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Конкурсна документација садржи: 
 

 

1. ОПШТИ ПОДАЦИ О НАБАВЦИ;  
 
2. УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ; 

 
3. ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ са спецификацијом и структуром цене; 

 
4. ОБРАЗАЦ ЗА ОЦЕНУ ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75. И 76. ЗАКОНА И 
КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ (''СЛ. ГЛАСНИК РС'' БР. 124/12) И УПУТСТВО 

КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА; 
 

5. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ДА ПОНУЂАЧ ИСПУЊАВА УСЛОВЕ ИЗ ЧЛАНА 75. И 76. 
ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА; 
 

6. ОБРАЗАЦ МОДЕЛ УГОВОРА; 
 

7. ИЗЈАВА О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ; 
 
8. ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА У СКЛАДУ СА ЧЛАНОМ 75. СТАВ 2 ЗАКОНА О ЈАВНИМ 

НАБАВКАМА 
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1) ОПШТИ ПОДАЦИ О НАБАВЦИ 

1) Подаци о наручиоцу: 

Гинеколошко-акушерска клиника ''Народни фронт'' Београд, Краљице Наталије 62. 

web: http://www.gakfront.org/ фах.011/3610- 863 

 

2) Подаци о врсти поступка јавне набавке и о примени других закона, прописа, 

међународних уговора и споразума, ако је њихова примена неопходна у том 

поступку: 
Предметна јавна набавка спроводи се у поступку јавне набавке мале вредности у 
складу са Законом о јавним набавкама („Сл.гласник РС“ бр.124/2012) и подзаконским 
актима којима се уређују јавне набавке („Сл.гласник РС“ бр.29/2014). 
 

3) Подаци о предмету јавне набавке на који се односи конкурсна 

документација: ПРЕДМЕТ набавке је годишње превентивно одржавање апарата 

произвођача ''DRÄGER MEDICAL’’: 2 апарата за анестезију Sulla 909v, 3 апарата за 

анестезију Fabius CE, 5 апарата за анестезију  Fabius TIRO, 1 респиратора Savina, за 

интензивну негу, 3 инкубатора CALEO за неонатологију, 5 инкубатора C 2000 Isolette за 

неонатологију, 1 распиратор Babylog 8000 за неонатологију, 1 реанимациони сто за 

неонатологију, развод медицинских гасова (кисеоничка станица и компресорска 

станица) Назив и ознака из општег речника набавке: 50421000- услуге поправке и 

одржавања медицинске опреме 

 

4) Обавештење да се понуде припремају и подносе у складу са конкурсном 

документацијом и јавним позивом: 

Писмене понуде се подносе у складу са Конкурсном документацијом, а на основу овог 

позива за доделу уговора о јавној набавци у поступку мале вредности. Понуде морају 

бити у целини припремљене у складу са Конкурсном документацијом и морају 

испуњавати све услове за учешће у поступку јавне набавке, а на основу овог позива. 

 

5) Подаци о начину и месту подношења понуда, као и последњем дану рока, 

односно датуму и сату за подношење понуда, уз упозорење на последице 

пропуштања рока одређеног за подношење понуда: 

Начин и место подношења понуда: Понуде, са припадајућом документацијом, 

достављају се у затвореној и запечаћеној коверти на адресу наручиоца: Гинеколошко-

акушерска клиника ''Народни фронт'', Београд, Краљице Наталије 62, са обавезном 

назнаком на лицу коверте: "Не отварати-понуда за ЈН бр. М14/46'', поштом или 

лично преко писарнице Клинике. На полеђини коверте обавезно навести назив, адресу, 

број телефона и факса понуђача, као и име особе за контакт и евентуално e-mail 

адресу. Последњи дан рока, односно датум и сат за подношење понуда: Рок за 

достављање понуда је 01.12.2014. године до 12,00 часова. 

Последице пропуштања рока одређеног за подношење понуда: Понуда која буде 

примљена након датума и сата одређеног за подношење понуда сматраће се 

неблаговременом. 

 

6) Обавештење о месту, дану и сату отварања понуда, као и времену и начину 

подношења пуномоћја: 

Место отварања понуда: Јавно отварање понуда обавиће се у ГАК ''Народни фронт'', 

Београд, Краљице Наталије 62, сала за састанке на другом спрату Клинике. 

Дан и сат отварања понуда: 01.12.2014. године, са почетком у 12,30 часова. 

Време и начин подношења пуномоћја: Јавном отварању понуда могу присуствовати 

овлашћени представници понуђача који морају имати писмено овлашћење тј. пуномоћ. 

  

7) Обавештење о року у коме ће наручилац донети одлуку о додели уговора: 

Одлука о додели уговора, са образложењем, донеће се у року до 10 дана од дана 

јавног отварања понуда. Особe за контакт су: Радица Александрић и Иван Цвијовић:  

javnenabavke@gakfront.org   

http://www.gakfront.org/
mailto:javnenabavke@gakfront.org
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2) УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ 

 

1) Понуда ће се сматрати потпуном (комплетном) ако понуђач поднесе: 
  

 Образац понуде (попуњен, печатом оверен и потписан) – образац 3 
 Печатом оверен и потписан Образац за оцену испуњености услова из члана 75. и 

76. Закона и конкурсне документације (образац 4 у конкурсној документацији) 
 Попуњен, печатом оверен и потписан Образац Изјаве о испуњености обавезних 

и додатних услова из конкурсне документације (образац 5 у конкурсној 
документацији) 

 Попуњен, печатом оверен и потписан модел уговора (образац 6 у конкурсној 
документацији)  

 Попуњен, печатом оверен и потписан Образац текст изјаве о независној понуди 
(образац 7 у конкурсној документацији) 

 

2) Понуда мора бити поднета на обрасцима који чине саставни део ове конкурсне 
документације и попуњена свим траженим подацима по рубрикама. Сви 
документи у понуди које доставља понуђач  морају бити повезани у целину. 
У случају да документи у понуди нису повезани у целину, понуда ће бити 
неприхватљива. Сви обрасци морају бити попуњени читко штампаним словима, 
хемијском оловком, оверени и потписани од стране одговорног лица понуђача. 
Понуда мора да буде јасна и недвосмислена. Понуда мора бити откуцана или 
читко исписана штампаним словима. 

 

3) Понуда се саставља на српском језику. Документација произвођача (изјаве, 

сертификати, каталози) може бити достављена на енглеском језику. Наручилац 

је припремио конкурсну документацију и водиће поступак јавне набавке на 

српском језику. 

 

4) Рок важења понуде је најмање 30 дана од дана отварања понуда. 

 

5) Понуђач може поднети само једну понуду. Понуђач који је самостално поднео 
понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као 
подизвођач, нити да учествује у више заједничких понуда. 

 

6) Понуде са варијантама нису дозвољене. 

 

7) Цена обухвата све трошкове везане за извршење предмета јавне набавке. Цене 

морају бити фиксне тј. не могу се мењати у року важења понуде. Цене се 

исказују у динарима и без пореза на додату вредност.  

 
8) Ако су у понуди понуђене неуобичајено ниске цене, сагласно члану 92. Закона о 

јавним набавкама, затражиће се писмено образложење свих њених саставних 
делова од понуђача. У случају да извршена анализа датог образложења не 
потврди оправданост понуђене цене, понуда ће бити одбијена као 
неприхватљива. 

 

9) Понуђач сноси све трошкове везане за припрему и доставу понуде. 

 

10) Понуђач је у обавези да попуни модел уговора, овери печатом и потпише чиме 
потврђује да прихвата елементе модела уговора. Наручилац закључује уговор о 
јавној набавци са понуђачем којем је додељен уговор у року од осам дана од 
дана протека рока за подношење захтева за заштиту права, односно у случају из 
члана 112. став 2 Закона у року од три дана од дана доношења одлуке о додели 
уговора. Наручилац и понуђач коме буде додељен уговор о јавној набавци 
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закључиће уговор према моделу уговора који је дат у конкурсној документацији. 
Наручилац ће изабраном понуђачу доставити уговор урађен према датом моделу. 

 

11) Заинтересовано лице може тражити од Наручиоца, у писаном облику 
додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, 
најкасније пет дана пре истека рока за подношење понуда.  

 Наручилац ће заинтересованом лицу у року од три дана од дана пријема захтева 
 за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, 
 одговор доставити у писаном облику поштом, телефаксом или путем електронске 
 поште и истовремено ће ту информацију објавити на Порталу јавних набавки, и 
 на својој интернет страници.  
 Захтев за додатним иформацијама или појашњењима у вези са припремањем 
 понуде заинтересовано лице ће упутити писаним путем, односно путем поште, 
 електронске поште или факсом, са назнаком „Захтев за додатним информацијама 
 или појашњењима конкурсне документације – јавна набавка мале вредности 
 (услуга) бр.М14/46. 
 Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем 
 понуде телефоном није дозвољено. 

 

12) Док траје рок за доставу понуде подносиоци који су већ предали понуде имају 
могућност да допуне , измене или опозову већ предате понуде. У сва три случаја 
подносилац мора да води рачуна да наведено достави на исти начин као и 
понуду и да стигне наручиоцу до истека рока за подношење понуда. 

 

13) Представник понуђача који ће присуствовати јавном отварању понуда мора на 
почетку поступка отварања понуда предати овлашћење потписано и оверено од 
стране одговорног лица понуђача. 

 

14) Понуда се припрема и подноси у складу са позивом и конкурсном 
документацијом. Биће разматране само прихватљиве понуде које су 
благовремене, које наручилац није одбио због битних недостатака (члан 106 
ЗЈН), које су одговарајуће и које не прелазе износ процењене вредности јавне 
набавке. Неблаговремене,  незатворене,  непотпуне  и понуде  које  нису 
прописно  означене неће се разматрати.  

 

15) Критеријум за оцењивање понуда и доделу уговора о јавној набавци услуге 
годишњег превентивног одржавања апарата произвођача ''DRÄGER MEDICAL’’ је 
„најнижа понуђена цена“. 
 

16) Наручилац може приликом стручне оцене понуда да захтева од понуђача 
додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и 
упоређивању понуда. Наручилац може да врши и контролу (увид) код понуђача 
односно његовог подизвођача. 

 

17) Наручилац може, уз сагласност понуђача, да изврши исправке рачунских 
грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања 
понуда. У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је 
јединична цена. Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, 
наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву. 

 

18) Наручилац задржава право да обустави поступак јавне набавке у складу са 
чланом 109. Закона о јавним набавкама 
 

19) Подаци које понуђач оправдано означи као поверљиве (који су посебним 
прописом утврђени као поверљиви) биће коришћени само за намене јавне 
набавке и неће бити доступни ником изван круга лица која буду укључена у 
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поступак јавне набавке. Ови подаци неће бити објављени приликом отварања 
понуда, нити у наставку поступка или касније. Као поверљива понуђач може 
означити документа која садрже личне податке, а које не садржи ниједан јавни 
регистар или који на други начин нису доступни, као и пословне податке који су 
прописима или интерним актима понуђача означена као поверљива. Наручилац 
ће као поверљива третирати она документа која у горњем десном углу великим 
словима имају исписано «ПОВЕРЉИВО», а испод тога потпис лица које је 
потписало понуду. Ако се поверљивим сматра само један податак у документу, 
поверљиви део мора бити подвучен црвено, а у истом реду уз десну ивицу мора 
бити исписано «ПОВЕРЉИВО», а испод тога потпис лица које је потписало 
понуду. Наручилац не одговара за поверљивост података који нису означени на 
горе наведени начин. Ако се као поверљиви означе подаци који не одговарају 
горе наведеним условима, наручилац ће позвати понуђача да уклони ознаку 
поверљивости. Понуђач ће то учинити тако што ће његов представник изнад 
ознаке поверљивости написати «ОПОЗИВ», уписати датум и време и потписати 
се. Уколико понуђач у року који одреди наручилац не опозове поверљивост 
докумената или података, наручилац ће одбити понуду у целини. 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. 
 

20) Наручилац ће одбити понуду уколико поседује доказ да је понуђач у претходне 
три године од дана објаве у поступку јавне набавке:  
 поступао супротно забрани из чл. 23. и 25. закона;  

 
 учинио повреду конкуренције;  

 
 доставио неистините податке у понуди или без оправданих разлога одбио да 

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

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

21) 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 од дана објаве. Доказ из ст. 1. и 2. овог члана може бити: 
 правоснажна судска одлука или коначна одлука другог надлежног органа; 

 
 исправа о реализованом средству обезбеђења испуњења обавеза у поступку 

јавне набавке или испуњења уговорних обавеза;  
 

 исправа о наплаћеној уговорној казни;  
 

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

 извештај надзорног органа о изведеним радовима који нису у складу са 
пројектом, односно уговором;  
 

 изјава о раскиду уговора због неиспуњења битних елемената уговора дата на 
начин и под условима предвиђеним законом којим се уређују облигациони односи;  
 

 доказ о ангажовању на извршењу уговора о јавној набавци лица која нису 
означена у понуди као подизвођачи, односно чланови групе понуђача;  
 
 
Наручилац може одбити понуду ако поседује доказ који се односи на поступак који је 
спровео или уговор који је закључио и други наручилац ако је предмет јавне набавке 
истоврсан. 
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. 
 
22) Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, Управа за јавне набавке, 



Page 7 of 19 

 

Државна ревизорска институција, јавни правобранилац и грађански надзорник. Захтев 
за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за подношење 
понуда или конкурсне документације, сматраће се благовременим ако је примљен код 
наручиоца најкасније три дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на 
начин достављања.  
Рок за подношење захтева за заштиту права, после доношења одлуке о додели уговора 

из члана 108 Закона о јавним набавкама или одлуке о обустави поступка из члана 109 

Закона о јавним набавкама је 5 (пет) дана од дана пријема одлуке. 

 

Подносилац захтева је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу од 
40.000 динара (број жиро-рачуна 840-742221843-57, шифра плаћања 153, модел 97 
позив на број 50-016, сврха уплате републичка административна такса са назнаком 
набавке на коју се односи, прималац уплате буџет Републике Србије) и доказ приложи.  
Уговор о јавној набавци не може бити закључен пре истека рока за подношење захтева 
за заштиту права из члана 149 Закона о јавним набавкама.  
Захтев за заштиту права задржава даље активности наручиоца у поступку јавне 
набавке, до доношења одлуке о поднетом захтеву за заштиту права. 
 
23)Одлуку о додели уговора Наручилац ће донети у року од 10 дана од дана отварања 
понуда. 
Након истека рока од 8 (осам) од дана када се стекну законски услови наручилац ће 
позвати изабраног понуђача приступи закључењу уговора. 
Уговор бити закључен у року од осам дана од истека рока за подношење захтева за 
заштиту права. 

 

24) ОСТАЛИ УСЛОВИ ПОНУДЕ: 
- уговор се закључује за 2014/2015 годину   
- начин,услови и рок плаћања: без аванса, у року од 60 календарских дана од дана 

пријема исправно сачињеног рачуна   
- рок важења понуде не може бити краћи од 30 дана од дана отварања понуда   
- остали елементи уговора приказани су у обрасцу Модел уговора.   
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3) ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ СА СТРУКТУРОМ ЦЕНЕ 

 

 

 

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:  

Датум:  

Дел. Број:  

 

На основу овог позива за доделу уговора о јавној набавци подносимо 

 

ПОНУДУ 

за јавну набавку мале вредности услуге –годишње превентивно одржавање 

апарата произвођача ''DRÄGER MEDICAL’’,  

редни број М14/46 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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ТАБЕЛА ОБРАСЦА ПОНУДЕ ПОНУЂАЧА    

                          

 Начин плаћања (60 дана)................................................................................................. 

 Рок испоруке..................................................................................................................... 

 Рок одзива у случају сервисирања.................................................................................. 

 Опција понуде (мин. 30 дана).......................................................................................... 
 

Vrsta Br. Opis 

Šifra 
jedinice 
mere 

Šifra 
lokacije Količina 

Jedinična 
cena Bez 
PDV-a 

Cena 
ukupno Bez 
PDV-a 

         Anestezija           

         Fabius CE x 3 kom.           

Artikal MX08196 

Dvogodišnji set za 

Fabius CE KOM SERVIS 3     

Resurs 1967258 Inspekcija Fabius CE KOM SERVIS 6     

Resurs 1973460 Inspekcija Cosy KOM SERVIS 6     

Resurs 1973509 Inspekcija Vamos KOM SERVIS 6     

Resurs 1967460 Inspekcija S Vapor 2000 KOM SERVIS 3     

Resurs 1966812 

Radni sat anestezija MT-

A ČAS SERVIS 3     

         Fabius Tiro x 5 kom.           

Artikal MX08832 

Dvogodišnji set za 

Fabius GS KOM SERVIS 5     

Resurs 1979192 

Inspekcija Fabius 

Tiro/GS/MRI KOM SERVIS 10     

Resurs 1979032 Inspekcija Scio KOM SERVIS 10     

Resurs 1978136 

Inspekcija pacijent 

monitora KOM SERVIS 5     

Resurs 1967460 Inspekcija S Vapor 2000 KOM SERVIS 5     

Resurs 1966812 

Radni sat anestezija MT-

A ČAS SERVIS 5     

         Sulla 909V  x 2 kom.           

Artikal M23225 Ventil pločica KOM SERVIS 4     

Artikal M09257 Dihtung KOM SERVIS 6     

Artikal M09231 Dihtung KOM SERVIS 4     

Resurs 1944223 

Inspekcija Sulla 909 

Blau KOM SERVIS 4     

Resurs 1920863 Inspekcija Ventilog 2 KOM SERVIS 4     

Resurs 1966812 

Radni sat anestezija MT-

A ČAS SERVIS 2     

         Intezivna nega           

         Savina           

Artikal MX08659 

Dvogodišnji set za 

Savinu KOM SERVIS 1     

Resurs 1976346 Inspekcija Savina KOM SERVIS 1     

Resurs 1977628 Inspekcija Aquapor EL KOM SERVIS 1     

Resurs 1978136 

Inspekcija pacijent 

monitora KOM SERVIS 1     

Resurs 1966820 

Radni sat intenzivna 

MT-I ČAS SERVIS 1     

         Neonatologija           

         Caleo x 3 kom.           

Artikal MX17015 Filter za Caleo (20kom) KOM SERVIS 1     
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Resurs 1969889 Inspekcija Caleo KOM SERVIS 6     

         C 2000 x 6 kom.           

Artikal MU12504 Filter BOX/4 KOM SERVIS 6     

Artikal MU13223 

Senzor za O2 /za 

inkubator/ KOM SERVIS 12     

Resurs 1919963 

Inspekcija Inkubator C-

2000 KOM SERVIS 6     

         

Babylog 8000 plus  x 3 

kom.           

Resurs 1938231 

Inspekcija Babylog 8000 

SC KOM SERVIS 6     

Resurs 1975129 Inspekcija F&P MR 850 KOM SERVIS 6     

         Reanimacioni sto           

Resurs 1903764 Insp. Resuscitaire KOM SERVIS 1     

         Monitori9  kom.           

Resurs 1978136 

Inspekcija pacijent 

monitora KOM SERVIS 9     

         Phototherapy 4000           

Artikal 2M21010 

Fluorescentna lampa, 

plava KOM SERVIS 4     

Resurs 1945599 

Inspekcija Fototerapija 

4000 KOM SERVIS 2     

         Kiseonička stanica           

Artikal T04550 Uložak filtera KOM SERVIS 2     

Artikal V03854 Zaptivni prsten filtera KOM SERVIS 2     

Resurs 1905163 

Inspekcija Automatska 

stanica KOM SERVIS 1     

Resurs 1966820 

Radni sat intenzivna 

MT-I ČAS SERVIS 1     

         Kompresorska stanica           

Artikal G40259 Uložak za predfilter 1 KOM SERVIS 2     

Artikal G40261 

Filter sa aktivnim 

ugljem 1 KOM SERVIS 2     

Artikal G40348 Antibakterijski filter 013 KOM SERVIS 2     

CENA UKUPNO BEZ PDV   

PDV   

CENA UKUPNO SA PDV   
 
 

У Београду 

___________________ 

М.П. Потпис овлашћеног лица: 

_____________________ 



Page 11 of 19 

 

 
 

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.  
Извештај о бонитету за јавне набавке Агенције за привредне регистре за период од претходне 
три године (2011,2012,2013) 

6.  

Потврда произвођача опреме која је предмет сервисирања да ће понуђач у периоду важности 
уговора бити снабдевен оригиналним резервним деловима, потрошним материјалом и актуелном 
техничком документацијом о начину сервисирања апарата. Потврда мора да се односи на ову 
јавну набавку. 

7.  
Понуђач мора да поседује минимум 2 обучена стално запослена сервисера – доказ МА или М3А 
образац за сервисере, копија сертификата издатог од стране произвођача опреме која је 
предмет сервисирања да је сервисер обучен за сервисирање предметне опреме. 

8.  
Споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење 
јавне набавке - уколико понуду подноси група понуђача; 

 
 
У _____________________                                                        Потпис овлашћеног лица  
 
Дана:_________________                          М.П.                      ______________________________ 
 
 

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 6-8 доказује се достављањем у понуди захтеване документације. 
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УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА 
 

4.1 Обавезни 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 на следећи начин: 

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

надлежног Привредног суда. Доказује се потисаним и овереним Обрасцем 5 

конкурсне документације; 

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. Доказује се потисаним и овереним Обрасцем 5 конкурсне 

документације; 

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

му је као привредном друштву изречена мера забране обављања делатности. Доказује 

се потисаним и овереним Обрасцем 5 конкурсне документације; 

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. Доказује се потисаним и овереним 

Обрасцем 5 конкурсне документације; 

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. 

        

4.2Додатни услови: 

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

продаје који је већи од укупне цене дате у понуди. Доказује се потисаним и 

овереним Обрасцем 5 конкурсне документације; 

6) да ће понуђач у периоду важности уговора бити снабдевен оригиналним резервним 

деловима, потрошним материјалом и актуелном техничком документацијом о начину 

сервисирања апарата. Доказује се достављањем у понуди захтеване потврде; 

7) да поседује минимум 2 обучена стално запослена сервисера – доказ МА или М3А 

образац за сервисере, копија сертификата издатог од стране произвођача 

опреме која је предмет сервисирања да је сервисер обучен за сервисирање предметне 

опреме.  
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Образац бр. 5 
 
Под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник 
понуђача, дајем следећу 
 

ИЗЈАВУ 
 

 

Понуђач _________________________________ из _________________ 

Улица____________________________,са матичним бројем _______________,  
испуњава   наведене   услове   утврђене   конкурсном   документацијом   за   

ЈНМВ   услуге годишњег превентивног одржавања уређаја произвођача ’’DRÄGER 

MEDICAL’’ GmbH, бр. поступка јавне набавке М14/46 за 2014. годину, за период 
од наредних годину дана, наручиоца ГАК ''Народни фронт'' 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 је у свакој години посматраног периода (2011,2012,2013) остварио приход 
од продаје који је већи од укупне цене дате у понуди. 
   
 
 
 
 
 

 

Датум: ________________  
Место. ________________        М.П. ______________________  

Потпис овлашћеног лица 
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6) ОБРАЗАЦ МОДЕЛ УГОВОРА О ПРЕВЕНТИВНОМ ОДРЖАВАЊУ 

(*понуђач попуњава, парафира и печатира модел уговора у знак сагласности са истим) 

 

 

Закључен између: 

 Гинеколошко-акушерске клиника ''Народни фронт'' Београд, Краљице 

Наталије 62, ПИБ: 100219891, МБ: 07035888 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  понуђач), с друге стране. 

 

 
Члан 1. Предмет уговора 

 

Уговорне стране сагласно утврђују да предмет уговора чини набавка услуге годишњег 

превентивног одржавања уређаја произвођача ’’DRÄGER MEDICAL’’ GmbH у поступку 

јавне набавке мале вредности бр. поступка јавне набавке М14/46 за 2014. годину, за 

период од наредних годину дана, у поступку реализације одлуке о додели уговора,  

број __________ од ______________.године,  све на основу усвојене понуде продавца, 

бр. ___________ од __________. године, која чини саставни део уговора. 

 

Понуђач преузима годишње превентивно одржавање следећих уређаја: 
рб врста ком. Динамика инспекција 

Анестезија 

1. 
Апарат за анестезију Sulla 909v са припадајућим 
елементима*, уз замену одговарајућег сета делова 

2 2 пута годишње 

2. 
Апарат за анестезију Fabius CE са припадајућим 
елементима **, уз замену одговарајућег сета делова 

3 2 пута годишње 

3. 
Апарат за анестезију Fabius TIRO са припадајућим 
елементима **, уз замену одговарајућег сета делова 

5 2 пута годишње 

Интензивна нега 

4. 
Респиратор  Savina  са припадајућим елементом*** уз 
замену одговарајућег сета делова 

1 1 пут годишње 

Неонатологија 

5. Инкубатор CALEO 3 2 пута годишње 

6. Инкубатор C 2000 Isolette 5 1 пут годишње 

7. Респиратор  Babylog 8000 1 2 пута годишње 

8. Реанимациони сто 1 1 пут годишње 

Развод медицинских гасова 

9. Кисеоничка станица 1 1 пут годишње 

10. Компресорска станица 1 
1 пут годишње (зависно од 
навршеног броја сати рада) 

 

* У склопу апарата Sulla налазе се и следећи елементи за које је по протоколу 

превентивног одржавања предвиђен инспекцијски преглед по посебном протоколу: (2 

ком) Кружни систем, (2 ком) Волуметар 3000, (2 ком) Вентилог; (2 ком.) S-Vapor 2000 

** У склопу конфигурације наведеног апарата за анестезију типа Fabius CE, Fabius Tiro 

налазе се и следећи модули за које је по протоколу превентивног одржавања 

предвиђен инспекцијски преглед по посебном протоколу: (6 ком.)COSY; (6 ком.) S-

Vapor 2000; (8 ком) Vamos; (3 ком) SCIO; (5 ком) Gamma XL монитора 

*** У склопу респиратора Savina налази се овлаживач ваздуха Aquapor EI. 
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Члан 2. Обавезе Понуђача 

 

1. Понуђач ће вршити редовно превентивно одржавање уређаја (инспекцијски преглед 

са заменом сета резервних делова, који према испитној карти подлежу редовној 

превентивној замени), динамиком како је произвођач уређаја прописао, (полугодишње, 

годишње ...) у зависности од врсте и сложености уређаја. 

  

2. Обавезе Понуђача су: 

а) редовно превентивно одржавање у прописаним интервалима (два пута годишње) 

укључујући инспекцију, сигурносно-техничку контролу апарата у складу с упутствима 

произвођача, опсег инспекције одређен је испитном документацијом коју издаје и 

прописује произвођач за сваки поједини уређај. Испитна документација је власништво 

Понуђача и код њега се по жељи може добити на увид. 

б) потврда о обављеном сервису, с оценом стања уређаја,  

ц) путни трошкови до места обављања радова  

д) резервни делови који према испитној карти подлежу редовној превентивној 

замени  

е) гаранција за уграђене делове 

ф) време потрошено на обављање радова 

г) време у путу за евентуално обављање додатних поправки изван опсега редовног 

одржавања 

х) повољније услове плаћања приликом Хитних интервенција изван редовног 

радног времена сервисног особља 

 

3. Код уређаја за које, због старости, произвођач више не гарантује снабдевање 

резервним деловима, ограничава се опсег обавеза Понуђача изузимањем одредаба д) и 

е), уз издавње посебног документа с оценом стања оваквог уређаја. 

 

4. Одржавање се обавља у радне дане од понеђељка до петка од 7.00-18.00 сати. 

Уколико је на захтев Наручиоца потребно изаћи на интервенцију изван наведеног 

времена, утрошено време ће у том случају бити додатно обрачунато према важећим 

ценовницима Понуђача. 

 

5. У домен обавеза Понуђача нису укључени резервни делови, који према испитним 

картама не подлежу редовној превентивној замени, као и услуге поправки и сервиса 

(по позиву). За овакве услуге, Наручилац упућује посебан захтев факсом ка Понуђачу 

на који Понуђач одговара понудом са ценом која се по пријему писмене сагласности од 

Наручиоца и обављеном поправком посебно фактурише. 

  

Члан 3. Обављање одржавања, учествовање Наручиоца 

 

1. Редовни прегледи и одржавање уређаја обављају се код Наручиоца. 

 

2. Понуђач преузима бригу о правовременом сервисирању и договара термине доласка 

с Наручиоцем. 

 

3. Наручилац  је дужан да правовремено осигура све предуслове који су потребни да 

би Понуђач у договореном термину и у прикладним радним условима могао да обавља 

договорене активности. Наручилац брине о томе да особљу Понуђача стави на 

располагање одговарајући простор са свим техничким могућностима спровођења 

сигурносно-техничке контроле и уговореног одржавања. Простор и техничке уређаје, 

електричну енергију, телефонску линију, медицинске гасове и слично, Понуђач користи 

у разумним количинама бесплатно. 

 

Члан 4. Цене 
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Накнада за одржавање уређаја према спецификацији из понуде бр. ______   , наведене 

у Члану 1,  а по предрачуну са урачунатим попустима, износи  __________дин.  без 

ПДВ-а. 

 

У цену су урачунати сви трошкови везани уз обављање обавеза Понуђача из Члана 2., 

рад, трошкови припреме, километраже, трошкови путовања, време путовања у доласку 

и одласку, као и одобрени попусти. Порез на додату вредност додатно се зарачунава 

према важећој стопи. 

 

Трошкови који ће се обрачунавати за сервисну подршку (поправке по позиву): 

 

Путни трошкови  _________ Дин. 

Цена радног сата сервиса  ________ Дин.  

Цена делова за прев. одржавање и поправке кварова по пријави 5% попуста у 

односу на ценовник на дан уговарања 

Цене делова и услуга за неонатологију 10% попуста у односу на ценовник на дан 

уговарања 

Цена радног сата у путу  _______ Дин.  

 

- Извод из ценовника резервних делова и услуга налази се у прилогу овог 

уговора. 

 

Члан 5. Плаћање 

 

Плаћање се врши, на основу испостављених рачуна за обављени посао на текући 

рачун бр: ______________ код ______________ у корист _____________у року од 60 

дана по испостављеном рачуну за обављени посао. Потврда о обављеном послу мора 

бити оверена од овлашћене особе Наручиоца.  

 

Члан 6. Трајање уговора 

 

Уговор о превентивном одржавању закључен је на одређено време, и подразумева 

превентивно одржавање уређаја у периоду годину дана од дана потписа уговора.  

 

У случају промене броја уређаја или врсте уређаја, странке ће оверити измењене 

понуде, а што не утиче на остале одредбе овог уговора, осим на укупну цену, која ће 

се у складу са тим променама изменити. 

 

 

Члан 7. Измене уговора, надлежни суд 

 

Измене и допуне овог уговора морају бити у писаном облику. У случају спора, странке 

уговарају надлежност стварно надлежног суда у Београду.  

 

Члан 8. Остале одребе: 

 

За обављање послова сервисне подршке (по позиву), предвиђени су следећи услови и 

рокови извршења услуга: 

 

Рок за одазив извршиоца радова за сервисне интервенције: до 24 сата. 

 

Време извршења услуга поправки: 

• За сервисне интервенције мањег обима (који се могу отклонити на лицу места), 

односно отклањање стандардних кварова за чије се потребе на лагеру делова држе 

пројектоване количине: до 7 дана 
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• За не стандардне кварове (који подразумевају одвожење апарата у сервис и/или 

увоз делова): до 20 дана 

 

Плаћање услуга поправки (по позиву): 

• 60 дана по испостављеном рачуну за обављене радове. 

 

Члан 9. Завршне одредбе 

 

Закључењем овог уговора престају да важе сви претходни уговори о одржавању. 

Овај уговор је састављен у 6 примерка од којих свака странка задржава по три 

примерка. 

 

Наручилац се обавезује да ће држати у тајности и да неће обавештавати трећа лица о 

овом споразуму, а нарочито о његовим условима. Налогодавац ће обезбедити да се 

приступ овом споразуму омогући у сопственој кући само оним лицима која морају бити 

упозната са овим споразумом. Ова обавеза чувања тајности односи се на садржај и 

форму овог уговора. 

 

За понуђача 

 

 ___________________, 

Директор 

За наручиоца 

 

______________________________ 

Проф. др Снежана Ракић  

в.д. директора 
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Образац 7. 
 

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 29/2014), у јавној набавци 

годишње превентивно одржавање медицинске опреме произвођача 
''DRÄGER MEDICAL’’ GmbH, за потребе Гинеколошко-акушерске клинике 

''Народни фронт'', редни број поступка М14/46 за 2014. годину, под пуном 
материјалном и кривичном одговорношћу:  
 

 
 

И З Ј А В Љ У Ј Е М  
 
 

  Да сам 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 8. 

 

ИЗЈАВА 
 

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

гласник РС“ број 124/12), у јавној набавци услуге – годишње превентивно 
одржавање медицинске опреме произвођача ''DRÄGER MEDICAL’’ GmbH, 

за потребе Гинеколошко-акушерске клинике ''Народни фронт'', редни број 
поступка јавне набавке М14/46 за 2014. годину, 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. 

 
 

 
 
 

 


