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I ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ
1. Подаци о наручиоцу
Наручилац: ........................[Гинеколошко-акушерска клиника ''Народни фронт'']
Адреса: …............................................................[Београд, Краљице Наталије 62]
Интернет страница:........................................................................[www.gakfront.org]
2. Врста поступка јавне набавке
Предметна јавна набавка се спроводи у поступку отвореном поступку јавне набавке у
складу са Законом и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке.
3. Предмет јавне набавке
Предмет јавне набавке број О19-13 за 2019. годину су услуге сервисирања и одржавања
медицинске опреме за потребе ГАК Народни фронт
4. Напомена уколико је у питању резервисана јавна набавка:/.
5. Контакт (лице или служба)
Лице (или служба) за контакт: Одсек за јавне набавке
 Радица Александрић, дипл. економиста и
Е - mail адреса (или број факса):


javnenabavke@gakfront.org
II ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

1. Предмет јавне набавке
Предмет јавне набавке бр. О19-13 за 2019. годину су услуге сервисирања и одржавања
медицинске опреме за потребе ГАК Народни фронт по партијама.
ОРН:

50421000 - Услуге поправке и одржавања медицинске опреме

2. Партије: Предмет јавне набавке је обликован у више партија.
Партија 1 Сервис плазма стерилизатора 1.200.000,00 динара без пдв-а;
Партија 2 Сервис ултразвучних апарата 820.000,00 динара без пдв-а;
Партија 3 Сервис остале опреме, 3.180.000,00 динара без пдв-а.
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III ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС УСЛУГЕ,
УСЛУГЕ ИЛИ РАДОВИ, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА
ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА ИЛИ ИСПОРУКЕ УСЛУГЕ, ЕВЕНТУАЛНЕ
ДОДАТНЕ УСЛУГЕ И СЛ.
Партија 1 Сервис плазма стерилизатора
Редован годишњи сервис плазма стерилизатора,
HUMANNEDITEK
O P I S

тип: HMTS

Redovan godišnji servis Plazma sterilizatora HMTS 80E – koji
podrazumeva:
 Zamena PM KIT 1, podrazumeva zamenu sledećeg:
- ulje vakuum pumpe (1l)
- komplet dihtunga za čepove vakuum pumpe i filtera
komplet o-ring dihtunga NW40
- elementi izduvnog filtera
- rukavice
- levak
- nepropusni papir za ulje
- boca za iskorišćeno ulje
 Zamena PM KIT 2, zamena sastoji se od zamene sledećeg:
- dodatno ulje za filter vakuum pumpe(0,4l)
- jedinica za dekompoziciju plazme
- uložak filtera vakuum pumpe
- HEPA filter set
- O-ring throttle ventila
- vreća za otpad
- boca za iskorišćeno ulje
OPIS RADOVA:
 Čišćenje:
- Hvatača nečistoća
- Throttle ventila
- Unutrašnjosti komore
- Ventilatora sa zadnje strane i na vrhu aparata
 Proveru ispravnosti:
- Dihtunga vrata
- Vakuum test aparata
- Testa zaptivenosti
- Trokrakog elektromagnetnog ventila
- Elektromagnetnog ventila
-Elektromagnetnog ventila za ubrizgavanje sterilanta
- Grejača – oko komore
- Grejača – na vratima
- Grejača – sa zadnje strane
- Grejača ubrizgivača
- Termo para
- Temperaturnog kontrolera DX-4
- Temperaturnog kontrolera NX-1
- Jedninice za aktivaciju Vodonik-peroksida (remote plazma)
-Visokonaponskog transformatora

80E,

произвођач

Jed.
mere

Količina

kom

1
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- Motora dozirnog sistema
- Mikroprekidača X-ose
- Mikroprekidača Y-ose
- Bar kod čitača
- Senzora vrata
- Self-testa pojedinačnih faza ciklusa
 Testiranje ciklusa i predaja korisniku
Партија 2 Сервис УЗ апарата
Lokacija Odeljenje
PORODILIŠTE
ANDROLOŠKA
AMBULANTA
PRIJEM-AMBULANE
PR.
AMB.STERILITETA
PATOLOGIJA
SAVET.ZA TR.

Proizvođač TIP
ALOKA SSD500
ALOKA SSD620
ALOKA SSD680
ALOKA SSD 1700

ALOKA SSD2000 Multi Wiev
MEDISON Samsung Ugeo
STERILITET
PT60A
PRIJEM-AMBULANE
MEDISON ACCUVIX V20LVPR.
EXP
PATOLOGIJA
MEDISON SONOACE R7
General Electric LOGIQ F6
PATOLOGIJA
HEALTHCARE
General Electric VOLUSON
PATOLOGIJA
730 EXPERT
General Electric VOLUSON
UZ I RENDGEN
730 PRO V
DNEVNA BOLNICA
General Electric VOLUSON
VTR.
E6
PRIJEM-AMBULANE
MINDRAY DP-6000 UMTPR.
100
ART
MINDRAY DP 6600
POSTOPERATIVA
MINDRAY M 7
PORODILIŠTE
MINDRAY M 70
PATOLOGIJA
MINDRAY RESONA 70B
PATOLOGIJA
TOSHIBA NEMIO SSASAVET.ZA TR.
550A
TOSHIBA SSA-580A Nemio
DNEVNA BOLNICA
XG Istyle
TOSHIBA SSA-580A Nemio
KONZ.GINEKOLOGIJA
XG Istyle
TOSHIBA NEMIO XG SSA
UZ I RENDGEN
580-/E3 Istyle
TOSHIBA NEMIO XG SSA
NEONATOLOGIJA
580-/E3 Istyle

Zemlja
porekla
JAPAN
JAPAN
JAPAN
JAPAN
JAPAN
KOREA

Godina
proizvodnje
Star preko
20g.
1988

Serijski broj
3325078
91M14353

Star preko
20g.
Star preko
20g.
Star preko
20g.
2014

KOREA

2A16279
9690270
4810819
SOTMM3HFA00009X
B0A601300001503

KOREA

2014

SOQM3HFA00005Y

SAD

2013

367274WXB

AUSTRIJA

2006

A12819

AUSTRIJA

2007

38192

AUSTRIJA

2013

D58599

KINA

2006

BE78-6895

KINA
KINA
KINA
KINA

2007
2014
2015
2017

BE54-0114
NW-46004069
7G-4C000246

JAPAN

2005

5542096

JAPAN

2009

E3E0924798

JAPAN

2009

E3F1012219

JAPAN

2008

E3D0826446

JAPAN

2007

E3C0764022
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PREOPERATIVA
DNEVNA BOLNICA
ART
ART

TOSHIBA NEMIO XG SSA
580-/E3 Istyle
Esaotebiomedica Picus
Siemens ACUSION X 150
Siemens ACUSION X 150

Партија 3 Сервис остале опреме
a)ASPIRATORI
- Hospivac 400
- Maxiaspeed 9.4P
- Aspeed 2 Professional
- MP400
- Atmos
- Beomedicina
c)CTG
- Hewlett packard 8040
- Philips series 50A
- Philips Avalon FM20-3
- Agilent series 50A
- Bistos BT350 LCD
- Bionet FC700
- Huntleigh BD4000
f)FOTOTERAPIJSKE LAMPE
- MTS
- Nikola Tesla FL10
- Medipro FL4
- Medipro LF12DL

h)PACIJENT MONITORI
- Nihon Kohden BSM 2300
- Nihon Kohden BSM 1100
- Innomed Innocare-T
- Biolight M

j) SIJALICE I CEVI
l) Termokauter
- Radiosurg 2200
- Surgitron 4.0 Dual
- Autocon 200

JAPAN

2010

E3F1012276

HOLANDIJA
KOREA
KOREA

2003
2008
2008

4120002
10349228
10349351

b)INFUZIONE PUMPE
- Argus A707
- Fresenius Optima PT-3
- Argus 600S
- Medcaptain MP-30
- Argus 414
e)EKG
-

GE MAC 500
Nihon Kohden
Schiller AT 2 plus
Cardio M

g)INKUBATORI
- MTS MI-97
- Alma 100
- NTI120
- Mediaprema
- Drager 6500
- Drager 7500
- Ningbo David YP 2000
- Fanem
i)STERILIZATORI
- Medica Projekt-Trezor 50
- ST-01
- ST-05
- ST-06
- MTS medicina
- Binder
- Termostat
k) OPERACIONI I DIJAGNOSTIČKI REFLEKTORI
Hanalux
Hereaus
m) Defibrilator
- Nihon Kohden
n) Vodeno kupatilo
Raypa
Vims
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IV УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА И
УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА
1. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА

1.1.

Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који
испуњава обавезне услове за учешће у поступку јавне набавке дефинисане
чл. 75. Закона, и то:
1) Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући
регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона);
2) Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела
као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична
дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично
дело примања или давања мита, кривично дело преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2)
Закона);
3) /;
4) Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са
прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на
њеној територији (чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона);
5) Да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је
предмет јавне набавке (чл. 75. ст. 1. тач. 5) Закона, не доставља се у
поступку;
6) Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је
поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду,
запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема
забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде
(чл. 75. ст. 2. Закона).

1.2.

Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке, мора испунити
додатне услове за учешће у поступку јавне набавке, дефинисане чл. 76.
Закона, и то:

Партија 1
1. Да је понуђач овлашћени сервисер произвођача апарата којим клиника располаже;
2. Да понуђач има најмање једног сертификованог ангажованог сервисера.
Партија 2
1. да понуђач примењује систем управљања квалитетом у складу са захтевима које
поставља сертификат ISO 9001;
2. да понуђач примењује систем управљања квалитетом медицинских уређаја у
складу са захтевима које поставља сертификат ISO 13485;
3. да понуђач обезбеди квалитетну и сигурну услугу сервиса и одржавања
ултразвучних апарата и да поседује искуство у сервисирању ултразвучних апарата
и ултразвучних сонди произвођача који су заступљени на клиници: Aloka, AcusonSiemens, Toshiba, Mindray, Medison, General Electric /наведени у обрасцу III Техничке
карактеристике/.
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1.
2.
3.

4.
5.
6.

Партија 3
доказ да понуђач уговором ангажује најмање 3 сервисна инжењера за извршење
предметне услуге;
доказ да понуђач поседује ISO стандарде ISO9001 и ISO13485 за сервисирање
медицинске опреме за понуђача;
доказ да понуђач (носилац посла) поседује сертификате за обученост једног
сервисера за предметну набавку издатих од стране минимално 6 различитих
произвођача опреме са листе предметне набавке, како би се доказала озбиљност
сервиса;
доказ да понуђач поседује барем 1 доставно возило за обављање делатности у
власништву или у закупу;
доказ да понуђач (носилац посла) поседује Аналајзер за испитивање електро
безбедности медицинских апарата и уређај за 24-часовно испитивање инкубатора
(температура у 4 тачке, проток, влага, бука);
обавезан лагер са наведеним минималним количинама (у делу обрасца X)
ПОНУЂАЧ мора да поседује у тренутку давања понуде. Пре доделе уговора о јавној
набавци, наручилац може захтевати од понуђача достављање узорака.

1.1.

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

1.2.

Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача,
мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона, а
додатне услове испуњавају заједно.
Услов из члана 75. став 1. тач. 5) Закона, дужан је да испуни понуђач из групе
понуђача којем је поверено извршење дела набавке за који је неопходна
испуњеност тог услова.
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2. УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА
Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, понуђач
доказује достављањем следећих доказа:


Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона - Доказ: Извод из регистра Агенције за
привредне регистре, односно извод из регистра надлежног Привредног суда:
 Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона - Доказ: Правна лица: 1) Извод из казнене
евиденције, односно уверењe основног суда на чијем подручју се налази седиште
домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног
правног лица, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за кривична дела
против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело
примања или давања мита, кривично дело преваре; 2) Извод из казнене
евиденције Посебног одељења за организовани криминал Вишег суда у Београду,
којим се потврђује да правно лице није осуђивано за неко од кривичних дела
организованог криминала; 3) Извод из казнене евиденције, односно уверење
надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да законски заступник
понуђача није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против
животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело
преваре и неко од кривичних дела организованог криминала (захтев се може
поднети према месту рођења или према месту пребивалишта законског
заступника). Уколико понуђач има више законских заступника дужан је да
достави доказ за сваког од њих. Предузетници и физичка лица: Извод из казнене
евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се
потврђује да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване
криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична
дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита,
кривично дело преваре (захтев се може поднети према месту рођења или према
месту пребивалишта).
Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда;
 /.
 Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона - Доказ: Уверење Пореске управе Министарства
финансија и привреде да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверење
надлежне управе локалне самоуправе да је измирио 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) Закона - Доказ: не доставља се у поступку.
 Услов из члана чл. 75. ст. 2. - Доказ: Потписан о оверен Oбразац изјаве (Образац
изјаве, дат је у поглављу XI). 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.
Уколико понуду подноси група понуђача понуђач је дужан да за сваког члана групе
достави наведене доказе да испуњава услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4), а доказ из
члана 75. став 1. тач. 5) Закона, дужан је да достави понуђач из групе понуђача којем је
поверено извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог услова.
Додатне услове група понуђача испуњава заједно.
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Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, понуђач је дужан да за подизвођача
достави доказе да испуњава услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона, а доказ из
члана 75. став 1. тач. 5) Закона, за део набавке који ће понуђач извршити преко
подизвођача.
Наведене доказе о испуњености услова понуђач може доставити у виду неоверених
копија, а наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од понуђача,
чија је понуда на основу извештаја за јавну набавку оцењена као најповољнија, да
достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа.
Ако понуђач у остављеном, примереном року који не може бити краћи од пет дана, не
достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову
понуду одбити као неприхватљиву.
Понуђачи који су регистровани у регистру који води Агенција за привредне регистре не
морају да доставе доказ из чл. 75. ст. 1. тач. 1) Извод из регистра Агенције за привредне
регистре, који је јавно доступан на интернет страници Агенције за привредне регистре.
Наручилац неће одбити понуду као неприхватљиву, уколико не садржи доказ одређен
конкурсном документацијом, ако понуђач наведе у понуди интернет страницу на којој су
подаци који су тражени у оквиру услова јавно доступни.
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, 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.
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Испуњеност додатних услова доказује се достављањем захтеваних доказа у понуди
понуђача:
Партија 1
1. Изјава произвођача опреме да је понуђач његов овлашћени сервисер на
територији Републике Србије;
2. Сертификат од произвођача опреме да је лице које је понуђач ангажовао стручно
да може да обаља услуге сервиса плазма стерилизатора са копијом уговора.
Партија 2
1. Копија сертификата ISO 9001 који гласи на име понуђача;
2. Копија сертификата ISO 13485 који гласи на име понуђача;
3. Копија сертификата о обучености сервисера или било ког другог документа
овереног и потписаног који не ограничава и не оспорава право других да врше
услуге одржавања и сeрвисирања медицинских апарата који су предмет јавне
набавке за 3 сервисера са искуством (од тога 2 дипл. електроинжењера степен
VII/2), обучена за сервис уређаја следећих произвођача: Aloka, Acuson-Siemens,
Toshiba, Mindray, Medison, General Electric и осталих наведених у обрасцу III,
4. Изјава понуђача дата на мемоморандуму под пуном материјалном и кривичном
одговорношћу да су сервисери уговором ангажовани код понуђача и копије
диплома за дипл.инжењере електротехнике;
5. Копије предатих фактура и радних налога, оверених од стране здравствених
установа секундарног и терцијалног степена у протеклих три године за апарате
или сонде свих горе наведених произвођача (најмање по једна за сваког
произвођача наведеног у обрасцу III Техничке карактеристике у претходном
трогодишњем периоду (2015,2016,2017)).
Партија 3
1.
Копије уговора за сервисере;
2.
Копија важећег сертификата на име носиоца посла;
3.
Копија сертификата;
4.
Копије саобраћајних дозвола или уговора о закупу;
5.
Копија сертификата о еталонирању,копија мерног извештаја;
6.
Оверена Изјава Понуђача дата на меморандуму, оверена и потписана од стране
овлашћеног лица понуђача.
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V УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ
1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА
Понуђач подноси понуду на српском језику. Документација којом се доказује испуњеност
додатних услова може бити на енглеском језику.
2. НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА
Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији,
затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се
први пут отвара.
На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача.
У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради
о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.
Понуду доставити на адресу: Гинеколошко-акушерска клиника ''Народни фронт'',
Београд, Краљице Наталије 62, са назнаком: ,,Понуда за јавну набавку – услуге
сервисирање и одржавање медицинске опреме, партија ________ЈН бр. О19-13 - НЕ
ОТВАРАТИ”.
Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се понуда
налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу
приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно наручилац ће понуђачу предати
потврду пријема понуде. У потврди о пријему наручилац ће навести датум и сат пријема
понуде.
Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која
је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се
неблаговременом.
Понуда мора да садржи потписане и печатом понуђача оверене обрасце:
Образац понуде
Модел уговора
Образац изјаве о независној понуди
Образац структуре цене
Напомена:
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
потписивати и печатом оверавати обрасце дате у конкурсној документацији, изузев
образаца који подразумевају давање изјава под матерјалном и кривичном одговорношћу
(нпр. Изјава о независној понуди, Изјава о испуњавању услова из чл. 75 и 76. Закона),
који морају бити потписани и оверени печатом од стране свагог понуђача из групе
понуђача. У случају да се понуђачи определе да један понуђач из групе потписује и
печатом оверава обрасце дате у конкурсној документацији (изузев образаца који
подразумевају давање изјава под материјалном и кривичном одговорношћу), наведено
треба дефинисати споразумом којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу
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обавезују на извршење јавне набавке, а који чини саставни део заједничке понуде
сагласно чл. 81. Закона.
3. ПАРТИЈЕ
Предмет јавне набавке је обликован у више партија.
4. ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА
Подношење понуде са варијантама није дозвољено.
5. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ
У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду
на начин који је одређен за подношење понуде.
Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа
накнадно доставља.
Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: Гинеколошко-акушерска
клиника ''Народни фронт'', Београд, Краљице Наталије 62, са назнаком:
„Измена понуде за јавну набавку услуге сервисирање и одржавање медицинске
опреме по партијамаЈН бр. О19-13- НЕ ОТВАРАТИ” или
„Допуна понуде за јавну набавку услуге сервисирање и одржавање медицинске
опреме по партијамаЈН бр. О19-13- НЕ ОТВАРАТИ” или
„Опозив понуде за јавну набавку услуге сервисирање и одржавање медицинске
опреме по партијамаЈН бр. О19-13- НЕ ОТВАРАТИ” или
„Измена и допуна понуде за јавну набавку услуге сервисирање и одржавање
медицинске опреме по партијамаЈН бр. О19-13- 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 (поглавље VI), 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
(поглавље VI) 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.
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Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који
подноси понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у уговору о јавној
набавци.
Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су
наведени у поглављу IV конкурсне документације, у складу са упутством како се доказује
испуњеност услова (Образац изјаве из поглаваља IV одељак 3.).
Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне
набавке, односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.
Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача, ради
утврђивања испуњености тражених услова.
8. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА
Понуду може поднети група понуђача.
Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде мора бити
споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на
извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке из члана 81. ст. 4. тач. 1) до 6)
Закона и то податке о:
 члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће
заступати групу понуђача пред наручиоцем,
 опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора.
Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су наведени у
поглављу IV конкурсне документације, у складу са упутством како се доказује
испуњеност услова (Образац изјаве из поглавља IV одељак 3.).
Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.
Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или
заједничку понуду у име задругара.
Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о
јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са законом.
Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка јавне
набавке и уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари.
9. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ
ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ ПОНУДЕ
9.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања.
Рок плаћања је од 60 дана, од дана уредно достављене фактуре.
Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача.
9.2. Захтев у погледу гарантног рока
Наручилац захтева да гарантни рок на извршену услугу буде најмање 12 месеци.
Гарантни рок на замењене резервне делове је најмање 12 месеци од дана уградње.
9.3. Захтев у погледу рока (испоруке добара, извршења услуге, извођења радова)
Наручилац захтева да се понуђач ради извршења одазове у року који не може бити дужи
од 24 часа од пријема захтева Наручиоца, на контакте које понуђач достави у својој
понуди, да предметну услугу изврши у року који не може бити дужи од 7 дана од дана
приступа понуђача за редован сервис, односно утврђивања и отклањање насталог квара,
за сервис по позиву.
У случају да понуђач нема резервни део на лагеру отклањање квара не може бити дуже
од 15 дана.

Конкурсна документација за отворени поступак јавне набавке О19-13

14/ 43

Наручилац захтева да рок испоруке делова са листе УЗОРАКА буде најдуже 3 дана од дана
пријема захтева Наручиоца, на контакте које понуђач достави у својој понуди.
9.4. Захтев у погледу рока важења понуде
Рок важења понуде не може бити краћи од 30 дана од дана отварања понуда.
У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику затражи
од понуђача продужење рока важења понуде.
Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде на може мењати понуду.
10. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У
ПОНУДИ
Цена мора бити исказана у динарима, са и без пореза на додату вредност, са урачунатим
свим трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке, с тим да ће се
за оцену понуде узимати у обзир цена без пореза на додату вредност.
Цена је фиксна и не може се мењати.
Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са
чланом 92. Закона.
Ако понуђена цена укључује увозну царину и друге дажбине, понуђач је дужан да тај део
одвојено искаже у динарима.
11. ПОДАЦИ О ДРЖАВНОМ ОРГАНУ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИЈИ, ОДНОСНО ОРГАНУ ИЛИ
СЛУЖБИ ТЕРИТОРИЈАЛНЕ АУТОНОМИЈЕ ИЛИ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ ГДЕ СЕ МОГУ
БЛАГОВРЕМЕНО ДОБИТИ ИСПРАВНИ ПОДАЦИ О ПОРЕСКИМ ОБАВЕЗАМА, ЗАШТИТИ
ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, ЗАШТИТИ ПРИ ЗАПОШЉАВАЊУ, УСЛОВИМА РАДА И СЛ., А КОЈИ
СУ ВЕЗАНИ ЗА ИЗВРШЕЊЕ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ
Подаци о пореским обавезама се могу добити у Пореској управи, Министарства
финансија и привреде.
Подаци о заштити животне средине се могу добити у Агенцији за заштиту животне
средине и у Министарству енергетике, развоја и заштите животне средине.
Подаци о заштити при запошљавању и условима рада се могу добити у Министарству
рада, запошљавања и социјалне политике.
12. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И РОКОВИМА
ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА
Изабрани понуђач је дужан да у року од 8 дана од дана потписивања уговора о јавној
набавци достави уредно потписану и регистровану сопствену бланко меницу, потписану
од стране одговорног или овлашћеног лица и оверену печатом, без жираната у корист
Купца, са овлашћењем за попуну у висини од 10% вредности уговора без ПДВ-а за партију
1, односно на износ од 82.000 динара за партију 2 и износ од 318.000 динара за партију 3
са клаузулом „без протеста“ и „по виђењу“ на име доброг извршења посла, са трајањем
30 (тридесет) дана дуже од уговореног рока за коначно испуњење уговорних обавеза,
Потврду о регистрацији менице односно листинг са сајта НБС као и картон депонованих
потписа.
Саставни део Конкурсне документације је Образац XI – Изјава којом се понуђачи обавезују
да ће, у случају доделе уговора, доставити средствo финансијског обезбеђења предвиђенo
конкурсном документацијом.

Конкурсна документација за отворени поступак јавне набавке О19-13

15/ 43

13. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА ПОНУЂАЧИМА
НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ
Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на
располагање.
14. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ
Заинтересовано лице може, у писаном облику [путем поште на адресу наручиоца,
електронске поште* на e-mail или факсом] тражити од наручиоца додатне информације
или појашњења у вези са припремањем понуде, најкасније 5 дана пре истека рока за
подношење понуде.
Наручилац ће у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева за додатним информацијама
или појашњењима конкурсне документације, одговор 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. О19-13 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.
*прихвата се достава појашњења електронском поштом искључиво у току радног
времена Наручиоца, односно радним данима, у времену од 07 до 15 часова.
15. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И КОНТРОЛА
КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА
После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у писаном
облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу,
вредновању и упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид) код понуђача,
односно његовог подизвођача (члан 93. Закона).
Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно извршити
контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац ће понуђачу
оставити примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да омогући наручиоцу
контролу (увид) код понуђача, као и код његовог подизвођача.
Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака уочених
приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања.
У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.
Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду
одбити као неприхватљиву.
16. ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА, ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ
КОЈИХ СЕ ДОДЕЉУЈЕ УГОВОР И МЕТОДОЛОГИЈА ЗА ДОДЕЛУ ПОНДЕРА ЗА СВАКИ
ЕЛЕМЕНТ КРИТЕРИЈУМА
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Избор најповољније понуде у партији 1 ће се извршити применом критеријума „најнижа
понуђена цена“.
Избор најповољније понуде у партији 2 и 3 ће се извршити применом критеријума
„економски најповољнија понуда“ са следећим елементима критеријума:
Цена резервних делова
Цена радног сата

50 пондера
50 пондера

УКУПНО ПОНДЕРА:

100 пондера

Формула за обрачун укупног броја пондера (ЗП) гласи:
ЗП= ЦРС50 + ЦРПС50
ЗП максимално=100 пондера
ЗП – збир пондера
ЦРС – цена радног сата
ЦРД – збирна цена резервних делова
1. Цена радног сата 50 пондера
Понуда која садржи најнижу цену вреднује се пондером – 50, а свака наредна понуда са
вишом ценом бодује се по формули:
Ц мин
Ц=---------------- x 50
Ц понуде
2. Збирна цена резервних делова 50 пондера
Понуда која садржи најнижу цену вреднује се пондером – 50, а свака наредна понуда са
вишом ценом бодује се по формули:
Ц мин
Ц=---------------- x 50
Ц понуде

17. ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ ИЗВРШИТИ
ДОДЕЛУ УГОВОРА У СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ ИЛИ ВИШЕ ПОНУДА СА
ЈЕДНАКИМ БРОЈЕМ ПОНДЕРА ИЛИ ИСТОМ ПОНУЂЕНОМ ЦЕНОМ
Партија 1. У случају да две или више понуда имају исту понуђену цену, предност ће имати
понуда са дужим роком плаћања. Уколико и у том случају не може да се изврши избор,
наручилац ће уговор доделити понуђачу који буде извучен путем жреба. Наручилац ће
писмено обавестити све понуђаче који су поднели понуде о датуму када ће се одржати
извлачење путем жреба. Жребом ће бити обухваћене само оне понуде које имају једнаку
најнижу понуђену цену. Извлачење путем жреба наручилац ће извршити јавно, у
присуству понуђача, и то тако што ће називе понуђача исписати на одвојеним папирима,
који су исте величине и боје, те ће све те папире ставити у провидну кутију одакле ће
извући само један папир. Понуђачу чији назив буде на извученом папиру ће бити додељен
уговор. Понуђачима који не присуствују овом поступку, наручилац ће доставити записник
извлачења путем жреба.
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Партија 2. Уколико две или више понуда имају исти број пондера изабраће се понуда са
нижом ценом резервних делова. У случају да две или више понуда имају исту понуђену
цену делова, предност ће имати понуда са нижом ценом радног сата. Уколико и у том
случају не може да се изврши избор, наручилац ће уговор доделити понуђачу који буде
извучен путем жреба. Наручилац ће писмено обавестити све понуђаче који су поднели
понуде о датуму када ће се одржати извлачење путем жреба. Жребом ће бити обухваћене
само оне понуде које имају једнаку најнижу понуђену цену, исти рок плаћања. Извлачење
путем жреба наручилац ће извршити јавно, у присуству понуђача, и то тако што ће називе
понуђача исписати на одвојеним папирима, који су исте величине и боје, те ће све те
папире ставити у провидну кутију одакле ће извући само један папир. Понуђачу чији
назив буде на извученом папиру ће бити додељен уговор. Понуђачима који не присуствују
овом поступку, наручилац ће доставити записник извлачења путем жреба.
18. 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 му није изречена мера забране делатности која је на снази у време подношења
понуде. (Образац изјаве из поглавља IV одељак 3.).
19. КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ ПРАВА
ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА
Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права
интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач.
20. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПОНУЂАЧА
Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно свако заинтересовано лице.
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 javnenabavke@gakfront.org или препорученом пошиљком са
повратницом на адресу наручиоца. 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 3 дана пре истека рока за
подношење понуда, без обзира на начин достављања и уколико је подносилац захтева
указао наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности, а исте наручилац није
отклонио.
Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње наручиоца пре истека рока за предају
понуда, а након истека рока из претходног става, сматраће се балаговременим укоико је
поднет најкасније до истека рока за предају понуда.
После доношења одлуке о додели уговора или одлуке о обустави поступка јавне набавке,
рок за подношење захтева за заштиту права је 5 дана од дана објављивања одлуке на
Порталу јавних набавки.
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Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку
јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово
подношење пре истека рока за подношење понуда, а подносилац захтева га није поднео
пре истека тог рока.
Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране
истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за које је
подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева.
Подносилац захтева је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу од
120.000,00 динара (број жиро рачуна: 840-742221843-57 или 840-30678845-06, позив на
број: број или ознака јавне набавке, сврха: такса за ЗЗП; назив наручиоца; број или ознака
јавне набавке, прималац је: Буџет Републике Србије).
Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138. - 167. Закона.
*прихвата се достава Захтева за заштиту права електронском поштом искључиво у току
радног времена Наручиоца, односно радним данима, у времену од 07 до 15 часова.
21. РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН
Уговор о јавној набавци ће бити достављен понуђачу којем је додељен уговор у року од 8
дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права из члана 149. Закона.
У случају да је поднета само једна понуда наручилац може закључити уговор пре истека
рока за подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 112. став 2. тачка 5)
Закона.
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VI ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ
Понуда бр _
__ од ____
__ за јавну набавку број О19-13 за 2019. годину – услуге
сервисирање и одржавање медицинске опреме
1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ
Назив понуђача:
Адреса понуђача:
Матични број понуђача:
Порески идентификациони број понуђача
(ПИБ):
Име особе за контакт:
Електронска адреса понуђача (e-mail):
Телефон:
Телефакс:
Број рачуна понуђача и назив банке:
Лице овлашћено за потписивање уговора

2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:
А) САМОСТАЛНО
Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ
В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ
Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу,
уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима
заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача
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3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ
1)

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

2)

који

ће

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

Део предмета набавке који ће
извршити подизвођач:
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.

Конкурсна документација за отворени поступак јавне набавке О19-13

21/ 43

4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ
1)

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

2)

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

3)

Назив учесника у заједничкој понуди:
Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони број:

Име особе за контакт:
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: услуге - сервисирање и одржавање медицинске
опреме по партијама, ЈН редни бр. О19-13 за 2019. годину
Партија 1
Укупна цена редовног годишњег сервиса без ПДВа у динарима
Укупна цена редовног годишњег сервиса са ПДВом у динарима
Рок и начин плаћања
Рок важења понуде

Датум
_______

М. П.

_________

Понуђач
_________________________________

Партија 2
Јединична цена радног сата без ПДВ-а
Јединична цена радног сата са ПДВ-ом
Збир јединичних цена рез. делова без пдв-а
Збир јединичних цена рез. делова са пдв-ом
Рок и начин плаћања (мин 60 дана на основу
издате фактуре)
Рок важења понуде
Датум
_______

_________

М. П.

Понуђач
_________________________________
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Партија 3
Укупна цена резервних делова без ПДВ-а
Укупна цена резервних делова са ПДВ-ом
Јед. цена радног сата без пдв-а
Јед. цена радног сата са пдв-ом
Рок и начин плаћања
Рок важења понуде
Датум
_______

_________

Понуђач
М. П.

_________________________________

Напомене:
Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су
тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку
понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом
оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног
понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде.
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VII МОДЕЛ УГОВОРА
Гинеколошко-акушерска клиника
''Народни фронт''
Београд, Краљице Наталије 62
Број: (уписује Наручилац)
Датум: (уписује Наручилац)
УГОВОР
Закључен између:
 Гинеколошко-акушерске клиника ''Народни фронт'' Београд, Краљице Наталије
62, коју заступа в.д. директора проф. др Жељко Миковић (у даљем тексту
НАРУЧИЛАЦ ), с једне стране и


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

Члан 1.
Уговорне стране сагласно утврђују да предмет овог правног посла чини набавка
услуге сервисирање и одржавање медицинске опреме за потребе ГАК „Народни фронт“,
све у отвореном поступку јавне набавке бр. поступка О19-13 за 2019. Годину, партија
_______________, а на основу Одлуке о додели уговора бр. ________ од _________ и усвојене понуде
Даваоца услуга, број ______________ од ___________. године, која чини саставни део уговора.
Члан 2.
Цена радног сата услуге из члана 1. овог уговора без пореза на додату вредност
износи _______________________ дин. (словима: _______________________________________ ), односно са
порезом
на
додату
вредност
износи
______________________
_дин.
(словима:
________________________________ ).
(За партију 1) Укупна цена редовног сервиса услуге из члана 1. овог уговора без
пореза
на
додату
вредност
износи
_______________________
дин.
(словима:
_______________________________________ ), односно са порезом на додату вредност износи
______________________ _дин. (словима: ________________________________ ).
Уговорене цене су фиксне за време трајања уговора. Реализована вредност по овом
уговору не може да већа од: Партија 1 Сервис плазма стерилизатора 1.200.000,00 динара
без пдв-а; Партија 2 Сервис ултразвучних апарата 820.000,00 динара без пдв-а; Партија 3
Сервис остале опреме, 3.180.000,00 динара без пдв-а.
Члан 3.
Давалац услуге се обавезује да изврши услугу сервисирања медицинске опреме за
потребе ГАК Народни фронт, а у свему према захтевима наручиоца и техничкој
спецификацији тих услуга из конкурсне документације предмета јавне набавке.
Давалац услуге се обавезује да услугу која је предмет овог уговора врши савесно и
благовремено, у циљу обезбеђивања непрекидног рада опреме и продужења њеног века
трајања, а према упутствима и прописима произвођача опреме, и то кроз редован
годишњи сервис и неограничен број ванредних сервиса опреме, који подразумевају и
замену оригиналних резервних делова побројаних у ценовнику добављача који се налази

Конкурсна документација за отворени поступак јавне набавке О19-13

25/ 43

у прилогу понуде добављача из члана 2. овог уговора (у даљем тексту: ценовник
добављача), по ценама датим у ценовнику добављача.
Уколико за време трајања овог уговора настане потреба за заменом резервног дела
или вршењем друге услуге која се не налази у ценовнику даваоца услуга, давалац услуге
се обавезује да у писаном извештају образложи неопходност замене баш тог дела или
неопходност вршења баш те услуге у односу на оне делове и услуге које се налазе у
понуди и ценовнику даваоца услуге, те да тај извештај достави лицу за праћење
реализације овог уговора из члана 8. овог уговора, преко писарнице наручиоца.
Давалац услуге се обавезује да замену резервног дела или вршење услуге која се
не налази у ценовнику добављача, изврши тек по добијању писаног налога и одобрења
лица за праћење реализације из члана 8. овог уговора, у супротном наручилац нема
обавезу да добављачу плати замењен део или извршену услугу.
Давалац услуге се обавезује да се ради извршења услуге одазове у року од најдуже
24 часа од дана пријема захтева Наручиоца, на контакте које понуђач достави у својој
понуди, а да предметну услугу изврши у року од најдуже 7 дана, од дана пријема захтева
Наручиоца.
У случају да добављач нема резервни део на лагеру предметну услугу ће извршити
у року од најдуже 15 дана.
Давалац услуге се обавезује да ће услугу која је предмет овог уговора обављати у
објекту ГАК Народни фронт,осим у изузетним случајевима када је поправку због обима и
врсте радова неопходно извршити у сервису даваоца услуге што ће се обавити на основу
сагласности наручиоца, уз обавезу да изврши бесплатан превоз, одвожење и довожење
апарата или његових делова од-до објекта наручиоца.
Давалац услуге приликом преузимања опреме или дела опреме ради извршења
услуге која је предмет овог уговора, наручилац уручује налог за сервис опреме или дела
опреме који садржи назив и серијски број опреме, локацију у седишту наручиоца на којој
се опрема налазила пре преузимања, датум и час преузимања опреме.
Давалац услуге даје гарантни рок на сваки сервис и одржавање опреме
__________(најмање 12 месеци) од дана извршене услуге, односно ___________(најмање 12
месеци) на сваки замењени део опреме, од дана замене.
Давалац услуге се обавезује да после сваког сервиса евидентира извршене услуге у
сервисну књижицу опреме, као и да уредно попуни и потпише радни налог и преда исти
лицу за праћење реализације из члана 8. овог уговора
Члан 4.
Давалац услуге се обавезује да квалитет добара која су предмет овог уговора
одговара стандардима и прописима Републике Србије и Европске уније о производњи и
промету добара која су предмет овог уговора.
У случају да се на добрима која су предмет овог уговора установи било какав
недостатак, давалац услуге се обавезује да замену рекламиране количине добара изврши
у најкраћем могућем року, а најкасније у року од 24 часа од дана пријема писмене
рекламације наручиоца.
Члан 5.
Наручилац се обавезује да ће уговорену цену за извршење услуге која је предмет
овог уговора, даваоцу услуге исплаћивати одложено, са роком одложеног плаћања од
________ дана од дана када му давалац услуге достави исправан рачун, испостављен уз
документ–радни налог за услугe којe је извршио, о чему потврду даје овлашћено лице из
члана 8. овог уговора.
Давалац услуге се обавезује да рачун о извршеној услузи достави наручиоцу преко
писарнице наручиоца, адресирано на седиште наручиоца.
Плаћање по овом уговору у 2019. години вршиће се до нивоа средстава
обезбеђених Финансијским планом за 2019. годину, а за ове намене. За обавезе које по
овом уговору доспевају у 2020. години наручилац ће извршити плаћање по обезбеђивању
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финансијских средстава усвајањем Финансијског плана за 2020. годину или доношењем
Одлуке о привременом финансирању.
У супротном уговор престаје да важи без накнаде штете због немогућности
преузимања обавеза од стране Наручиоца.
Члан 6.
Уговорне стране констатују да је давалац услуге доставио наручиоцу следећа
средства обезбеђења са овлашћењима за наплату:
- уредно потписану и регистровану сопствену бланко меницу, потписану од стране
одговорног или овлашћеног лица и оверену печатом, без жираната у корист
Купца, са овлашћењем за попуну у висини од 10% вредности уговора без ПДВ-а за
партију 1, односно на износ од 82.000 динара за партију 2 и износ од 318.000
динара за партију 3 са клаузулом „без протеста“ и „по виђењу“ на име доброг
извршења посла, са трајањем 30 (тридесет) дана дуже од уговореног рока за
коначно испуњење уговорних обавеза.
Члан 7.
Уколико давалац услуге не поступа у складу са обавезама које је преузео
закључењем овог уговора наручилац има право:
- да једнострано раскине овај уговор и да наплати средства обезбеђења из члана 6.
овог уговора;
- да овај уговор остави на снази и да уговорене цене умањи за 10%.
Члан 8.
За праћење техничке реализације и извршења уговорних обавеза уговорних
страна овог уговора, у име наручиоца овлашћује се начелник Одељења за техничко
одржавање објекта и опреме: Бранко Милошевић.
Члан 9.
Уговорне стране су сагласне да се ближе одређење начина реализације овог
уговора врши путем протокола о спровођењу овог уговора закљученим између уговорних
страна.
Члан 10.
Уговорне стране овај уговор закључују до дана док добављач за потребе
наручиоца не изврши услуге које су предмет овог уговора, a до максималног износа из
члана 2. овог уговора, односно најдуже до 12 месеци од дана обостраног потписивања.
Члан 11.
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 12.
Уговор је сачињен у 4 (четири) идентичних, уредно потписаних и оверених
примерка, од којих свака страна задржава по 2 (два) примерка

За Даваоца услуге

За Наручиоца

___________________,

_____________________________
Проф. др Жељко Миковић
в.д. директора
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VIII ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

У складу са чланом 88. став 1. Закона, понуђач__________________________ [навести назив
понуђача], доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде, како следи
у табели:
ВРСТА ТРОШКА

УКУПАН
ПОНУДЕ

ИЗНОС

ТРОШКОВА

ИЗНОС ТРОШКА У РСД

ПРИПРЕМАЊА

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

М.П.

Потпис понуђача
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IX ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

У складу са чланом 26. Закона, _______________________________________________________________
(Назив понуђача)
даје:

ИЗЈАВУ
О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у
поступку јавне набавке услуге сервисирања и одржавања медицинске опреме по
партијама за потребе ГАК Народни фронт, бр. ЈН О19-13 за 2019. годину, поднео
независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

Датум:

М.П.

Потпис понуђача
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X ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ, СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ
Партија 1
1) ЦЕНА РАДНОГ САТА (проц. цена радног сата макс. 4.000,00 дин. без пдв-а)
ЦЕНА РАДНОГ САТА БЕЗ
ПДВ-А

рб
1.

ПДВ

опис

јм

Редован годишњи сервис
плазма стерилизатора
HMTS 80E

ком

Кол. Укупна цена без
пдв-а

ЦЕНА РАДНОГ САТА СА ПДВОМ

Износ пдв-а

Укупна цена са
пдв-ом

1

М.П.
У Београду

Потпис овлашћеног лица:
_____________________

__________________________
Партија 2
1) ЦЕНА РАДНОГ САТА (проц. цена радног сата макс. 3.000,00 дин. без пдв-а)
ЦЕНА РАДНОГ САТА БЕЗ
ПДВ-А

ПДВ

ЦЕНА РАДНОГ САТА СА ПДВОМ

***
2)ЗБИР ЈЕДИНИЧНИХ ЦЕНА РЕЗЕРВНИХ ДЕЛОВА
Назив
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Uvodnik ultrazvucne sonde
Kabal 2 D sonde
Kabal 4 D sonde
Membrana ultrazvucne sonde
Membrana 4 D sonde
Folija tastature
Pojedinacni tasteri komandne tastature
ultrazvucnog aparata
Gain potenciometar ultrazvucnog aparata
TGC komplet potenciometri (slajderi )
Delay line
Track ball unit
Set semeringa, dihtunga uz sonde
Set lezajeva uz sonde
Fluid 4 D sonde -set
Taster komandne tastature

Произвођач

Цена без пдва

Цена са пдвом

Razni
Razni
Razni
Razni
Razni
Aloka
Razni
Razni
Razni
Aloka
Razni
Razni
Razni
Razni
GE Voluson
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16 Rotary switch komandne tastature
ЦЕНА УКУПНО ЗА РЕЗ. ДЕЛОВЕ
У Београду

GE Voluson
Потпис овлашћеног лица:
М.П.

__________________________

_____________________

Партија 3
1) ЦЕНА РАДНОГ САТА (проц. цена радног сата макс. 500,00 дин. без пдв-а)
ЦЕНА РАДНОГ САТА БЕЗ
ПДВ-А

ПДВ

ЦЕНА РАДНОГ САТА СА ПДВОМ

a)ASPIRATORI
- Hospivac 400
- Maxiaspeed 9.4P
- Aspeed 2 Professional
- MP400
- Atmos
- Beomedicina
R.br

Opis

JM

1
2
3
4
5
6
7
8

Silikonsko crevo Ø16/8
Mrežni kabl
Priključno crevo sa konektorima
Prekidači
Komplet boca 1L – Aspeed 2 Profesional
Komplet boca 2L – Hospivac/Maxiaspeed
Komplet boca 4L – Hospivac/Maxiaspeed
Antibakterijski filter za aspirator,veći
Antibakterijski filter za aspirator - Aspeed 2
Profesional
Konektorski priključak
Klip vakum pumpe - Hospivac
Klip vakum pumpe MaxiaSpeed
Motor aspiratora FR 8,5 B – MP400
Točkić Ø 50mm sa kocnicom i gibljivom viljuškom
Točkić Ø50mm bez kočnice i gibljive viljuške
Silikonska creva za aspirator MP400
Aspiratorska posuda aspiratora MP400
Poklopac posude aspiratora sa konusnim priključcima
za aspiartore MP400
Prekidač vodootporni 2xE/A 16A/250V
Nožni prekidač aspiratora F3-3
Hilzna - Hospivac
Valve Fixed Strip, dihtung - Hospivac
Valve- Hospivac
Valve Plate - Hospivac

1m
1 kom
1 kom
1 kom
1 kom
1 kom
1 kom
1 kom
1 kom

9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

1 kom
1 kom
1 kom
1 kom
1 kom
1 kom
1 kom
1 kom
1 kom
1 kom
1 kom
1 kom
1 kom
1 kom
1 kom

Obavezan
lager (min.
količina)
5
5

Jed.cena
bez pdv-a

2
2
2
10
10

1
1
1
2
1

1
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25
26
27
28
29
30
31
32
33

Valve O-Ring, dihtung - Hospivac
Hilzna- Maxiaspeed
Valve Fixed Strip, dihtung - Maxiaspeed
Valve - Maxiaspeed
Valve Plate - Maxiaspeed
Valve O-Ring, dihtung - Maxiaspeed
Komplet boca 1L - Atmos
Vakuum manometer - Atmos
Regulacioni ventil vakuuma - Atmos
ukupno

1 kom
1 kom
1 kom
1 kom
1 kom
1 kom
1 kom
1 kom
1 kom

2
1

1

b)INFUZIONE PUMPE
- Argus A707
- Fresenius Optima PT-3
- Argus 600S
- Medcaptain MP-30
- Argus 414
R.br

Opis

JM

1

Kućište osigurača
Ispravljačka kutija za infuzionu pumpu
FRESENIUS
Mrežni kabl
Flat kabal Argus
Opruge hvatača šprica- A600
Multi okretni potenciometar 10k ohm - A600
Baterija 6V 4,5A
Detektor kapi – A700
Detektor vazduha – A700
Step motor - A600
Hvatač šprica- A600
Glavna poloča- A600
Komplet šina- A600
Baterija 11,1V 1500mA
Detektor kapi – MP-30
Detektor vazduha – MP-30
Step motor - MP-30
Hvatač šprica- MP-30
Glavna poloča- MP-30
Komplet šina- MP-30
ukupno

1 kom

2
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
c)CTG
-

Obavezan
lager (min.
količina)

Jed.cena
bez pdv-a

1 kom
1 kom
1 kom
1 kom
1 kom
1 kom
1 kom
1 kom
1 kom
1 kom
1 kom
1 kom
1 kom
1 kom
1 kom
1 kom
1 kom
1 kom
1 kom

2
5
10

Hewlett packard 8040
Philips series 50A
Philips Avalon FM20-3
Agilent series 50A
Bistos BT350 LCD
Bionet FC700
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-

Huntleigh BD4000

R.br
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

Opis
Toco sonda ctg-a FC 700
Us sonda ctg-a FC 700
Reparacija toco sonde
Reparacija ultrazvučne sonde
Kabl ultrazvučne sonde
Kabl toco sonde
Konektor PS 2
Pojas sonde
US sonda ctg-a HP,Philips,Agilent
TOCO sonda ctg-a HP,Philips,Agilent
US sonda ctg-a Huntleigh
Toco sonda ctg-a Huntleigh
US sonda Philips M2736A
Toco sonda Philips M2735A
Kabal US sonde sa originalnim konekcijama Philips
M2736A
Kabal Toco sonde sa originalnim konekcijama Philips
M2736A
Membranska tastatura CTG aparata FC 700
Micro taster 0.8mm+masa
Muski 4-polni konektor za plocu
Muski 8-polni konektor za plocu
Ženski 4-polni konektor za ploču
Ženski 8-polni konektor za ploču
Osmopinski konektor-TOCO za kabl
Osmopinski montazni-TOCO konektor
Ispravljač 220V/15-24V 90W 3,5A
Termopisač CTG FC700
Matična Ploča MB350L BT 350
Ploča ekrana BT 350
Motor štampača BT350
LCD Ekran BT 350
US sonda ctg-a BT 350
TOCO sonda ctg-a BT 350
Ispravljač POW18 BT 350
ukupno

JM
1 kom
1 kom
1 kom
1 kom
1 kom
1 kom
1 kom
1 kom
1 kom
1 kom
1 kom
1 kom
1 kom
1 kom
1 kom
1 kom
1 kom
1 kom
1 kom
1 kom
1 kom
1 kom
1 kom
1 kom
1 kom
1 kom
1 kom
1 kom
1 kom
1 kom
1 kom
1 kom
1 kom

Obavezan
lager (min.
količina)

Jed.cena
bez pdva

1

1
1
2
2
2
2
2
2
2
1
1
1
1
3
3
1

d)REANIMACIONI STO
- Beomedicina
- Mediprema
R.br

Opis

JM

1
2
3
4

Kućište osigurača
Prekidač snage
Signalna lampa
Triak KT728

1 kom
1 kom
1 kom
1 kom

Obavezan
lager (min.
količina)
5
2

Jed.cena
bez pdv-a
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5
6
7
8

Grejač REA stola Beomedicina
Silikonska žica
Kliritna stranica REA stola Beomedicina
Sonda za kožu- Mediprema
ukupno

1 kom
1m
1 kom
1 kom

5

e)EKG
- GE MAC 500
- Nihon Kohden
- Schiller AT 2 plus
- Cardio M
R.br
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Opis
Elektrolitski kondenzator
Šasiski konektor
Baterijski paket
zupčаnik vаljkа
senzor zа pаpir
poklopаc mаgаcinа pаpirа
klizeći ležаj
osigurаč vаljkа
prednje kućište аpаrаtа
konektor
Desetozilni pacijent kabl
Prekordijalne elektrode
Elektrode ekstremiteta
Ekg elektroda sa gelom,jednokratna,neonatalna
komplet set zа trаnsport pаpirа
kućište štаmpаčа
termаlnа glаvа štаmpаčа
NI-CD akumulator
ukupno

JM
1 kom
1 kom
1 kom
1 kom
1 kom
1 kom
1 kom
1 kom
1 kom
1 kom
1 kom
1 kom
1 kom
1 kom
1 kom
1 kom
1 kom
1 kom

Obavezan
lager (min.
količina)

Jed.cena
bez pdv-a

3
18
12

f)FOTOTERAPIJSKE LAMPE
- MTS
- Nikola Tesla FL10
- Medipro FL4
- Medipro LF12DL
R.br

Opis

JM

1
2
3
4
5
6
7
8

Komplet omotač fototerapijske lampe- MTS
Komplet omotač fototerapijske lampe – FL4
Kućište osigurača
Prekidač snage
Fototerapijska cev TL 20W/52
Brojač sati rada foto lampe- FL10/FL4
Vremenski programator
Prekidači

1 kom
1 kom
1 kom
1 kom
1 kom
1 kom
1 kom
1 kom

Obavezan
lager (min.
količina)
3
1

Jed.cena
bez pdv-a

50
1
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9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

RSO filter
Nosači fototerapijskih cevi
Nosač startera
Starter S-2
Starter S-10
Signalna lampa-zelena
Signalna lampa-crvena
Zaštitni UV filter
Gumena nožica
Mrežni kabl
ukupno

1 kom
1 kom
1 kom
1 kom
1 kom
1 kom
1 kom
1 kom
1 kom
1 kom

1
1
1

g)INKUBATORI
- MTS MI-97
- Alma 100
- NTI120
- Mediaprema
- Drager 6500
- Drager 7500
- Ningbo David YP 2000
- Fanem
R.br

Opis

JM

1
2
3
4
5
6
7
8

Alkoholni termometar 0-50C
Antistatik točak-bez kočnica
Antistatik točak-sa kočnicom
Apsolutni filter AF 100
Apsolutni filter inkubatora DRAGER 6500
Apsolutni filter inkubatora MEDIAPREMA
Bocni vijak haube inkubatora Alma 100
Bočna vrata inkubatora ALMA 100
Bravica okruglih vrata inkubatora
MEDIAPREMA
Bravica velikih vrata inkubatora ALMA 100
Bravica velikih vrata inkubatora DRAGER 6500
Bravica okruglih vrata inkubatora
MTS(komplet bravica originalna)
Bravice kliritnih strana-komplet Alma 100
CFL 3x2/3HR3-Baterija 4,8V360mA
Cevčica vodomera
Distancer prikljucnog modula MTS
Drzac gornjeg poklopca Alma 100
Drzac leptir sarke inkubatora ALMA 100
Drzac trendeleburga
Dugme potenciometra fi 4 niklhrom
Dugme brave okruglih vrata
Elektromotor Papst 4312 - MTS
Euro-dzek sa RSO filterom
Granicnik-drzac haube

1 kom
1 kom
1 kom
1 kom
1 kom
1kom
1 kom
1 kom

9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

Obavezan
lager (min.
količina)
1

Jed.cena
bez pdv-a

10
5
2
1
1

1 kom
1 kom
1 kom
1 kom
1 kom
1 kom
1 kom
1 kom
1 kom
1 kom
1 kom
1 kom
1 kom
1kom
1 kom
1 kom

5
10
2

2
1
1
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25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71

Graničnik ležajne površine inkubatora MTS-levi
Graničnik ležajne površine inkubatora MTSdesni
Gornji poklopac haube
Gornji poklopac od klirita Alma
Konektorski priključak
Poklopca filtra
Prednja stranica haube za oksigenaciju
Ručka trendeleburga
Kadica srednjeg dela inkubatora ALMA100
Kadica srednjeg dela inkubatora Drager
Kadica srednjeg dela inkubatora MTS
Kadica srednjeg dela inkubatora NTI 120
Kiseonicke rezervne celije oxiquant
Kiseonicki poklopcic
Kliritne strane lezaja
Klizac bocnih vrata inkubatora ALMA 100
Kofil filter
Kofil filter KF 100
Kofil filter MTS
Komandna maska prednje ploce ALMA 100
Guma okruglih vrata inkubatora
Kopmplet vodomer ALMA 100 i NTI 120
Kompletna upravljačka elektronika inkubatora
sa 4,7' Lcd ekranom
Kompletna hauba inkubatora
Kuciste osiguraca
Leptir sarka okruglih vrata inkubatora ALMA
Leptir šarka okruglih vrata inkubatora MTS
Leptir šarka okruglih vrata inkubatora NTI 120
Lezajna povrsina inkubatora MTS
Membranska tastatura inkubatora MTS
Mikroampermetar 0-50mA
Navlaka bocnog otvora
Nosač bočnih vrata inkubatora ALMA 100
Nosač bočnih vrata inkubatora NTI 120
Nosač ručke trendeleburga inkubatora MTS
Okrugla vrata inkubatora
Originalni elektromotori ventilatora ALMA 100
Originalni elektromotori ventilatora NTI 120
Plovak senzor
Poklopčić bocne strane sa specijalnim vijkom
Pokrivna ploča inkubatora(ALMA 100 i NTI120)
Potenciometar 10 KLIN
Potenciometar 220K
Prekidač snage A100
Prekidac snage inkubatora MTS
Preklopnik
Preklopnik sa prekidačem inkubatora DRAGER
7500

1 kom
1 kom
1 kom
1 kom
1 kom
1 kom
1 kom
1 kom
1 kom
1kom
1kom
1 kom
1kom
1 kom
1 kom
1 kom
1 kom
1 kom
1 kom
1 kom
1 kom
1 kom

1
4
1

10
5
10
1
10

1kom
1 kom
1 kom
1 kom
1 kom
1kom
1 kom
1 kom
1 kom
1 kom
1 kom
1 kom
1 kom
1 kom
1 kom
1 kom
1kom
1 kom

5
3
3
5

1
1
1

1 kom
1 kom
1 kom
1 kom
1 kom
1 kom

1

1 kom
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72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113

Punjiva baterija 12V2000Ah Ni-MN
Resetka(gumena)
Ručka trendeleburga inkubatora MTS
Saft 3,6V li-soll2
Sajla haube inkubatora ALMA 100
Sarka haube inkubatora MTS
Sarka okruglih(malih) vrata inkubatora MTS
Šarka velikih vrata inkubatora MTS
Senzor HIH3610 C13 MTS
Sigurnosni termostat
Specijalni vijak elektrokutije
Taster
Temperaturni senzori inkubatora MTS
Tiristor
Triak KT728
Uvodnik PG7
Velika vrata inkubatora
Velika vrata inkubatora ALMA100
Gumeni nosač kofil filtera Alma 100
Gumena rešetka pokrivne ploče Alma 100
Zastitna maska temperaturne sonde inkubatora
MTS
Bravica velikih vrata inkubatora MTS
Rezervna kiseonička ćelija MTS
Dražač temperaturne liste
Ovlazivac boce sa metalnim prikljukom
Filter vazduha- David
Kiseonički senzor- David
Senzor temperature za vazduh- David
Senzor temperature za kožu- David
Bravica malih vrata- David
Raster unutrašnjih vrata- David
Bravica velikih vrata rotirajuća- David
Bravica velikih vrata- David
Mala vrata inkubatora- David
Velika vrata inkbatora- David
Ekran inkubatora- David
Elektromotor inkubatora- David
Ventilator inkubatora- David
Rezervoar inkubatora- David
Gumeni otvor za kiseonička creva- David
Guma malih vrata inkubatora- David
Madrac ležajna površine- David
ukupno

1 kom
1 kom
1 kom
1 kom
1 kom
1 kom
1 kom
1 kom
1 kom
1 kom
1 kom
1 kom
1 kom
1 kom
1 kom
1 kom
1 kom
1 kom
1 kom
1 kom

5

2

3
3

1 kom
1 kom
1kom
1 kom
1 kom

5

1 kom
1 kom
1 kom
1 kom
1 kom
1 kom
1 kom
1 kom
1 kom
1 kom
1 kom
1 kom
1 kom
1kom
1 kom
1 kom
1 kom

h)PACIJENT MONITORI
- Nihon Kohden BSM 2300
- Nihon Kohden BSM 1100
- Innomed Innocare-T
- Biolight M
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R.br

Opis

JM

1
2
3

Manžetna neonatalna, 6-11cm
Manžetna neonatalna, 7-13cm
Manžetna višekratna, za odrasle, 25-35 cm
Priključno crevo za NIBP, neonatalno – Nihon
Kohden
Pacijentski EKG kabl, 3 voda, 0.8m – Nihon
Kohden
Adapterski kabl za EKG, 3/6 vodova, 3m – Nihon
Kohden
Pacijentski EKG kabl, 3 voda, Innomed
SpO2 Prilključni kabl, 2.5 m – Nihon Kohden
SpO2 Sonda za decu i bebe, Y – Nihon Kohden
SpO2 Sonda za decu i bebe, Y (
komplet,nerastavljiv ) – Nihon Kohden
SpO2 neonatalni senzor,jednokratni -– Nihon
Kohden
SpO2 senzor za odrasle ,visekratni,za Innomed
NIBP vazdušni filter
NIPB nepovratni ventil
NIPB nepovratni ventil
NIBP pumpa
NIBP ulazni konektor-– Nihon Kohden
Elektromagnetni ventil većeg prečnika-– Nihon
Kohden
Elektromagnetni ventil manjeg prečnika-– Nihon
Kohden
NIBP produžno crevo - Nihon Kohden
NIBP produžno crevo- Innomed
Konekcioni cabal
Napajanje monitora - Innomed
Baterijski paket - Innomed
Baterijski paket - Innomed
Tastatura – Nihon Kohden
ukupno

1 kom
1 kom
1 kom

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

Obavezan
lager (min.
količina)

1 kom

1

1 kom

2

Jed.cena
bez pdv-a

1 kom
1 kom
1 kom
1 kom

1
2

1 kom
set

5

1kom
1 kom
1 kom
1 kom
1 kom
1 kom
1 kom
1 kom
1 kom
1 kom
1 kom
1 kom
1 kom
1 kom
1 kom

i)STERILIZATORI
- Medica Projekt-Trezor 50
- ST-01
- ST-05
- ST-06
- MTS medicina
- Binder
- Termostat
R.br

Opis

JM

1
2

Bravica sterilizatora ST 01
Bravica sterilizatora ST 05 i 06

1 kom
1 kom

Obavezan
lager (min.
količina)
2
2

Jed.cena
bez pdv-a
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3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37

Bravica sterilizatora TREZOR
Cevni grejač 150w110v
Dodatna izolacija u vratima i na zadnoj strani
sterilizatora
Digitalni tajmer
Dugme termoregulatora
Genaralna popravka sterilizatora ST05/06
Generalna popravka sterilizatora STO1/02
Grejac 150W110V mali
Grejac 150W110V veliki
Led display- MTS
Liskunski grejač250W 50V
Mehanicki termoregulator
Mikro taster
Motor ventilator
Pravi termometar 40-220C
Prekidač GL
Rele 12V17A
Redna regleta-keramička
Ručica vrata ST 05 i 06
Ručica vrata ST 01
Solidstejt relej10A
Solidstejt relej 25A
Solidstejt relej 40A
Signalna lampa
Termoregulator PID sa tajmerom
Silikonska žica
Silikonska guma ST01
SGQ-Signalna led sijalica-AD-16 fi16-Crvena
220VAC
SGQ-Signalna led sijalica-AD-16 fi16-Zelena
220VAC
SGQ-Signalna led sijalica-AD-16 fi16-Žuta 220VAC
Termoregulator-mehanički
Ugaoni termometar 40-220C
Vremenski rele digitalni
Provera rada sa bazdarenjem i izdavanjem potvrde
ukupno

1 kom
1 kom

5

1 kom
1 kom
1 kom
1kom
1 kom
1 kom
1 kom
1 kom
1 kom
1 kom
1 kom
1 kom
1 kom
1 kom
1 kom
1 kom
1 kom
1 kom
1 kom
1 kom
1 kom
1 kom
1 kom
1m
1 kom

2
2
1
2
1

1

1
1
1
1
1

1 kom
1 kom
1 kom
1 kom
1 kom
1 kom
1 kom

j) SIJALICE I CEVI
R.br

Opis

JM

1

TUV 30W(germicidna cev) ili odgovarajuće
S165 F18W/54-765(standardna bela) ili
odgovarajuće
Sijalica 2,5V Miller-Foregger laringoskop ili
odgovarajuće
22,8V 50W G6,35 DR. FICHER ili
odgovarajuće
24V 100W GY6.35 OSRAM ili odgovarajuće
6V 15W MB16 GUERRA ili odgovarajuće

1 kom

2
3
4
5
6

1 kom

Obavezan lager
(min. količina)
5
2

1 kom

5

1 kom

5

1 kom
1 kom

1

Jed.cena bez
pdv-a
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7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

24V 50W (0-3730) JAPAN ili odgovarajuće
24V 25W (0-3709) JAPAN ili odgovarajuće
6V 20W G4 HLX 64250 OSRAM ili
odgovarajuće
13,8V 50W G5,3 EPZ/DJT PHILIPS ili
odgovarajuće
12V 100W GZ6,35 EFP PHILIPS ili
odgovarajuće
21V 150W GX5,3 EKE JAPAN ili
odgovarajuće
12V 20W GY4 RJL OSRAM ili odgovarajuće
12V 20W GU 5,3 PHILIPS ili odgovarajuće
6V 20W PY16-1,25 C-BAR HIGUCHI ili
odgovarajuće
12V 50W GY6,35 PHILIPS ili odgovarajuće
12V 20W G4 PHILIPS ili odgovarajuće
21,5V 130W DR. FICHER ili odgovarajuće
2,7V McIntosh mat, duga
ukupno

1 kom
1 kom
1 kom

2

1 kom
1 kom
1 kom
1 kom
1 kom
1 kom
1 kom
1 kom
1 kom
1 kom

2

k) OPERACIONI I DIJAGNOSTIČKI REFLEKTORI
Hanalux
Hereaus
R.br

Opis

JM

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

Regulacioni trafo- Bicakcilar
Regulacioni trafo- Hanalux
IC fliter- Bicakcilar
IC fliter- Hanalux
Sijalično grlo BA20D
Sijalično grlo BX22D
Sijalično grlo G6.35
Kontakt zglobni- Hanalux
Zaštitni zglobni poklopac- Hanalux
Kućušte osigurača
Prekidač snage
Elektronska regulaciona ploča
ukupno

1m
1 kom
1 kom
1 kom
1 kom
1 kom
1 kom
1 kom
1 kom
1 kom
1 kom
1 kom

Obavezan
lager (min.
količina)

Jed.cena bez
pdv-a

1
1
1

l) Termokauter
- Radiosurg 2200
- Surgitron 4.0 Dual
- Autocon 200
R.br

JM

1

Electrone Handle 4mm/2switch/cable4mm

2

Bipolar forceps (pinceta-igla)

Obavezan
lager (min.
količina)

Jed.cena bez
pdv-a

1m
1 kom
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3
4
5
6
7
8
9
10

Neutralna elektroda
Vrh za sečenje 2/4 mm
Produžni kabal neutralne elektrode
Modul Osilatornog kola
Komandna upravljacka ploca
Data kabl
Napajanje
Power adapter
ukupno

1 kom
1 kom
1 kom
1 kom
1 kom
1 kom
1 kom

m) Defibrilator
- Nihon Kohden
R.br

Opis

JM

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

Modul Osilatornog kola
Komandna upravljacka ploca
Dvopolni prikljucni konektor-sasiski
Rele PR
Kućište osigurača
Membranska tastatura
Mrezni modul
Baterijski modul
Glavna ploca
Folija /tastatura
HV kondezator
Kontaknte ploce padla za odrasle
Komplet pedale za defibrilator
Data kabl
Napajanje
Power adapter
Folija /tastatura
D/D board
A/D board
SpO2 senzor,visekratni
Produžni kabal za SpO2
EKG kabal za pacijent monitor,monoblok,3-žilni
Ekg kabal za pacijent monitor,monoblok,5-žilni
EKG kabal za pacijent monitor,rastavljivi,3-žilni
ukupno

1m
1 kom
1 kom
1 kom
1 kom
1 kom
1 kom
1 kom
1 kom
1 kom
1 kom
1 kom
1 kom
1 kom
1 kom
1 kom
1 kom
1 kom
1 kom
1 kom
1 kom
1 kom
1 kom
1 kom

Obavezan
lager (min.
količina)

Jed.cena bez
pdv-a

Obavezan
lager (min.
količina)

Jed.cena bez
pdv-a

n) Vodeno kupatilo
Raypa
Vims
R.br
1
2
3

JM
Sigurosni termostat
Grejac 300w/220v
Grejac 150w/220v

1m
1 kom
1 kom
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4
5
6
7
8
9

Merno-regulacioni PID kontroler vodenog
kupatila
Vremenski relej- digitalni
Vremenski relej
grebenasti prekidac
Solid stejt relej 40A
Solid stejt relej 25A
ukupno

1 kom
1 kom
1 kom
1 kom
1 kom
1 kom

Ukupno a) – n) bez pdv
pdv
Ukupno a) – n) sa pdv

НАЗИВ ПОНУЂАЧА

М.П.

ПОТПИС ПОНУЂАЧА

Упутство:
Образац структуре цене понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме
потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу наведени. Понуђач уписује јединичне цене
без пдв-а, јединичне цене са пдв-ом, укупну цену без пдв-а и укупну цену са пдв-ом. Цене
се исказују у динарима.
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XI ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О СРЕДСТВУ ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА
ИЗЈАВА
ПОНУЂАЧА О ДОСТАВЉАЊУ СРЕДСТВА
ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА
Изјављујем, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, да ћу, у
случају да ми буде додељен уговор о јавној набавци у отвореном поступку за јавну
набавку бр. О19-13, услуге сервиса медицинске опреме по партијама, у року од 8 дана од
дана потписивања уговора о јавној набавци, доставити Наручиоцу, као средство
финансијског обезбеђења својих уговорних обавеза, односно као средство финансијског
обезбеђења за добро извршење посла:
- оригинал сопствену бланко меницу, оверену и потписану од стране одговорног или
овлашћеног лица понуђача,
- копију депо картона,
- потврду о регистрацији менице односно листинг са сајта НБС, а не захтев за
регистрацију менице и
- овлашћење за попуну бланко менице - менично овлашћење, прописно потписано од
стране одговорног или овлашћеног лица понуђача и оверено, са клаузулом "без протеста
и трошкова", у висини од 10% вредности уговора без ПДВ-а за партију 1, односно на
износ од 82.000 динара за партију 2 и износ од 318.000 динара за партију 3, са роком
важности 30 дана дужим од уговореног рока за коначно извршење уговорних обавеза.

М.П.

Потпис одговорног лица
__________________________

* У случају подношења заједничке понуде, наведени образац потписујe и оверава члан
групе понуђача који је споразумом одређен да ће у име групе понуђача дати средство
обезбеђења
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