   1 kom   
   

62 Originalni elektromotori ventilatora ALMA 100   1 kom   
   

63 Originalni elektromotori ventilatora NTI 120  1 kom   
   

64 Plovak senzor 1kom   
   

65 Poklopčić bocne strane sa specijalnim vijkom   1 kom   
   

66 Pokrivna ploča inkubatora(ALMA 100 i NTI-120)   1 kom   
   

67 Potenciometar 10 KLIN   1 kom   
   

68 Potenciometar 220K   1 kom   
   

69 Prekidač snage A100   1 kom   
   

70 Prekidac snage inkubatora MTS   1 kom   
   

71 Preklopnik   1 kom   
   

72 Preklopnik sa prekidačem inkubatora DRAGER 7500   1 kom   
   

73  Punjiva baterija 12V2000Ah Ni-MN   1 kom   
   

74 Resetka(gumena)   1 kom   
   

75 Ručka trendeleburga inkubatora MTS   1 kom   
   

76 Saft 3,6V li-soll2   1 kom   
   

77 Sajla haube inkubatora ALMA 100   1 kom   
   

78 Sarka haube inkubatora MTS   1 kom   
   

79 Sarka okruglih(malih) vrata inkubatora MTS   1 kom   
   

80 Šarka velikih vrata inkubatora MTS   1 kom   
   

81  Senzor HIH3610 C13   1 kom   
   

82 Sigurnosni termostat   1 kom   
   

83 Specijalni vijak elektrokutije   1 kom   
   

84 Taster   1 kom   
   

85 Temperaturni senzori inkubatora  MTS  1 kom   
   

86 Tiristor   1 kom   
   

87 Triak KT728   1 kom   
   

88 Uvodnik PG7   1 kom   
   

89 Velika vrata inkubatora   1 kom   
   

90 Velika vrata inkubatora ALMA100   1 kom   
   

91 Gumeni nosač kofil filtera Alma 100   1 kom   
   

92 Gumena rešetka pokrivne ploče Alma 100   1 kom   
   

93 Zastitna maska temperaturne sonde inkubatora MTS   1 kom   
   

94 Bravica velikih vrata inkubatora MTS 1 kom   
   

95 Rezervna kiseonička ćelija MTS 1kom   
   

96 Hauba za oksigenaciju HOK 12 1 kom   
   

97                 Dražač temperaturne liste 1 kom   
   

98 Ovlazivac boce sa metalnim prikljukom 1 kom      
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ЦЕНА УКУПНО БЕЗ ПДВ-а 

  
 

   
ПДВ: 

  
 

   
ЦЕНА УКУПНО СА ПДВ-ом    

PARTIJA 9: PACIJENT MONITORI 

R.br.                    Opis JM 
Jedinična 
cena bez 

PDV-a 

Jedinična cena sa 
PDV-om    

1 Manžetna neonatalna, 2cm x 3-6cm   1 kom   
   

2 Manžetna neonatalna, 3cm x 4-8cm   1 kom   
   

3 Manžetna neonatalna, 4cm x 6-11cm   1 kom   
   

4 Manžetna neonatalna, 5cm x 8-15cm   1 kom   
   

5 Manžetna višekratna, za decu, 5cm x 8-13cm   1 kom     
   

6 Manžetna višekratna, za decu, 7cm x 12-18cm   1 kom   
   

7 Manžetna višekratna, za decu, 10cm x 15-23cm   1 kom   
   

8 Manžetna višekratna, za odrasle, 13cm x 21-30cm   1 kom   
   

9 Manžetna višekratna, za odrasle, 15cm x 26-36cm   1 kom   
   

10 Manžetna višekratna, za butinu, 19cm x 33-45cm   1 kom   
   

11 Priključno crevo za NIBP, za odrasle i decu, 3.5m   1 kom   
   

12 Priključno crevo za NIBP, neonatalna, 3.5m   1 kom   
   

13 Pacijentski EKG kabl, 3 voda, 0.8m   1 kom   
   

14 Pacijentski EKG kabl, 6 vodova, 0.8m   1 kom   
   

15 Adapterski kabl za EKG, 3/6 vodova, 3m   1 kom   
   

16 SpO2 Prilključni kabl, 2.5 m   1 kom   
   

17 SpO2 Sonda za odrasle i decu >20 kg, za prst   1 kom   
   

18 SpO2 Sonda za decu i bebe, prst/palac/stopa.   1 kom   
   

19 SpO2 neonatalni senzor,jednokratni 1kom   
   

20 SpO2 neonatalni senzor,visekratni,za MEK 1kom   
   

23 NIBP vazdušni filter   1 kom   
   
   

24 NIPB nepovratni ventil   1 kom   
   
   

25 NIBP pumpa   1 kom   
   
   26 NIBP ulazni konektor   1 kom   
   
   

27 Elektromagnetni ventil većeg prečnika   1 kom   
   
   

28 Elektromagnetni ventil manjeg prečnika   1 kom 
  

   

   
   ЦЕНА УКУПНО БЕЗ ПДВ-а  
   

ПДВ:  
   ЦЕНА УКУПНО СА ПДВ-ом  
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PARTIJA 10: STERILIZATORI 

R.br.                    Opis JM 
Jedinična 
cena bez 

PDV-a 

Jedinična cena sa 
PDV-om    

1 Bravica sterilizatora ST 01   1 kom   
   

2 Bravica sterilizatora ST 05 i 06   1 kom     
   

3 Bravica sterilizatora TREZOR   1 kom   
   

4 Cevni grejač 150w110v   1 kom   
   

5 Dodatna izolacija u vratima i na zadnoj strani sterilizatora   1 kom   
   

6 Digitalni tajmer 1 kom   
   

7 Dugme termoregulatora   1 kom   
   

8 Genaralna popravka sterilizatora ST05/06 1kom   
   

9 Generalna popravka sterilizatora STO1/02 1 kom   
   

10 Grejac 150W110V mali 1 kom   
   

11 Grejac 150W110V veliki  1 kom   
   

12 Led display 1 kom   
   

13 Liskunski grejač250W 50V   1 kom   
   

14 Mehanicki termoregulator 1 kom   
   

15 Mikro taster 1 kom   
   

16 Motor ventilatora sa sterilizatora 1 kom   
   

18 Pravi termometar 40-220C   1 kom   
   

19 Prekidač GL   1 kom   
   

20 Rele 12V17A 1 kom   
   

21 Redna regleta-keramička   1 kom   
   

22 Ručica vrata ST 05 i 06   1 kom   
   

23 Ručica vrata ST 01   1 kom   
   

24 Solidstejt relej10A 1 kom   
   

25 Solidstejt relej 25A 1 kom   
   

26 Solidstejt relej 40A 1 kom   
   

27 Signalna lampa   1 kom   
   

28 Termoregulator PID sa tajmerom   1 kom   
   

29 Silikonska žica   1 m   
   

30 Silikonska guma ST01 i  mala Sutjeska   1 kom   
   

31 SGQ-Signalna led sijalica-AD-16 fi16-Crvena 220VAC  1 kom   
   

32 SGQ-Signalna led sijalica-AD-16 fi16-Zelena 220VAC  1 kom   
   

33 SGQ-Signalna led sijalica-AD-16 fi16-Žuta 220VAC  1 kom   
   

34 Termoregulator-mehanički   1 kom   
   

35 Ugaoni termometar 40-220C   1 kom   
   

36 Vremenski rele digitalni 1 kom   
   

37 Vatrostalno staklo   1 kom   
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ЦЕНА УКУПНО БЕЗ ПДВ-а 

  
 

   

 
ПДВ: 

  
 

    ЦЕНА УКУПНО СА ПДВ-ом    

       
PARTIJA 11: SIJALICE I CEVI 

R.br.                    Opis JM 
Jedinična 
cena bez 

PDV-a 

Jedinična cena sa 
PDV-om    

1 TUV 30W(germicidna cev)   1 kom   
   

2 S165  F18W/54-765(standardna bela)  1 kom   
   

3 Sijalica 2,5V Miller-Foregger laringoskop   1 kom   
   

4 22,8V 50W G6,35 DR. FICHER   1 kom   
   

5 24V 100W GY6.35 OSRAM   1 kom   
   

6 6V 15W MB16 GUERRA   1 kom     
   

7 24V 50W (0-3730) JAPAN   1 kom   
   

8 24V 25W (0-3709) JAPAN   1 kom   
   

9 6V 20W G4 HLX 64250 OSRAM   1 kom   
   

10 13,8V 50W G5,3 EPZ/DJT PHILIPS   1 kom   
   

11 12V 100W GZ6,35 EFP PHILIPS   1 kom   
   

12 21V 150W GX5,3 EKE JAPAN   1 kom   
   

13 12V 20W GY4 RJL OSRAM   1 kom     
   

14 12V 20W GU 5,3  PHILIPS   1 kom   
   

15 6V 20W PY16-1,25 C-BAR HIGUCHI   1 kom   
   

16 12V 50W GY6,35 PHILIPS   1 kom   
   

17 12V 20W G4 PHILIPS   1 kom   
   

18 21,5V 130W DR. FICHER   1 kom   
   

ЦЕНА УКУПНО БЕЗ ПДВ-а  

ПДВ:  

ЦЕНА УКУПНО СА ПДВ-ом  

 

 
 
II. 

Ред. Бр 
Парт 

НАЗИВ 
јм Кол. Јед. цена  

без ПДВ-а 

Јед. цена  
са ПДВ-ом 

1 
 

Час рада за партију бр. 1 
kom 1 

    

2 
Час рада за партију бр. 2 

kom 1 
    

3 
Час рада за партију бр. 3 

kom 1 
    

4 
Час рада за партију бр. 4 

kom 1 
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5 
Час рада за партију бр. 5 

kom 1 
    

6 
Час рада за партију бр. 6 

kom 1 
    

7 
Час рада за партију бр. 7 

kom 1 
    

8 
Час рада за партију бр. 8 

kom 1 
    

9 
Час рада за партију бр. 9 

kom 1 
    

10 
Час рада за партију бр. 10 

kom 1 
    

11 Час рада за партију бр. 11 kom 1 
    

 

Рок плаћања (по испостави фактуре до 60 дана): .......................................................................... 

 

Рок одзива у случају квара да буде до 2 сата:................................................................................  

 

 

Гарантни рок на делове (мин 6 месеци): ....................................................................................... 

 

Гарантни рок на услуге (мин 6 месеци): ........................................................................................ 

 

 

 

У.................................. 

 

Дана ............................ 

м.п. Потпис одговорног лица: 

 

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

 

 

 

Понуђач је у обавези да за све партије које учествује достави извод из ценовника за резервне 

делове који нису дати у спецификацији. Приликом извршења уговора уколико се замени део који 

није на поменутом изводу и у спецификацији из понуде, трошкови замене и резервног дела падају на 

терет понуђача. Достављени извод из ценовника се неће бодовати већ ће бити важећи приликом 

извршења уговорених услуга  
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     4) ОБРАЗАЦ ЗА ОЦЕНУ ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75. И 76. ЗАКОНА И КОНКУРСНЕ 
ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 

НАЗИВ ДОКУМЕНТА 

1.  
Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из регистра надлежног Привредног суда – 
правно лице; 
Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно Извод из одговарајућег регистра - предузетник; 

2.  

Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежног суда и надлежне полицијске управе Министарства 
унутрашњих послова да оно и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан 
организоване криминалне групе, да није осуђиван за неко од кривичних дела против привреде, кривична дела 
против заштите животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре – правно 
лице; 
Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе Министарства унутрашњих 

послова 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 - предузетник; 
Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе Министарства унутрашњих 
послова 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 – физичко лице; 

3.  

Потврда Агенције за привредне регистре да код овог органа није регистровано, да му је као привредном 
друштву изречена мера забране обављања делатности– правно лице; 
Потврда Агенције за привредне регистре да код овог органа није регистровано, да му је као привредном 
субјекту изречена мера забране обављања делатности - предузетник; 
Потврда прекршајног суда да му није изречена мера забране обављања одређених послова – физичко лице; 

4.  

Уверења Пореске управе Министарства финансија и привреде да је измирио доспеле порезе и доприносе и 
уверења надлежне локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода – 
правно лице; 
Уверења Пореске управе Министарства финансија и привреде да је измирио доспеле порезе и доприносе и 
уверења надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних 
прихода - предузетник; 
Уверења Пореске управе Министарства финансија и привреде да је измирио доспеле порезе и доприносе и 
уверења надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних 
прихода – физичко лице; 

5.  
Биланс стања и успеха за претходне три обрачунске године или Извештај о бонитету за јавне набавке издат од 

АПР-а 

6.  
Доказ да понуђач запошљава најмање 3 сервисера у сталном радном односу у моменту пре 
објављивања позива за јавну набавку, доказ: М обрасци са унетим радним местом сервисера  

7.  Доказ да понуђач поседује ISO стандарде ISO9001 за понуђача доказ: копија важећег сертификата 

8.  
Доказ да понуђач поседујебиомедицинске уређаје за испитивање исправности медицинских апарата, 
за партије 3, 5, 6, 7, 8 и 9, доказ: пример писаног извештаја извршеног теста 

9.  
Доказ да понуђач поседује барем 1 доставна возила за обављање делатности у власништву или у 
закупу, доказ: копије саобраћајних дозвола или уговора о закупу. 

10.  

Услов: Обавезан лагер са наведеним минималним количинама (наведене у прилогу  бр. 7) ПОНУЂАЧ 
мора да поседује у тренутку давања понуде 
 
Доказ: Оверена Изјава Понуђача 

11.  
Споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке - 
уколико понуду подноси група понуђача; 

                Остали обрасци које понуђач треба да достави: 

12.  Попуњен, потписан и печатом оверен „Образац понуде“ 

13.  
Попуњен, потписан и печатом оверен „Образац за оцену испуњености услова из члана 75. и 76. Закона и 
конкурсне документације “ 

14.  Попуњен, оверен печатом потписан „Модел уговора“  

15.  Попуњен, оверен печатом потписан „Образац структуре цене“ 

16. Попуњен, оверен печатом потписан „Образац изјаве о независној понуди“ 

17. Попуњен, оверен печатом потписан „Образац изјаве у складу са чланом 75. став 2 Закона о јавним набавкама 

 
У _____________________                                            Потпис овлашћеног лица  
 
Дана:_________________             М.П.               ______________________________ 
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 Испуњеност услова од тачке 1-5 понуђач доказује достављањем потписане и оверене изјаве на 
 обрасцу из конкурсне документације (Образац бр.5 конкурсне документације). Испуњеност услова 
 од тачке 6-11 доказује се достављањем у понуди захтеване документације. 

 

 

5.УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 75. И 76. ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ 
ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА 

 
5.1Обавезни услови за учешће у поступку јавне набавке одређени су чланом 75. став 1. Закона и у 

складу са наведеним чланом понуђач мора доказати: 

 

 1)Услов:Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар. 

 2)Услов:Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као 

члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична 

дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре; 

 3)Услов:Да му није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време 

објављивања позива за подношење понуда; 

 4)Услов: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. 

  

       Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку јавне набавке, правно лице као 

понуђач, доказује достављањем следећих доказа: 

1) Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно Извод из регистра надлежног 

Привредног суда; 

2) Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежног суда и надлежне полицијске 

управе Министарства унутрашњих послова да оно и његов законски заступник није осуђиван за неко 

од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за неко од кривичних 

дела против привреде, кривична дела против заштите животне средине, кривично дело примања или 

давања мита, кривично дело преваре; 

3) Потврда Агенције за привредне регистре да код овог органа није регистровано, да му је као 

привредном друштву изречена мера забране обављања делатности; 

4) Уверења Пореске управе Министарства финансија и привреде да је измирио доспеле порезе и 

доприносе и уверења надлежне локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних 

локалних јавних прихода; 

Доказ из тач. 2), 3) и 4) не може бити старији од два месеца пре отварања понуда. 

Доказ из тачка 3) овог члана мора бити издат након објављивања позива за подношење понуда. 

 

5.2Додатни услови: 

5) да је у свакој години посматраног периода (2011,2012,2013)понуђач остварио приход од продаје 

који је већи од укупне цене дате у понуди. Доказује се потисаним и овереним Обрасцем 5 конкурсне 

документације; 

6)да располаже неопходним кадровским капацитетом – да има најмање 3 сервисера у 

сталном радном односу у моменту пре објављивања позива за јавну набавку. Понуђач 

доказује достављањем М образаца. 

7) Доказ да понуђач поседује ISO стандарде ISO9001 за понуђача доказ: копија важећег 

сертификата.  

8) Доказ да понуђач поседујебиомедицинске уређаје за испитивање исправности 

медицинских апарата, за партије 3, 5, 6, 7, 8 и 9, доказ: пример писаног извештаја 

извршеног теста. 
9) Доказ да понуђач поседује барем 1 доставна возила за обављање делатности у 

власништву или у закупу, доказ: копије саобраћајних дозвола или уговора о закупу. 
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10) да понуђач поседује обавезни лагер са наведеним минималним количинама у тренутку давања 

понуде. Доказује се изјавом понуђача на његовом меморандуму. Могућа провера од стране комисије. 

Пре доделе уговора о јавној набавци НАРУЧИЛАЦ ће захтевати од ПОНУЂАЧА достављање узорка. 

 

  

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.  

Ако понуђач није могао да прибави тражена документа у року за подношење понуде, због тога 

што она до тренутка подношења понуде нису могла бити издата по прописима државе у којој 

понуђач има седиште и уколико уз понуду приложи одговарајући доказ за то, наручилац ће 

дозволити понуђачу да накнадно достави тражена документа у примереном року. 

Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају докази из члана 77. овог закона, 

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. 

 Уколико понуђач не достави све напред наведено, понуда ће се сматрати неприхватљивом. 

Понуђач није дужан да доставља захтеване доказе, осим доказа под тачком 6), а посебно не 

оне који су јавно доступни на интернет страницама надлежних органа.  

 

5.3Услови које мора да испуни подизвођач у складу са чланом 80. Закона 

Уколико понуђач понуду подноси са подизвођачем, дужан је да за подизвођача у понуди достави 

изјаву да располаже доказима о испуњености услова који су наведени под 4.1. (услови 1, 2, 3 и 4). 

5.4 Услови које мора да испуни сваки понуђач из групе понуђача у складу са чланом 81. 

Закона.Сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни услове који су наведени под 4.1. (услови 

од 1, 2, 3 и 4) и да достави изјаву да располаже доказима о испуњености услова, док остале услове 

испуњавају заједно. 
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Образац бр. 6 

 

 
 
Под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник понуђача, 
дајем следећу 
 
 

ИЗЈАВУ 
 

 

Понуђач/Подизвођач/Учесник у заједничкој понуди _________________________________ 

из_________________Улица____________________________,са матичним бројем 
_______________,испуњава   све   услове   утврђене   конкурсном   документацијом   за   

ЈНМВ   (услуге)- јавној набавци услуге комплетног одржавања и сервисирања медицинске опреме 
(аспиратори, инфузионе пумпе, цтг, реанимациони столови, инхалатори, фототерапијске лампе, инкубатори, 
стерилизатори, екг апарати, аутоклави, пацијент монитори), као и набавку добара - прибора и резервних делова 

за горе наведене апарате) бр. О14-19 за 2014. годину наручиоца ГАК ''Народни фронт'', по 

партијама и то: 

 
1) да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар  
2) да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан 
организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, 
кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, 
кривично дело преваре  
3) да му није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време 
објављивања, односно слања позива за подношење понуда   
4) да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима 
Републике Србије или стране државе кад има седиште на њеној територији 
5)да располаже неопходним финансијско-пословним капацитетом - и то да је у свакој 
години посматраног обрачунског периода, остварио укупан приход од продаје који је већи 

од укупне цене дате у понуди 
 
 
 
 
 
 

 

Датум: ________________  
Место. ________________        М.П. ______________________  

Потпис овлашћеног лица 
 
 
 
 
 

*Доставити онолико образаца колико има понуђача/подизвођача/учесника у заједничкој понуди  
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7) МОДЕЛ УГОВОРА  

ЗА ПАРТИЈЕ БР: ___________________________________________________________________ 
(*понуђач попуњава, парафира и печатира модел уговора у знак сагласности са истим) 

 

 

Закључен између: 

 Гинеколошко-акушерске клиника ''Народни фронт'' Београд, Краљице Наталије 62, коју заступа в.д. 

директора проф. др Снежана Ракић (у даљем тексту  НАРУЧИЛАЦ), с једне стране и 

 

 _____________________, ПИБ _____________, мат. бр._________, кога заступа _____________________, 

(у даљем тексту  ДАВАЛАЦ УСЛУГЕ), с друге стране. 

 

 

Члан 1. 

Уговорне стране сагласно утврђују да предмет овог правног посла чини набавка услуге комплетног 

одржавања и сервисирања медицинске опреме (аспиратори, инфузионе пумпе, цтг, реанимациони 

столови, инхалатори, фототерапијске лампе, инкубатори, стерилизатори, екг апарати, аутоклави, 

пацијент монитори), као и набавку добара - прибора и резервних делова за горе наведене апарате,све у 

поступку јавне набавке мале вредности бр. поступка О14-19 за 2014. годину, по партијама за период од 

наредних годину дана, а на основу Одлуке о додели уговора бр. _________ од __________ и усвојене 

понуде Даваоца услуга, број ______________ од  ___________.  године, која чини саставни део уговора. 

 

Члан 2. 

Уговорну цену чине: 

 цена радних сати услуге комплетног одржавања и сервисирања медицинске опреме, као и 

набавку добара - прибора и резервних делова за горе наведене апарате, у складу са потребама, а 

на основу цене из понуде,  

 цена евентуално замењених делова у складу са потребама, а на основу цене из понуде, 

 порез на додату вредност. 

 

Цена радног сата за партију 1:   ______ динара без пдв-а, односно ______динара са пдв-ом. 

Цена радног сата за партију 2:   ______ динара без пдв-а, односно ______динара са пдв-ом. 

Цена радног сата за партију 3:   ______ динара без пдв-а, односно ______динара са пдв-ом. 

Цена радног сата за партију 4:   ______ динара без пдв-а, односно ______динара са пдв-ом. 

Цена радног сата за партију 5:   ______ динара без пдв-а, односно ______динара са пдв-ом. 

Цена радног сата за партију 6:   ______ динара без пдв-а, односно ______динара са пдв-ом. 

Цена радног сата за партију 7:   ______ динара без пдв-а, односно ______динара са пдв-ом. 

Цена радног сата за партију 8:   ______ динара без пдв-а, односно ______динара са пдв-ом 

Цена радног сата за партију 9:   ______ динара без пдв-а, односно ______динара са пдв-ом. 

Цена радног сата за партију 10:   ______ динара без пдв-а, односно ______динара са пдв-ом. 

Цена радног сата за партију 11:   ______ динара без пдв-а, односно ______динара са пдв-ом. 

 

Уговорне стране су сагласне да се усклађивање цена утврђених у прихваћеној понуди Даваоца услуге 

врши у складу са променама цена на тржишту, не више од 10% од понуђених цена, на писани захтев 

заинтересованих страна, али не у првих 6 (шест) месеци од дана закључења уговора. 

 

Уговорне стране су сагласне да у случају промена цена закључе Анекс основног уговора. 
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Члан 3. 

Обавезује се Наручилац да уплату по основу испостављених фактура за извршене услуге изврши у року 

од ______________ дана на текући рачун Даваоца услуга број ______________________ код 

___________________________( име банке). 

 
Члан 4. 

Уговором Наручилац преузима следеће обавезе: 

1. уредно извршавање обавезе плаћања из чл. 2 овог уговора, 

2. обезбеђивање сарадње стручних служби са овлашћеним представницима Даваоца услуге, 

3. обезбеђење стручног праћења испуњења уговорних обавеза,  

 

Члан 5. 

Уговором Давалац услуга се обавезује да: 

1. испуњава обавезе у складу са уговореним обавезама, по начелу доброг привредника,  

2. сарађује са стручним службама Наручиоца, 

3. обезбеди дасви апарати буду у стању потпуне функционалне исправности, 

4. за сваки редован сервис/испитивање достави писани документ о извршеној услузи, 

5. време одзива у случају пријаве квара буде до 2 часа, 

6. достави приликом потписивања уговора ценовник резервних делова, 

7. обезбеди и достави доказе о квалитету евентуално замењених делова, 

8. обезбеди гарантни рок за пружене услуге у трајању од _____________________. 

9. обезбеди гарантни рок за уграђени материјал у трајању од __________________. 

 

Члан 6. 

Уговорне стране задржавају право једностраног раскида уговора услед неиспуњења уговореног, осим 

наступања више силе, у писаној форми, са  раскидним роком од 30 (тридесет) дана. 

 

Члан 7. 

На све што није регулисано овим уговором примењиваће се Закон о облигационим односима, као и 

други прописи који регулишу ову материју. 

 

Члан 8. 

Све евентуалне спорове који настану из, или поводом, овог уговора, уговорне стране ће покушати да 

реше споразумно. Уколико то није могуће, уговара се надлежност стварно надлежног суда у Београду. 

 

Члан 9. 

Уговор се закључује на одређено време, на период од годину дана и то од ____________. године до 

____________.године, а ступа на снагу даном потписивања, од када почиње тећи његова примена. 

 

Члан 10. 

Уговор је сачињен у 6 (шест) идентичних, уредно потписаних и оверених примерка, од којих Наручилац 

задржава 4 (четири), а Давалац услуге 2 (два) примерка. 

 

 

За Даваоца услуге 

 

 ___________________, 

Директор 

За Наручиоца 

 

_____________________________ 

Директор 
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7)ОБРАЗАЦ СПЕЦИФИКАЦИЈЕ 
 

PARTIJA 1: ASPIRATORI 

 

R.br Opis 
 

JM 

Obavezan 
lager 
(min. 

količina) 

1 Silikonsko crevo Ø14/6 1 m 5 

2 Mrežni kabl 1 kom 5 

3 Priključno crevo sa konektorima 1 kom 
 

4 Prekidači 1 kom 
 

5 Boca 1L 1 kom 1 

6 Boca 2L 1 kom 1 

7 Boca 4L 1 kom 1 

8 Antibakterijski filter za aspirator,veći 1 kom 1 

9 Antibakterijski filter za aspirator,manji 1 kom 3 

10 Konektorski priključak 1 kom 
 

11 Klip vakum pumpe 1kom 
 

12 Aspiraciono silikonsko crevo sa   konusnim nastavkom 1 kom 5 

13 Motor aspiratora FR 8,5 B 1 kom 1 

14 Točkić Ø 50mm sa kocnicom i gibljivom viljuškom 1 kom 
 

15 Točkić Ø50mm bez kočnice i gibljive viljuške 1 kom 
 

16 Silikonska creva za aspirator MP400 1 kom 
 

17 Silikonska creva za aspirator Ventus2002 1 kom 
 

18 Aspiratorska posuda aspiratora MP400 1 kom 1 

19 Aspiratorska posuda aspiratora Ventus 2002 1 kom 1 

20 
Poklopac posude aspiratora sa konusnim priključcima za aspiartore MP400 I 
Ventus 2002 

1 kom 2 

21 Prekidač vodootporni 2xE/A 16A/250V 1 kom 
 

22 Antibakterijski filter za aspiratore MP400 I Ventus 2002 1 kom 5 

23 Nožni prekidač aspiratora F3-3 1 kom 1 

24 Hilzna 1 kom  

25 Valve Fixed Strip, dihtung 1 kom  

26 Valve 1 kom  

27 Valve Plate 1 kom 
 

28 Valve O-Ring, dihtung 1 kom 
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PARTIJA 2: AUTOKLAVI 

      

R.br.                    Opis JM Obavezan 
lager 
(min. 

količina) 

1 Bakterioloski filter 1 kom 2 

2 Elektroventil 1kom  

3 EMV za vodu R1/2  1kom  

4 Guma vrata stonog autoklava  1kom  

5 Solenoid elektroventila 1kom  

6 Sklopka LG18 1kom 1 

7 Grejac 600W/220V 1kom  

8 Ventil sigurnosti R1/4, baždaren na 2,5 bara 1kom  

9 Membrana vakuum pumpe za autoklav 1 kom  

10 EMV za paru R1/2 1 kom  

 
 
 
PARTIJA 3: INFUZIONE PUMPE 
 

    

R.br. Opis JM 

Obavezan 
lager 
(min. 

količina) 

1 Kućište osigurača 1 kom 
 

2 Ispravljačka kutija za infuzionu pumpu FRESENIUS 1 kom 
 

3 Držač tela šprica 1 kom 
 

4 Mrežni kabl 1 kom 2 

5 Flat kabal 1 kom 5 

6 Opruge hvatača šprica 1 kom 10 

7 Multi okretni potenciometar 10k ohm 1 kom 
 

8 Baterija 6V 4,5A 1 kom 
 

 
PARTIJA 4: CTG 

R.br. Opis JM 

Obavezan 
lager 
(min. 

količina) 

1 Toco sonda ctg-a  FC 700   1 kom  

2 Us sonda ctg-a FC 700  1 kom  

3 Reparacija toco sonde 1 kom  

4 Reparacija ultrazvučne sonde 1 kom  
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5 Kabl ultrazvučne sonde  1 kom  

6 Kabl toco sonde  1kom    

7 Konektor PS 2 1 kom  

8 Pojas sonde (20kom.) 1 kom  

9 US sonda ctg-a HP,Philips,Agilent 1 kom  

10 TOCO sonda  ctg-a HP,Philips,Agilent 1 kom  

11 Membranska tastatura CTG aparata FC 700 1 kom 2 

12 Micro taster 0.8mm+masa 1 kom 3 

13 Muski 4-polni konektor za plocu 1kom 2 

14 Muski 8-polni konektor za plocu 1kom 2 

15 Ženski 4-polni konektor za ploču 1 kom 2 

16 Ženski 8-polni konektor za ploču 1 kom 2 

17 Osmopinski konektor-TOCO za kabl 1 kom 2 

18 Osmopinski montazni-TOCO konektor 1 kom 2 

19 Ispravljač 220V/15-24V 90W 3,5A   1 kom  

20 Termopisač CTG FC700   1 kom  

21 Matična Ploča MB350L 1 kom 1 

22 Ploča ekrana Bt 350 1 kom 1 

23 Motor štampača BT350 1 kom 1 

24 LCD Ekran BT350 1 kom 1 

25 US sonda ctg-a BT350 1 kom 1 

26 TOCO sonda  ctg-a BT 350 1 kom 1 

27 Ispravljač POW18 1 kom  

 

  
PARTIJA 5: REANIMACIONI STO  

R.b
r. 

Opis JM 

Obavezan 
lager 
(min. 

količina) 

1 Kućište osigurača 
1 kom 

5 
 

2 Prekidač snage 
1 kom 

2 

3 Signalna lampa 
1 kom 

 

4 Triak KT728 
1 kom 

 

5 Grejač REA stola BM 
1 kom 

 

6 Silikonska žica 
1 m 

5 

7 Kliritna stranica REA stola BM 
1 kom 
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ПАРТИЈА 6 : ЕКГ АПАРАТИ 

R.br.                    Opis ЈМ 

Obavezan 
lager 
(min. 

količina) 

1 Elektrolitski kondenzator 1 kom  

2 Mrežni konektor za montažu 1 kom  

3 Konektor za montažu na štampanu ploču 1 kom  

4 LCD Displej 1 kom  

5 Otpornik 1 kom  

6 Baterijski modul 1 kom  

7 Taster (on/off) 1 kom  

8 Taster (+/-) 1 kom  

9 LED dioda crvena 1 kom  

10 Papučice 1 kom  

11 Konekcioni kabl 1 kom  

12 Mikroprocesor 1 kom  

13 Mrežni konektor 1 kom  

14 Motor sа  zupčаnikom 1 kom  

15 zupčаnik vаljkа 1 kom  

16 senzor zа pаpir 1 kom  

17 poklopаc mаgаcinа pаpirа 1 kom  

18 kućište mаgаcinа pаpirа 1 kom  

19 klizeći ležаj 1 kom  

20 osigurаč vаljkа 1 kom  

21 prednje kućište аpаrаtа 1 kom  

22 konektor  1 kom  
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23 
Desetozilni pacijent kabl 

1 kom 5 

24 
Prekordijalne elektrode 

1 kom 18 

25 
Elektrode ekstremiteta 

1 kom 12 

26 
Ekg elektroda sa gelom,jednokratna,neonatalna  

1 kom  

27 komplet set zа trаnsport pаpirа 1 kom  

28 kućište štаmpаčа 1 kom  

29 termаlnа glаvа štаmpаčа 1 kom  

30 NI-CD akumulator  
1 kom  

   

PARTIJA 7: FOTOTERAPIJSKE LAMPE 

R.br.   Opis   Količina 

Obavezan 
lager 
(min. 

količina) 

1 Komplet omotač fototerapijske lampe MTS   1 kom 
3 

2 Kućište osigurača   1 kom  

3 Prekidač snage   1 kom  

4 Fototerapijska cev TL 20W/52   1 kom 50 

5 Brojač sati rada foto lampi   1 kom 1 

6 Vremenski programatori   1 kom    

7 Prekidači   1 kom  

8 RSO filter   1 kom 1 

9 Nosači fototerapijskih cevi   1 kom  

10 Nosač startera   1 kom  

11 Starter S-2   1 kom  

12 Starter S-10   1 kom  

13 Signalna lampa-zelena   1 kom 1 

14 Signalna lampa-crvena   1 kom 1 

15 Zaštitni UV filter   1 kom  

16 Gumena nožica   1 kom  

17 Mrežni kabl   1 kom  

ПАРТИЈА 8: ИНКУБАТОРИ 
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R.br Opis JM 

Obavezan 
lager 
(min. 

količina) 

1 Alkoholni termometar 0-50C   1 kom 1 

2 Antistatik točak-bez kočnica   1 kom  

3 Antistatik točak-sa kočnicom   1 kom  

4 Apsolutni filter AF 100   1 kom 10 

5 Apsolutni filter inkubatora DRAGER  6500   1 kom 4 

6 Apsolutni filter inkubatora MEDIAPREMA     1 kom   2 

7 Bocni vijak haube inkubatora Alma 100   1 kom 1 

8 Bočna vrata inkubatora ALMA 100   1 kom 1 

9 Bravica okruglih vrata inkubatora  MEDIAPREMA   1 kom  

10 Bravica velikih vrata inkubatora ALMA 100   1 kom 2 

11 Bravica velikih vrata inkubatora DRAGER 6500   1 kom  

12 Bravica okruglih vrata inkubatora MTS(komplet bravica)   1 kom 5 

13 Bravice kliritnih strana-komplet   1 kom  

14 CFL 3x2/3HR3-Baterija 4,8V360mA   1 kom  

15 Cevčica vodomera   1 kom  

16 Distancer prikljucnog modula MTS   1 kom  

17 Drzac gornjeg poklopca Alma 100   1 kom  

18 Drzac leptir sarke inkubatora ALMA 100   1 kom  

19 Drzac trendeleburga   1 kom  

20 Dugme potenciometra fi 4 niklhrom   1 kom  

21 Dugme brave okruglih vrata   1 kom 2 

22 Elektromotor Papst 4312 1kom 1 

23 Euro-dzek sa RSO filterom   1 kom 1 

24 Granicnik-drzac haube   1 kom  

25 Graničnik ležajne površine inkubatora MTS-levi   1 kom  

26 Graničnik ležajne površine inkubatora MTS-desni   1 kom  

27 Gornji poklopac haube   1 kom  

28 Gornji poklopac od klirita Alma   1 kom  

29 Konektorski priključak   1 kom  

30 Poklopca filtra   1 kom  

31 Prednja stranica haube za oksigenaciju   1 kom  

32 Ručka trendeleburga   1 kom  

33 Kadica srednjeg dela inkubatora ALMA100   1 kom  

34 Kadica srednjeg dela inkubatora Drager 1kom  

35 Kadica srednjeg dela inkubatora MTS 1kom 4 

36 Kadica srednjeg dela inkubatora NTI 120   1 kom 1 
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37 Kiseonicke rezervne celije oxiquant 1kom  

38 Kiseonicki poklopcic   1 kom  

39 Kliritne strane lezaja   1 kom  

40 Klizac bocnih vrata inkubatora ALMA 100   1 kom  

41 Kofil filter   1 kom 10 

42 Kofil filter AER SHIELDS   1 kom 5 

43 Kofil filter KF 100   1 kom 5 

44 Kofil filter TS   1 kom 5 

45 Komandna maska prednje ploce   1 kom 1 

46 Guma okruglih vrata inkubatora   1 kom 3 

47 Kopmplet vodomer ALMA 100 i NTI 120   1 kom  

48 Kompletna upravljačka elektronika inkubatora sa 4,7' Lcd ekranom 1kom  

49 Kompletna hauba inkubatora   1 kom  

50 Kuciste osiguraca   1 kom  

51 Leptir sarka okruglih vrata inkubatora ALMA   1 kom 5 

52 Leptir šarka okruglih vrata inkubatora MTS   1 kom 3 

53 Leptir šarka okruglih vrata inkubatora NTI 120 1kom  

54 Lezajna povrsina inkubatora MTS   1 kom  

55 Membranska tastatura inkubatora MTS   1 kom 3 

56 Mikroampermetar 0-50mA   1 kom  

57 Navlaka bocnog otvora   1 kom 5 

58 Nosač bočnih vrata inkubatora ALMA 100   1 kom  

59 Nosač bočnih vrata inkubatora NTI 120   1 kom  

60 Nosač ručke trendeleburga inkubatora MTS  1 kom  

61 Okrugla vrata inkubatora   1 kom  

62 Originalni elektromotori ventilatora ALMA 100   1 kom 1 

63 Originalni elektromotori ventilatora NTI 120  1 kom 1 

64 Plovak senzor 1kom 1 

65 Poklopčić bocne strane sa specijalnim vijkom   1 kom  

66 Pokrivna ploča inkubatora(ALMA 100 i NTI-120)   1 kom  

67 Potenciometar 10 KLIN   1 kom  

68 Potenciometar 220K   1 kom  

69 Prekidač snage A100   1 kom  

70 Prekidac snage inkubatora MTS   1 kom 1 

71 Preklopnik   1 kom  

72 Preklopnik sa prekidačem inkubatora DRAGER 7500   1 kom  

73  Punjiva baterija 12V2000Ah Ni-MN   1 kom  

74 Resetka(gumena)   1 kom  

75 Ručka trendeleburga inkubatora MTS   1 kom  
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76 Saft 3,6V li-soll2   1 kom  

77 Sajla haube inkubatora ALMA 100   1 kom  

78 Sarka haube inkubatora MTS   1 kom  

79 Sarka okruglih(malih) vrata inkubatora MTS   1 kom  

80 Šarka velikih vrata inkubatora MTS   1 kom  

81  Senzor HIH3610 C13   1 kom  

82 Sigurnosni termostat   1 kom  

83 Specijalni vijak elektrokutije   1 kom  

84 Taster   1 kom  

85 Temperaturni senzori inkubatora  MTS  1 kom  

86 Tiristor   1 kom  

87 Triak KT728   1 kom  

88 Uvodnik PG7   1 kom  

89 Velika vrata inkubatora   1 kom  

90 Velika vrata inkubatora ALMA100   1 kom  

91 Gumeni nosač kofil filtera Alma 100   1 kom 3 

92 Gumena rešetka pokrivne ploče Alma 100   1 kom 3 

93 Zastitna maska temperaturne sonde inkubatora MTS   1 kom  

94 Bravica velikih vrata inkubatora MTS 1 kom  

95 Rezervna kiseonička ćelija MTS 1kom  

96 Hauba za oksigenaciju HOK 12 1 kom  

97 Dražač temperaturne liste 1 kom  

98 Ovlazivac boce sa metalnim prikljukom 1 kom  

 
 
PARTIJA 9: 
PACIJENT MONITORI 

R.br.                    Opis JM 

Obavezan 
lager 
(min. 

količina) 

1 Manžetna neonatalna, 2cm x 3-6cm   1 kom 

 

2 Manžetna neonatalna, 3cm x 4-8cm   1 kom  

3 Manžetna neonatalna, 4cm x 7-13cm   1 kom 20 

4 Manžetna neonatalna, 5cm x 8-15cm   1 kom  

5 Manžetna višekratna, za decu, 5cm x 8-13cm   1 kom    

6 Manžetna višekratna, za decu, 7cm x 12-18cm   1 kom  

7 Manžetna višekratna, za decu, 10cm x 15-23cm   1 kom  

8 Manžetna višekratna, za odrasle, 13cm x 21-30cm   1 kom  
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9 Manžetna višekratna, za odrasle, 15cm x 26-36cm   1 kom  

10 Manžetna višekratna, za butinu, 19cm x 33-45cm   1 kom  

11 Priključno crevo za NIBP, za odrasle i decu, 3.5m   1 kom 1 

12 Priključno crevo za NIBP, neonatalna, 3.5m   1 kom  

13 Pacijentski EKG kabl, 3 voda, 0.8m   1 kom 2 

14 Pacijentski EKG kabl, 6 vodova, 0.8m   1 kom  

15 Adapterski kabl za EKG, 3/6 vodova, 3m   1 kom  

16 SpO2 Prilključni kabl, 2.5 m   1 kom 1 

17 SpO2 Sonda za odrasle i decu >20 kg, za prst   1 kom  

18 SpO2 Sonda za decu i bebe, prst/palac/stopa.   1 kom 2 

19 SpO2 neonatalni senzor,jednokratni 1kom  

20 SpO2 neonatalni senzor,visekratni,za MEK 1kom 2 

23 NIBP vazdušni filter   1 kom  

 
24 

 
NIPB nepovratni ventil 

 
  1 kom 

 
 

 
25 

 
NIBP pumpa 

 
  1 kom 

 
 

 
26 

 
NIBP ulazni konektor 

 
  1 kom 

 
 

 
27 

 
Elektromagnetni ventil većeg prečnika 

 
  1 kom 

 
 

 
28 

 
Elektromagnetni ventil manjeg prečnika 

 
  1 kom 

 
 

 
PARTIJA 10: STERILIZATORI    

R.br.                    Opis JM 

Obavezan 
lager 
(min. 

količina) 

1 Bravica sterilizatora ST 01   1 kom 

2 

2 Bravica sterilizatora ST 05 i 06   1 kom   2 

3 Bravica sterilizatora TREZOR   1 kom  

4 Cevni grejač 150w110v   1 kom 5 

5 Dodatna izolacija u vratima i na zadnoj strani sterilizatora   1 kom  

6 Digitalni tajmer 1 kom  

7 Dugme termoregulatora   1 kom  

8 Genaralna popravka sterilizatora ST05/06 1kom  

9 Generalna popravka sterilizatora STO1/02 1 kom  

10 Grejac 150W110V mali 1 kom 2 

11 Grejac 150W110V veliki  1 kom 2 
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12 Led display 1 kom 1 

13 Liskunski grejač250W 50V   1 kom  

14 Mehanicki termoregulator 1 kom  

15 Mikro taster 1 kom  

16 Motor ventilatora sa sterilizatora 1 kom 1 

18 Pravi termometar 40-220C   1 kom 2 

19 Prekidač GL   1 kom  

20 Rele 12V17A 1 kom  

21 Redna regleta-keramička   1 kom  

22 Ručica vrata ST 05 i 06   1 kom  

23 Ručica vrata ST 01   1 kom  

24 Solidstejt relej10A 1 kom 1 

25 Solidstejt relej 25A 1 kom 1 

26 Solidstejt relej 40A 1 kom 1 

27 Signalna lampa   1 kom  

28 Termoregulator PID sa tajmerom   1 kom 1 

29 Silikonska žica   1 m 20 

30 Silikonska guma ST01 i  mala Sutjeska   1 kom 1 

31 SGQ-Signalna led sijalica-AD-16 fi16-Crvena 220VAC  1 kom  

32 SGQ-Signalna led sijalica-AD-16 fi16-Zelena 220VAC  1 kom  

33 SGQ-Signalna led sijalica-AD-16 fi16-Žuta 220VAC  1 kom  

34 Termoregulator-mehanički   1 kom  

35 Ugaoni termometar 40-220C   1 kom  

36 Vremenski rele digitalni 1 kom  

37 Vatrostalno staklo   1 kom  

 

PARTIJA 11: SIJALICE I CEVI 

R.br. Opis JM 

Obavezan 
lager 
(min. 

količina) 

1 TUV 30W   1 kom 

5 

2 S165  F18W/54-765  1 kom 2 

3 Sijalica 2,5V Miller-Foregger laringoskop   1 kom 5 

4 22,8V 50W G6,35 DR. FICHER   1 kom 5 

5 24V 100W GY6.35 OSRAM   1 kom  

6 6V 15W MB16 GUERRA   1 kom    
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7 24V 50W (0-3730) Hosobuchi   1 kom 2 

8 24V 25W (0-3709) Hosobuchi   1 kom  

9 6V 20W G4 HLX 64250 OSRAM   1 kom  

10 13,8V 50W G5,3 EPZ/DJT PHILIPS   1 kom  

11 12V 100W GZ6,35 EFP PHILIPS   1 kom  

12 21V 150W GX5,3 Hosobuchi   1 kom  

13 12V 20W GY4 RJL OSRAM   1 kom    

14 12V 20W GU 5,3  PHILIPS   1 kom  

15 6V 20W PY16-1,25 C-BAR HIGUCHI   1 kom  

16 12V 50W GY6,35 PHILIPS   1 kom  

17 12V 20W G4 PHILIPS   1 kom  

18 21,5V 130W DR. FICHER   1 kom  

   
 

 
НАПОМЕНЕ: 

1. Обавезан лагер са наведеним минималним количинама ПОНУЂАЧ мора да поседује у тренутку давања 
понуде. Доказује се изјавом понуђача. Могућа провера од стране комисије 

2. Пре доделе уговора о јавној набавци НАРУЧИЛАЦ ће захтевати од ПОНУЂАЧА достављање узорка 
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Образац 8. 
 

 
 

 
ИЗЈАВА О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

 

 
 

 У складу са чланом 26. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ број 
124/12) као и чланом 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у 
поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Службени гласник 

РС“ број 29/2013), у јавној набавци услуге комплетног одржавања и сервисирања 
медицинске опреме (аспиратори, инфузионе пумпе, цтг, реанимациони столови, 

инхалатори, фототерапијске лампе, инкубатори, стерилизатори, екг апарати, аутоклави, 
пацијент монитори), као и набавку добара - прибора и резервних делова за горе наведене 
апарате, за потребе Гинеколошко-акушерске клинике ''Народни фронт'', број НАБАВКЕ О14-

19 за 2014.годину, по партијама, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу:  
 

 
 

И З Ј А В Љ У Ј Е М  
 
 

  Да смо понуду поднели независно, без договора са другим понуђачима или 
заинтересованим лицима 

 
 
 

 
У _____________________    Потпис овлашћеног лица  

 
Дана:_________________                          М.П.                     ___________ 
 

 
 Напомене: 

 Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се 
определи да образац потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или 
група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и 

оверити печатом образац. 
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Образац 9. 
 

ИЗЈАВА 
 

 
 
 У складу са чланом 75. став 2 Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ 

број 124/12), у јавној набавци јавној набавциуслуге комплетног одржавања и сервисирања 
медицинске опреме (аспиратори, инфузионе пумпе, цтг, реанимациони столови, 

инхалатори, фототерапијске лампе, инкубатори, стерилизатори, екг апарати, аутоклави, 
пацијент монитори), као и набавку добара - прибора и резервних делова за горе наведене 
апарате, за потребе Гинеколошко-акушерске клинике ''Народни фронт'', број О14-19 за 

2014. годину, по партијама, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу:  
 

 
 

И З Ј А В Љ У Ј Е М  

 
 

 Да сам при састављању понуде поштовао обавезе које произилазе из важећих 
прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као 

и да сам ималац права интелектуалне својине. 
 
 

 
 

 
 

 

У _____________________                                              Потпис овлашћеног лица  
 

Дана:_________________                          М.П.                           ___________ 
 

 

 Напомене: 
 Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се 

определи да образац потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или 
група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и 
оверити печатом образац. 
 


