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ДОМ ЗДРАВЉА ПАНЧЕВО
26000 ПАНЧЕВО, МИЛОША ОБРЕНОВИЋА БР. 2
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
ПОСТУПАК ЈАВНE НАБАВКE МАЛЕ ВРЕДНОСТИ УЛТРАЗВУЧНИ АПАРАТИ
бр. ЈНМВ 18/17

Датум и време
Рок за објављивање позива за подношење
понуда и конкурсне документације на Порталу
јавних набавки и интернет страници Наручиоца
Рок за подношење понудe
Отварање понуда

До 09.08.2017. године

17.08.2017. године до 08:45 часова
17.08.2017. године у 09:00 часова

Панчево, јул 2017. године
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На основу члана 39. и члана 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр.124/12, 14/15 и 68/15, у
даљем тексту: Закон), члана 6. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних
набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС” бр. 86/15), Одлуке о покретању поступка јавне
набавке мале вредности и Решења о образовању Комисије за спровођење поступка јавне набавке мале вредности –
Ултразвучни апарати, бр. ЈНМВ 18/17 од 31.07.2017. године, припремљена је:
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
ЗА ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ –
УЛТРАЗВУЧНИ АПАРАТИ
БР. ЈНМВ 18/17
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I ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ
1.Подаци о наручиоцу
Наручилац: Дом здравља Панчевo
Адреса: 26000 Панчево, Милоша Обреновића бр. 2
Интернет страница: www.dzpancevo.org
2. Врста поступка јавне набавке
Предметна јавна набавка се спроводи у поступку јавне набавке мале вредности, у складу са Законом и подзаконским
актима којима се уређују јавне набавке, и то:
• Закон о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ бр. 124/12, 14/15 и 68/15),
• Закон о општем управном поступку („Сл. лист СРЈ“ бр. 33/97, бр. 31/01, „Сл. гласник РС“ бр. 30/10 и „Сл.
гласник РС“ бр. 18/16), у делу који није регулисан Законом о јавним набавкама,
• Закон о облигационим односима („Сл. лист СФРЈ“ бр. 29/78, бр. 39/85, бр. 45/89-Одлука УСЈ и бр. 57/89, „Сл.
лист СРЈ“ бр. 31/93 и „Сл. лист СЦГ“ бр. 1/03 – уставна повеља), након закључења уговора о јавној набавци,
• Правилник о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину
доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС“ бр. 86/15).
• Правилник о ближем уређивању поспупка јавне набавкe од 06.11.2015. године
• Закон о лековима и медицинским средствима („Сл. гласник РС“, бр. 30/2010 и 107/2012)
3. Предмет јавне набавке
Предмет јавне набавке, бр. ЈНМВ 18/17, су добра – Ултразвучни апарати за потребе Дома здравља Панчево.
4. Ознака из Општег речника набавки:
Опрема за акустично ултразвучно и доплерско снимање – 33112200.
5.Партије
Предмет јавне набавке није обликован у више партија.
6. Циљ поступка
Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци.
7. Резервисана јавна набавка
Није у питању резервисана јавна набавка.
8. Електронска лицитација
Не спроводи се електронска лицитација.
9. Рок у којем ће Наручилац донети одлуку о додели уговора
Одлуку о додели уговора, Наручилац ће донети у року од 10 дана од дана јавног отварања
понуда.
9. Контакт
e-mail адреса: javnenabavke@dzpancevo.org
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II ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА
Предмет јавне набавке је добро - Ултразвучни апарати, бр. ЈНМВ 18/17, и подразумева следеће:
УЛТРАЗВУЧНИ АПАРАТИ

ginekološki kolor-dopler ultrazvučni aparat
R. br.

1.

1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.
1.8.
1.9.
1.10.

2.

2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.
2.7.
2.8.

3.

3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.

ZAHTEVI

Opšte karakteristike ultrazvučnog aparata

Najveća dubina snimanja, najmanje 30cm
Integrisani flet panel monitor visoke rezolucije, veličine ekrana najmanje 21“, rezolucije 1080P
tzv. „full HD“. Monitor mora da poseduje integrisanu ručku zbog lakšeg manevrisanja i
pozicioniranja
Integrisani Touch screen dijagonale najmanje 10.4“ na kontrolnom panelu
Mogućnost pomeranja monitora (nezavisno od sistema i kontrolnog panela)- po visini, zakretanje
i tilt- navesti opsege pomeranja
Najmanje 3 aktivna porta za priključenje sondi
Dinamički opseg sistema najmanje 220dB
Integrisani hard disk za čuvanje snimaka najmanje 500GB
Najveći broj linija u B modu, najmanje 512
Maksimalni frame rate u 2D modu najmanje 480fps
Težina samog aparata (bez sondi i printera), ne veća od 75kg

Modovi i tehnologije snimanja i obrade snimaka

Modovi snimanja: B (2D) mod, Tissue Harmonic Imaging, PW dopler, kolor dopler, dupleks,
tripleks mod
Napredna tehnologija prostornog komponovanja slike iz više različitih pravaca (najmanje 7
različitih uglova (linija) snimanja)
Trapezoidni imidžing
THI simultano sa prostornim komponovanjem slike
THI simultano sa naprednom tehnologijom za redukciju šuma na slici
Napredna tehnologija za redukciju šuma na slici (tzv. „Speckle reduction“)
Paketi merenja i kalkulacija u 2D i dopler modu za obstetricione i ginekološke preglede,
abdominalne, vaskularne preglede, muskluloskeketalne preglede, preglede malih organa i
preglede dojke
Mogućnost nadogradnje softvera koji omogućava potpuno automatsko merenje struktura koje
se zahtevaju za biometiju fetusa: BPD, HC, AC, FL i HL, bez ikakve interakcije lekara sa aparatom

Upravljanje slikama, skladištenje i prenos snimaka i umrežavanje sistema

Digitalna akvizicija statičkih slika i dinamičkih klipova
CINE memorija
Integrisana baza podataka za arhiviranje slika i CINE zapisa sa merenjima i izveštajima. Povlačenje
uskladištenih podataka i mogućnost ponovnog merenja, upoređivanja sa novim snimcima i
pravljenje novih izveštaja.
Arhiviranje snimaka u DICOM, TIFF, AVI i JPG formatu ili ekvivalentnim PC formatima na CD/DVD
i USB
Najmanje 4 USB priključka
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4.
4.1.
4.2.
4.3.

5.

5.1.

Sonde: Uređaj mora da podržava rad sa sektorskim, konveksnim,
linearnim, endokavitalnim i 4D sondama

2D konveksna multifrekventna sonda frekvencijskog opsega 1.5-5 MHz ili šire, sa najmanje 128
kristalna elementa, sa vidnim poljem od najmanje 65° i sa najmanje 12 radnih učestanosti
2D endokavitalna sonda frekvencijskog opsega 4-10 MHz ili šire, sa najmanje 128 kristalna
elementa, sa vidnim poljem od najmanje 130° i sa najmanje 12 radnih učestanosti
Mogućnost nadogradnje sistema sa 2D linearnom multifrekventnom sondom frekvencijskog
opsega 4-12 MHz ili šire, sa najmanje 192 kristalna elementa, sa širinom niza kristala od najmanje
5cm, sa vidnim poljem od najmanje 15cm i sa dubinom snimanja od najmanje 15cm

Ostalo

Crno/beli digitalni video printer

internistički kolor-dopler ultrazvučni aparat
R. br.

1.

1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.
1.8.
1.9.
1.10.

2.

2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.
2.7.

3.

3.1.
3.2.
3.3.

ZAHTEVI

Opšte karakteristike ultrazvučnog aparata

Najveća dubina snimanja, najmanje 30cm
Integrisani flet panel monitor visoke rezolucije, veličine ekrana najmanje 21“, rezolucije 1080P
tzv. „full HD“. Monitor mora da poseduje integrisanu ručku zbog lakšeg manevrisanja i
pozicioniranja
Integrisani Touch screen dijagonale najmanje 10.4“ na kontrolnom panelu
Mogućnost pomeranja monitora (nezavisno od sistema i kontrolnog panela)- po visini, zakretanje
i tilt- navesti opsege pomeranja
Najmanje 3 aktivna porta za priključenje sondi
Dinamički opseg sistema najmanje 220dB
Integrisani hard disk za čuvanje snimaka najmanje 500GB
Najveći broj linija u B modu, najmanje 512
Maksimalni frame rate u 2D modu najmanje 480fps
Težina samog aparata (bez sondi i printera), ne veća od 75kg

Modovi i tehnologije snimanja i obrade snimaka

Modovi snimanja: B (2D) mod, Tissue Harmonic Imaging, PW dopler, kolor dopler, dupleks,
tripleks mod
Napredna tehnologija prostornog komponovanja slike iz više različitih pravaca (najmanje 7
različitih uglova (linija) snimanja)
Trapezoidni imidžing
THI simultano sa prostornim komponovanjem slike
THI simultano sa naprednom tehnologijom za redukciju šuma na slici
Napredna tehnologija za redukciju šuma na slici (tzv. „Speckle reduction“)
Paketi merenja i kalkulacija u 2D i dopler modu za abdominalne, vaskularne preglede,
muskluloskeketalne preglede, preglede malih organa i preglede dojke

Upravljanje slikama, skladištenje i prenos snimaka i umrežavanje sistema

Digitalna akvizicija statičkih slika i dinamičkih klipova
CINE memorija
Integrisana baza podataka za arhiviranje slika i CINE zapisa sa merenjima i izveštajima. Povlačenje
uskladištenih podataka i mogućnost ponovnog merenja, upoređivanja sa novim snimcima i
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3.4.
3.5.

4.
4.1.
4.2.

5.

5.1.

pravljenje novih izveštaja.
Arhiviranje snimaka u DICOM, TIFF, AVI i JPG formatu ili ekvivalentnim PC formatima na CD/DVD
i USB
Najmanje 4 USB priključka

Sonde: Uređaj mora da podržava rad sa sektorskim, konveksnim,
linearnim, endokavitalnim i 4D sondama

2D konveksna multifrekventna sonda frekvencijskog opsega 1.5-5 MHz ili šire, sa najmanje 128
kristalna elementa, sa vidnim poljem od najmanje 65° i sa najmanje 12 radnih učestanosti
2D linearna multifrekventna sonda frekvencijskog opsega 4-12 MHz ili šire, sa najmanje 192
kristalna elementa, sa širinom niza kristala od najmanje 5cm, sa vidnim poljem od najmanje
15cm i sa dubinom snimanja od najmanje 15cm

Ostalo

Crno/beli digitalni video printer

Kao dokaz za za ispunjenost obaveznih tehničkih zahteva ponuđač treba da dostavi originalan katalog
proizvođača (svaka strana kataloga treba da bude overena potpisom i pečatom proizvođača ili inozastupnika za
Evropu).
Samo za karakterisitke koje se ne nalaze u originalnom katalogu proizvođača, ponuđač kao dokaz ispunjenosti
dostavlja originalnu izjavu proizvođača ili inozastupnika za Evropu.
U slučaju da uz ponudu nije dostavljen napred opisani katalog proizvođača i/ili izjava proizvođača ili
inozastupnika za Evropu, takva ponuda biće odbijena kao neprihvatljiva.
Naručilac ima pravo da zahteva da mu ponuđač na uvid dostavi aparatе identičnih karakteristika koje se
zahtevaju tehničkom specifikacijom a sve u cilju dokaza ispunjenosti istih. Naručilac ima pravo da zahteva takve
aparate na uvid od momenta otvaranja ponuda do trenutka donošenja odluke. Ponuđač je dužan da dostavi
aparat na uvid najkasnije u roku od 5 dana od momenta prijema pisanog zahteva za dostavljanje aparata.
U slučaju da na zahtev naručioca ponuđač ne dostavi na uvid aparatе identičnih karakteristika koje se zahtevaju
tehničkom specifikacijom (uključujući i pripadajuće sonde) najkasnije u roku od 5 dana od momenta prijema
pisanog zahteva za dostavljanje aparata, takva ponuda biće odbijena kao neprihvatljiva.
Напомене:
Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања
Наручилац ће плаћања извршити по испоруци у року не краћем од три дана од дана преношења средстава од стране
свог Оснивача.
Плаћање се врши уплатом на рачун Понуђача.
Понуђачу није дозвољено да захтева аванс.
Захтеви у погледу начина и и рока испоруке добара
Понуђач се обавезује да ће предметна добра испоручити у року од максимално 30 дана од дана закључења Уговора.
Захтеви у погледу места испоруке добара
Место испоруке предметних добара је место Наручиоца: Дом здравља Панчево, Милоша Обреновића бр. 2, 26000
Панчево.
Захтеви у погледу гарантног рока
Дужина гаранције не може бити краћа од 24 месеци од дана потписивања записника о квалитативном и
квантитативном пријему.
Средства финансијског обезбеђења
1. Понуђач је у обавези да уз понуду достави Банкарску гаранцију за озбиљност понуде са назначеним износом не
мањим од 5% од укупне вредности понуде без ПДВ и роком важности 90 дана од дана јавног отварања понуда, која
мора бити неопзива, безусловна, без права на приговор, и платива на први позив у Корист Наручиоца Дом здравља

Конкурсна документација за поступак јавне набавке мале вредности Ултразвучни апарати, бр. ЈНМВ 18/17

7/33
Панчево. Поднета банкарска гаранција не може да садржи додатне услове за исплату, краће рокове, мањи износ или
промењену месну надлежност за решавање спорова.
Ова гаранција за понуду се тражи ради заштите Наручиоца од ризика у погледу понашања понуђача, чиме би се
оправдало одузимање гарантног износта и то:
-уколико понуђач повуче своју понуду у току периода важности понуде
-у случају да понуђач чија је понуда прихваћена:
1) не потпише Уговор о јавној набавци
2) не достави гаранцију за добро извршење посла приликом потписивања уговора
2.Понуђач је у обавези да уз понуду достави Оригинал писмо о намерама банке за издавање банкарске гаранције за
добро извршење посла, обавезујућег карактера за банку, да ће у случају да понуђач добије посао, издати банкарску
гаранцију за добро извршење посла у висини не мањој од 10% од укупне вредности уговора без ПДВ са роком
важности најмање 10 (десет) дана дуже од дана истека рока за коначно извршење посла, Писмо не сме бити бити
ограничено роком трајања (датумом) и не сме имати садржину која се односи на политику банке и одредницу да
писмо не представља даљу обавезу за банку као гаранта (потписан печатом банке оверен оригинални документ)
3. Понуђач је у обавези да уз понуду достави Оригинал писмо о намерама банке за издавање банкарске гаранције за
отклањање грешака у гарантном року, обавезујућег карактера за банку, да ће у случају да понуђач добије посао,
издати банкарску гаранцију за отклањање грешака у гарантном року у висини не мањој од 10% од укупне вредности
уговора без ПДВ са роком важности најмање 10 (десет) дана дуже од дана истека рока за коначно извршење посла,
Писмо не сме бити бити ограничено роком трајања (датумом) и не сме имати садржину која се односи на политику
банке и одредницу да писмо не представља даљу обавезу за банку као гаранта (потписан печатом банке оверен
оригинални документ)
Изабрани понуђач је у обавези да достави
1. Банкарску гаранцију за добро извршење посла у моменту потписивања уговора која мора бити неопозива,
безусловна, без права на приговор, и платива на први позив. Банкарска гаранција за добро извршење посла
издаје се у висини не мањој од 10% од укупне вредности уговора без ПДВ са роком важности који је 10
(десет) дана дужи од уговореног рока за коначно извшење посла у Корист Наручиоца Дом здравља Панчево.
Поднета банкарска гаранција не може да садржи додатне услове за исплату, краће рокове, мањи износ или
промењену месну надлежност за решавање спорова. Ако се за време трајања уговора промене рокови за
извршење уговорне обавезе, важност банкарске гаранције за добро извршење посла мора се продужити.
Наручилац ће банкарску гаранцију за добро извршење посла уновчити у случају да понуђач не буде
извршавао своје уговорене обавезе у роковима и на начин предвићен уговором .
2. Банкарску гаранцију за отклањање грешака у гарантном року у моменту потписивања записника о
квалитативном и квантитативном пријему која мора бити неопзива, безусловна, без права на приговор, и
платива на први позив. Банкарска гаранција за отклањање грешака у гарантном року издаје се висини не
мањој од 10% од укупне вредности уговора без ПДВ са роком важности који је 10 (десет) дана дужи од
уговореног гарантног у Корист Наручиоца Дом здравља Панчево. Поднета банкарска гаранција не може да
садржи додатне услове за исплату, краће рокове, мањи износ или промењену месну надлежност за
решавање спорова.
Наручилац ће поднету банкарску гаранцију за отклањање грешака уновчити у случају да изабрани понуђач
не изврши обавезу отклањања недостатака који би могли умањити могућност коришћења предмета уговора
у гарантном року .
По извршењу свих уговорених обавеза изабраног понуђача средства финансијског обезбеђења ће бити
враћена
Захтев у погледу рока важења понуде
Рок важења понуде не може бити краћи од 90 дана од дана отварања понуда.
Понуђач је дужан да у понуди назначи рок важења понуде. Понуда која има краћи рок важења понуде од 90 дана,
као и понуда у којој понуђач није навео рок важења понуде, биће одбијена као неприхватљива.
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.

Место:_____________
Датум:_____________

М.П.

Понуђач:
_______________________
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III УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. и 76. ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ
ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА
ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ
Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који испуњава обавезне услове за учешће,
дефинисане чланом 75. Закона, а испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке,
Понуђач доказује на начин дефинисан у следећој табели, и то:

Р .бр

ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ

НАЧИН ДОКАЗИВАЊА

Да је регистрован код надлежног органа,
односно уписан у одговарајући регистар (чл.
75. ст. 1. тач. 1) Закона);
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);
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);
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.

3.

4.

Да има има важећу дозволу надлежног
органа за обављање делатности која је
предмет јавне набавке

5.

ИЗЈАВА (Образац 5. у поглављу V ове конкурсне
документације),
којом
Понуђач
под
пуном
материјалном и кривичном одговорношћу потврђује
да испуњава услове за учешће у поступку јавне
набавке из чл. 75. ст. 1. тач. 1) до 4) и став 2. Закона,
дефинисане овом конкурсном документацијом

Решење Министарства здравља Републике Србије о
испуњености услова за обављање делатности
промета медицинским средставима на велико (у
складу са Законом о лековима и медицинским
средствима) – у неовереној фотокопији

ДОДАТНИ УСЛОВИ
Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке мора испунити додатне услове за учешће у поступку
јавне набавке, дефинисане овом конкурсном документацијом, а испуњеност додатних услова понуђач доказује на
начин дефинисан у наредној табели, и то:
Р.бр.
1.

ДОДАТНИ УСЛОВИ
ФИНАНСИЈСКИ, ТЕХНИЧКИ И ПОСЛОВНИ
КАПАЦИТЕТ

I

Да је био ликвидан то јест да није био у блокади у
последње две обрачунске године (2015 и 2016
година) као и у првих 6 месеци 2017 године.

II

Да поседује Oригинaлну прoспeктнo-тeхничку
дoкумeнтaциjу из кoje сe нeдвoсмислeнo мoжe
утврдити
дa пoнуђeнo дoбрo пoсeдуje свe
зaхтeвaнe тeхничкe кaрaктeристикe.

НАЧИН ДОКАЗИВАЊА
Потврда НБС да понуђач у наведеном периоду
(2015,2016. и првих 6 месеци 2017 године) није
био неликвидан односно да није био у блокади,
Наручилац ће као доказ признати потврду
одштампану са званичног сајта НБС као резултат
претраге дужника у принудној наплати.
Oригинaлна прoспeктнo-тeхничку дoкумeнтaциjу
из кoje сe нeдвoсмислeнo мoжe
утврдити
дa пoнуђeнo дoбрo пoсeдуje свe зaхтeвaнe
тeхничкe кaрaктeристикe, и oригинaлну изjaву
прoизвoђaчa или зaступникa прoизвoђача зa
Eврoпу, кojoм сe пoтврђуje испуњeнoст истих.
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III

Да има одобрење прoизвoђaчa или зaступникa
прoизвoђача зa Eврoпу зa учeшћe у прeдмeтнoj JН
и да је пoнуђeнo дoбрo из тeкућe прoизвoдњe.

IV

Да нa тeритoриjи Србиje пoстojи oвлaшћeни
сeрвисни цeнтaр прoизвoђача кojи у гaрaнтoм кao
и у пoстгaрaнтнoм пeриoду минимaлнo 7 гoдинa
oд инстaлaциje oбeзбeђује сeрвиснo-тeхничку
пoдршку сa испoрукoм oригинaлних рeзeрвних
дeлoвa зa пoнуђeнo дoбрo

V

Да су понуђена добра уписана у регистар
медицнских средстава при АЛИМС-у

VI

Да су понуђена добра коришћена у дијагностичке
сврхе у најмање 5 здравствених установа на
територији РС

Oригинaлнo
oвлaшћeњe
прoизвoђaчa
или
зaступникa прoизвoђача зa Eврoпу зa учeшћe у
прeдмeтнoj JН сa изjaвoм дa je пoнуђeнo дoбрo
из тeкућe прoизвoдњe.
Oргинaлнa Изjaвa прoизвoђaчa или зaступникa
прoизвoђача зa Eврoпу дa нa тeритoриjи Србиje
пoстojи oвлaшћeни сeрвисни цeнтaр прoизвoђача
кojи у гaрaнтoм кao и у пoстгaрaнтнoм пeриoду
минимaлнo 7 гoдинa oд инстaлaциje oбeзбeђује
сeрвиснo-тeхничку
пoдршку
сa
испoрукoм
oригинaлних рeзeрвних дeлoвa зa пoнуђeнo
дoбрo

Фотокопија важећег решења о упису у регистар
медицинских средстава издатог од АЛИМС-а.

Изјава понуђача са прецизно наведеним
називима најмање 5 здравствених установа на
територији РС у којима су понуђена добра
коришћена у дијагностичке сврхе.
Наручилац задржава право да након отварања
понуда а пре доношења одлуке о додели уговора
контактира здравствене установе које је понуђач
навео у својој изјави како би проверио истинитост
исте.

УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА
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) Закона.
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.
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.
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. тачка 5) Закона,
дужан је да испуни понуђач из групе понуђача којем је поверено извршење дела набавке за који је неопходна
испуњеност тог услова.
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.
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Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају тражени докази, понуђач може, уместо доказа, приложити
своју писану изјаву, дату под кривичном и материјалном одговорношћу оверену пред судским или управним органом,
јавним бележником или другим надлежним органом те државе.
Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су документи којима понуђач доказује
испуњеност тражених услова издати од стране надлежних органа те државе.
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.
Наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора од понуђача, чија је понуда оцењена као најповољнија,
затражи 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 тражене доказе, наручилац ће његову понуду
одбити као неприхватљиву.
1 Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке наведних у табеларном приказу
обавезних услова под редним бројем 1, 2, 3 и 4. за учешће у поступку предметне јавне набавке, у складу са чл. 77. ст.
4. Закона, понуђач доказује достављањем ИЗЈАВЕ (Образац 5. у поглављу V ове конкурсне документације), којом
под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да испуњава услове за учешће у поступку јавне
набавке из чл. 75. ст. 1. тач. 1) до 4), чл. 75. ст. 2. Закона, дефинисане овом конкурсном документацијом.
Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке наведних у табеларном приказу
обавезних услова под редним бројем 5 за учешће у поступку предметне јавне набавке, понуђач доказује
- достављањем Решења Министарства здравља Републике Србије о испуњености услова за обављање делатности
промета медицинским средставима на велико (у складу са Законом о лековима и медицинским средствима) – у
неовереној фотокопији
2.Испуњеност додатних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, понуђач доказује достављањем
доказа наведених у табеларном приказу начина доказивања додатних услова под редним бројем I – VI за учешће у
поступку предметне јавне набавке:
Понуђачи који су регистровани у Регистру понуђача који води Агенција за привредне регистре не достављају доказе о
испуњености услова из члана 75. став 1. тачке 1) до 4) Закона, сходно чл. 78. Закона.
Понуђач није дужан да доставља на увид доказе који су јавно доступни на интернет страницама надлежних органа,
односно доказе којима се доказује испуњеност обавезних услова из тачке 1 овог поглавља, уколико у понуди
наведе интернет страницу на којој су тражени подаци јавно доступни.
Напомена: Понуђач је у обавези да наведене доказе о испуњавању додатних услова Закона о јавним набавкама за
учешће у поступку предметне јавне набавке достави уз понуду.
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.
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IV КРИТЕРИЈУМ ЗА ИЗБОР НАЈПОВОЉНИЈЕ ПОНУДЕ
1. Критеријум за доделу уговора
Избор најповољније понуде наручилац ће извршити применом критеријума ,,најнижа понуђена цена“.
Елементи критеријума, односно начин на основу којих ће наручилац извршити доделу уговора у ситуацији
када постоје две или више понуда са истом понуђеном ценом
Уколико две или више понуда имају исту понуђену цену, као најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који је
дужи гарантни рок.
V ОБРАСЦИ КОЈИ ЧИНЕ САСТАВНИ ДЕО ПОНУДЕ
Саставни део понуде чине следећи обрасци:
1) Образац понуде (Образац 1);
2) Образац структуре понуђене цене, са упутством како да се попуни (Образац 2);
3) Образац трошкова припреме понуде (Образац 3);
4) Образац изјаве о независној понуди (Образац 4);
5) Образац изјаве понуђача о испуњености услова за учешће у поступку јавне набавке - чл. 75. Закона, наведених
овом конурсном докумнтацијом (Образац 5);
6) Образац изјаве подизвођача о испуњености услова за учешће у поступку јавне набавке - чл. 75. Закона, наведених
овом конкурсном документацијом (Образац 6);
7) Образац 7.
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Образац 1
ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ
Понуда бр. ________________ од __________________ године за посупак јавне набавке мале вредности Ултразвучни апарати, бр. ЈНМВ 18/17.
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:
Законски заступник:
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:
Законски заступник:
Име особе за контакт:
Проценат укупне вредности набавке који ће
извршити подизвођач:
Део предмета набавке који ће извршити
подизвођач:

2)

Назив подизвођача:
Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони број:
Законски заступник:
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.
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4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ

1)

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

2)

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

3)

Назив учесника у заједничкој понуди:
Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони број:
Законски заступник:
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 – Ултразвучни апарати, бр. ЈНМВ 18/17, у складу са Техничком спецификацијом
конкурсне документације Наручиоца

1. ginekološki kolor-dopler ultrazvučni aparat
R. br.

1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.
1.8.
1.9.
1.11.

2.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.
2.7.

2.8.

ZAHTEVI

DA

NE

Komentar

Kolor-dopler ultrazvučni aparat

Opšte karakteristike ultrazvučnog aparata

Najveća dubina snimanja, najmanje 30cm
Integrisani flet panel monitor visoke rezolucije, veličine
ekrana najmanje 21“, rezolucije 1080P tzv. „full HD“.
Monitor mora da poseduje integrisanu ručku zbog lakšeg
manevrisanja i pozicioniranja
Integrisani Touch screen dijagonale najmanje 10.4“ na
kontrolnom panelu
Mogućnost pomeranja monitora (nezavisno od sistema i
kontrolnog panela)- po visini, zakretanje i tilt- navesti
opsege pomeranja
Najmanje 3 aktivna porta za priključenje sondi
Dinamički opseg sistema najmanje 220dB
Integrisani hard disk za čuvanje snimaka najmanje 500GB
Najveći broj linija u B modu, najmanje 512
Maksimalni frame rate u 2D modu najmanje 480fps
Težina samog aparata (bez sondi i printera), ne veća od
75kg

Modovi i tehnologije snimanja i obrade
snimaka

Modovi snimanja: B (2D) mod, Tissue Harmonic Imaging,
PW dopler, kolor dopler, dupleks, tripleks mod
Napredna tehnologija prostornog komponovanja slike iz
više različitih pravaca (najmanje 7 različitih uglova (linija)
snimanja) (navesti naziv softvera)
Trapezoidni imidžing
THI simultano sa prostornim komponovanjem slike
THI simultano sa naprednom tehnologijom za redukciju
šuma na slici
Napredna tehnologija za redukciju šuma na slici (tzv.
„Speckle reduction“) (navesti naziv softvera)
Paketi merenja i kalkulacija u 2D i dopler modu za
obstetricione i ginekološke preglede, abdominalne,
vaskularne preglede, muskluloskeketalne preglede,
preglede malih organa i preglede dojke
Mogućnost nadogradnje softvera koji omogućava
potpuno automatsko merenje struktura koje se zahtevaju
za biometiju fetusa: BPD, HC, AC, FL i HL, bez ikakve
interakcije lekara sa aparatom (navesti naziv softvera)
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3.
3.1.
3.2.
3.3.

3.4.
3.5.

4.

4.1.

4.2.

4.3.

5.
5.1.

Upravljanje slikama, skladištenje i prenos
snimaka i umrežavanje sistema

Digitalna akvizicija statičkih slika i dinamičkih klipova
CINE memorija
Integrisana baza podataka za arhiviranje slika i CINE
zapisa sa merenjima i izveštajima. Povlačenje
uskladištenih podataka i mogućnost ponovnog merenja,
upoređivanja sa novim snimcima i pravljenje novih
izveštaja.
Arhiviranje snimaka u DICOM, TIFF, AVI i JPG formatu ili
ekvivalentnim PC formatima na CD/DVD i USB
Najmanje 4 USB priključka

Sonde: Uređaj mora da podržava rad sa
sektorskim, konveksnim, linearnim,
endokavitalnim i 4D sondama

2D konveksna multifrekventna sonda frekvencijskog
opsega 1.5-5 MHz ili šire, sa najmanje 128 kristalna
elementa, sa vidnim poljem od najmanje 65° i sa
najmanje 12 radnih učestanosti
2D endokavitalna sonda frekvencijskog opsega 4-10 MHz
ili šire, sa najmanje 128 kristalna elementa, sa vidnim
poljem od najmanje 130° i sa najmanje 12 radnih
učestanosti
Mogućnost nadogradnje sistema sa 2D linearnom
multifrekventnom sondom frekvencijskog opsega 4-12
MHz ili šire, sa najmanje 192 kristalna elementa, sa
širinom niza kristala od najmanje 5cm, sa vidnim poljem
od najmanje 15cm i sa dubinom snimanja od najmanje
15cm

Ostalo

Crno/beli digitalni video printer

Kao dokaz za za ispunjenost obaveznih tehničkih zahteva ponuđač treba da dostavi originalan katalog
proizvođača (svaka strana kataloga treba da bude overena potpisom i pečatom proizvođača ili inozastupnika
za Evropu).
Samo za karakterisitke koje se ne nalaze u originalnom katalogu proizvođača, ponuđač kao dokaz
ispunjenosti dostavlja originalnu izjavu proizvođača ili inozastupnika za Evropu.
U slučaju da uz ponudu nije dostavljen napred opisani katalog proizvođača i/ili izjava proizvođača ili
inozastupnika za Evropu, takva ponuda biće odbijena kao neprihvatljiva.
Naručilac ima pravo da zahteva da mu ponuđač na uvid dostavi aparat identičnih karakteristika koje se
zahtevaju tehničkom specifikacijom a sve u cilju dokaza ispunjenosti istih. Naručilac ima pravo da zahteva
takav aparat na uvid od momenta otvaranja ponuda do trenutka donošenja odluke. Ponuđač je dužan da
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dostavi aparat na uvid najkasnije u roku od 5 dana od momenta prijema pisanog zahteva za dostavljanje
aparata.
U slučaju da na zahtev naručioca ponuđač ne dostavi na uvid aparat identičnih karakteristika koje se
zahtevaju tehničkom specifikacijom (uključujući i pripadajuće sonde) najkasnije u roku od 5 dana od
momenta prijema pisanog zahteva za dostavljanje aparata, takva ponuda biće odbijena kao neprihvatljiva.

2.internistički kolor-dopler ultrazvučni aparat
R. br.

1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.
1.8.
1.9.
1.11.

2.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.
2.7.

ZAHTEVI

DA

NE

Komentar

Kolor-dopler ultrazvučni aparat

Opšte karakteristike ultrazvučnog aparata

Najveća dubina snimanja, najmanje 30cm
Integrisani flet panel monitor visoke rezolucije, veličine
ekrana najmanje 21“, rezolucije 1080P tzv. „full HD“.
Monitor mora da poseduje integrisanu ručku zbog lakšeg
manevrisanja i pozicioniranja
Integrisani Touch screen dijagonale najmanje 10.4“ na
kontrolnom panelu
Mogućnost pomeranja monitora (nezavisno od sistema i
kontrolnog panela)- po visini, zakretanje i tilt- navesti
opsege pomeranja
Najmanje 3 aktivna porta za priključenje sondi
Dinamički opseg sistema najmanje 220dB
Integrisani hard disk za čuvanje snimaka najmanje 500GB
Najveći broj linija u B modu, najmanje 512
Maksimalni frame rate u 2D modu najmanje 480fps
Težina samog aparata (bez sondi i printera), ne veća od
75kg

Modovi i tehnologije snimanja i obrade
snimaka

Modovi snimanja: B (2D) mod, Tissue Harmonic Imaging,
PW dopler, kolor dopler, dupleks, tripleks mod
Napredna tehnologija prostornog komponovanja slike iz
više različitih pravaca (najmanje 7 različitih uglova (linija)
snimanja) (navesti naziv softvera)
Trapezoidni imidžing
THI simultano sa prostornim komponovanjem slike
THI simultano sa naprednom tehnologijom za redukciju
šuma na slici
Napredna tehnologija za redukciju šuma na slici (tzv.
„Speckle reduction“) (navesti naziv softvera)
Paketi merenja i kalkulacija u 2D i dopler modu za
abdominalne, vaskularne preglede, muskluloskeketalne
preglede, preglede malih organa i preglede dojke
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3.
3.1.
3.2.
3.3.

3.4.
3.5.

4.

4.1.

4.2.

5.
5.1.

Upravljanje slikama, skladištenje i prenos
snimaka i umrežavanje sistema

Digitalna akvizicija statičkih slika i dinamičkih klipova
CINE memorija
Integrisana baza podataka za arhiviranje slika i CINE
zapisa sa merenjima i izveštajima. Povlačenje
uskladištenih podataka i mogućnost ponovnog merenja,
upoređivanja sa novim snimcima i pravljenje novih
izveštaja.
Arhiviranje snimaka u DICOM, TIFF, AVI i JPG formatu ili
ekvivalentnim PC formatima na CD/DVD i USB
Najmanje 4 USB priključka

Sonde: Uređaj mora da podržava rad sa
sektorskim, konveksnim, linearnim,
endokavitalnim i 4D sondama

2D konveksna multifrekventna sonda frekvencijskog
opsega 1.5-5 MHz ili šire, sa najmanje 128 kristalna
elementa, sa vidnim poljem od najmanje 65° i sa
najmanje 12 radnih učestanosti
2D linearna multifrekventna sonda frekvencijskog opsega
4-12 MHz ili šire, sa najmanje 192 kristalna elementa, sa
širinom niza kristala od najmanje 5cm, sa vidnim poljem
od najmanje 15cm i sa dubinom snimanja od najmanje
15cm

Ostalo

Crno/beli digitalni video printer

Kao dokaz za za ispunjenost obaveznih tehničkih zahteva ponuđač treba da dostavi originalan katalog
proizvođača (svaka strana kataloga treba da bude overena potpisom i pečatom proizvođača ili inozastupnika
za Evropu).
Samo za karakterisitke koje se ne nalaze u originalnom katalogu proizvođača, ponuđač kao dokaz
ispunjenosti dostavlja originalnu izjavu proizvođača ili inozastupnika za Evropu.
U slučaju da uz ponudu nije dostavljen napred opisani katalog proizvođača i/ili izjava proizvođača ili
inozastupnika za Evropu, takva ponuda biće odbijena kao neprihvatljiva.
Naručilac ima pravo da zahteva da mu ponuđač na uvid dostavi aparat identičnih karakteristika koje se
zahtevaju tehničkom specifikacijom a sve u cilju dokaza ispunjenosti istih. Naručilac ima pravo da zahteva
takav aparat na uvid od momenta otvaranja ponuda do trenutka donošenja odluke. Ponuđač je dužan da
dostavi aparat na uvid najkasnije u roku od 5 dana od momenta prijema pisanog zahteva za dostavljanje
aparata.
U slučaju da na zahtev naručioca ponuđač ne dostavi na uvid aparat identičnih karakteristika koje se
zahtevaju tehničkom specifikacijom (uključujući i pripadajuće sonde) najkasnije u roku od 5 dana od
momenta prijema pisanog zahteva za dostavljanje aparata, takva ponuda biće odbijena kao neprihvatljiva.
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Укупна цена у динарима без урачунатог ПДВ-а, према Техничкој
спецификацији Наручиоца
(податак из Обрасца структуре цене - «Укупна цена - колона 8,
ред 5»)
Укупна цена у динарима са урачунатим ПДВ-ом, према Техничкој
спецификацији Наручиоца
(податак из Обрасца структуре цене - «Укупна цена- колона 9, ред
5»)
Напомена: Укупна цена у динарима без урачунатог ПДВ-а, према Техничкој спецификацији Наручиоца без урачунатог
ПДВ-а, Наручиоцу ће служити за бодовање понуда.
Рок важења понуде је __________дана ( не може бити краћи од 90 дана)
од дана отварања понуда.
У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном
Рок важења понуде
облику затражи од понуђача продужење рока важења понуде.
Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде на може
мењати понуду.
Гарантни рок износи ___________ месеци. (Не може бити краћи од 24
Гарантни рок
месеца)
Проценат
укупне
вредности
набавке
или
део
набавке,
који
ће
бити
подизвођачу________________________(попуњава само понуђач који подноси понуду са подизвођачем)

Датум

М.П.

_____________________________

поверен

Понуђач
________________________________

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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ОБРАЗАЦ 2

ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ

Предмет јавне набавке – Ултразвучни апарати, бр. ЈНМВ 18/17, је добро и подразумева следеће:
Ре
д.
бр
ој
1
1.

2.

Назив добра

2
Гинеколошки
колор-доплер
ултразвучни
апарат
Интернистички
колор-доплер
ултразвучни
апарат

Јед.
мере

Колич
ина

Назив
произвођача/
робне марке и
модела

3

4

5

ком

1

ком

1

Цена по
јединици
мере у
динарима
без ПДВ-а
6

Цена по
јединици мере
у динарима са
ПДВ-ом

Укупна цена
у динарима
без ПДВ-а

Укупна цена
у динарима
са ПДВ-ом

7

8 (4*6)

9 (4*7)

УКУПНО:

Напомена: У цену урачунати све трошкове којe Понуђач има у реализацији ове јавне набавке.
Упутство за попуњавање табеле:
- У колону 5 уписати назив произвођача/робне марке и модел понуђеног добра за сваку од две ставке;
-У колону 6 уписати цену по јединици мере у динарима без урачунатог ПДВ-а за сваку од две ставке;
- У колону 7 уписати цену по јединици мере у динарима са урачунатим ПДВ-ом за сваку од две ставке;
- У колону 8 уписати укупну цену у динарима без урачунатог ПДВ-а за тражено предметно добро, која се добија
множењем количине (колона 4) и цене по јединици мере у динарима без урачунатог ПДВ-а (колона 6) – 4*6, за сваку
од две ставке;
- У колону 9 уписати укупну цену у динарима са урачунатим ПДВ-ом за тражено предметно добро, која се добија
множењем количине (колона 4) и цене по јединици мере у динарима са урачунатим ПДВ-ом (колона 7) - 4*7, сваку од
две ставке;
- У колону 8 у реду 5 уписати укупно понуђену цену без урачунатог ПДВ-а збирно за обе ставке
- У колону 9 у реду 5 уписати укупно понуђену цену са урачунатим ПДВ-ом збирно за обе ставке
Датум:____________

м.п.

______________________
Потпис понуђача

Напомена:
Образац структуре цене понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише чиме се потврђује да су тачни подаци који
су у обрасцу наведени.
Достављање обрасца структуре цене је обавезно.
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ОБРАЗАЦ 3

ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

У складу са чланом 88. став 1. Закона, понуђач ____________________ [навести назив понуђача], доставља укупан
износ и структуру трошкова припремања понуде, за поступак јавне набавке мале вредности – Ултразвучни апарати,
бр. ЈНМВ 18/17, како следи у табели:
ВРСТА ТРОШКА

ИЗНОС ТРОШКА У РСД

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

Датум:_________________

М.П.

Потпис понуђача
________________________

Напомена: Достављање Обрасца 3. није обавезно.
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ОБРАЗАЦ 4

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 мале
вредности – Ултразвучни апарати, бр. ЈНМВ 18/17, поднео независно, без договора са другим понуђачима или
заинтересованим лицима.

Датум: _____________

М.П.

Потпис понуђача
_______________________

Напомена: У случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди, наручулац ће одмах
обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције. Организација надлежна за заштиту конкуренције, може
понуђачу, односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке ако утврди да је
понуђач, односно заинтересовано лице повредило конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу закона којим се
уређује заштита конкуренције.
Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из
групе понуђача и оверена печатом.

Конкурсна документација за поступак јавне набавке мале вредности Ултразвучни апарати, бр. ЈНМВ 18/17

23/33

ОБРАЗАЦ 5
ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОНУЂАЧА О ИСПУЊЕНОСТИ ОБАВЕЗНИХ
УСЛОВА ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ
НАБАВКЕ — ЧЛ. 75. ЗАКОНА
У складу са чланом 77. став 4. Закона, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник понуђача,
дајем следећу
ИЗЈАВУ
Понуђач _____________________________________________[навести назив понуђача] у поступку јавне набавке
мале вредности – Ултразвучни апарати, бр. ЈНМВ 18/17, испуњава све услове из чл. 75. Закона, односно услове
дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то:
1) Понуђач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1)
Зaкона);
2) Понуђач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне
групе, да нису осуђивани за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело
примања или давања мита, кривично дело преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона);
3) Понуђач 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);
4) Понуђач је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима
рада, заштити животне средине и нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде за
предметну јавну набавку (чл. 75. ст. 2. Закона);

Место:_____________
Датум:_____________

М.П.

Понуђач:
_____________________

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица
сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.
Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке доказује се достављањем ове Изјаве.
Понуђач је дужан да достави доказе о испуњавању додатних услова уз понуду.
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ОБРАЗАЦ 6
ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОДИЗВОЂАЧА О ИСПУЊЕНОСТИ
ОБАВЕЗНИХ УСЛОВА ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ
НАБАВКЕ — ЧЛ. 75. ЗАКОНА
У складу са чланом 77. став 4. Закона, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник
подизвођача, дајем следећу
ИЗЈАВУ
Подизвођач____________________________________________[навести назив подизвођача] у поступку јавне набавке
мале вредности – Ултразвучни апарати, бр. ЈНМВ 18/17, испуњава услове из чл. 75. Закона, односно услове
дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то:
1) Подизвођач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1)
Закона);
2) Подизвођач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела као члан организоване
криминалне групе, да нису осуђивани за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине,
кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона);
3) Подизвођач 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);

Место:_____________
Датум:_____________

М.П.

Подизвођач:
_____________________

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица
подизвођача и оверена печатом.
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ОБРАЗАЦ 7
ПОШИЉАЛАЦ :
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________

АДРЕСА НАРУЧИОЦА:
ДОМ ЗДРАВЉА
ОДЕЉЕЊЕ ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ
26000 ПАНЧЕВО, МИЛОША ОБРЕНОВИЋА БР. 2

ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
УЛТРАЗВУЧНИ АПАРАТИ
бр. ЈНМВ 18/17

НЕ ОТВАРАТИ
-ПОНУДА-

Напомена: Образац број 7. је пожељно налепити на коверту понуде
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VI МОДЕЛ УГОВОРА
УГОВОР О НАБАВЦИ УЛТРАЗВУЧНИХ АПАРАТА
Закључен између уговорних страна:
1. Дома здравља Панчева
са седиштем у Панчеву, Милоша Обреновића бр. 2,
ПИБ: 106481499, Матични број: 08913889,
Број рачуна: 840-808661-18, Управа за трезор
кога заступа в.д. директора Др Стојан Вишекруна
(у даљем тексту: Купац)
и
2. ................................................................................................
са седиштем у ............................................, улица ..........................................,
ПИБ:.........................., Матични број: ........................................,
Број рачуна: ............................................, Назив банке:......................................,
Телефон:............................Телефакс:
кога заступа...................................................................
(у даљем тексту: Продавац),
__________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
Остали (подизвођачи или чланови групе понуђача)
Члан 1.
Констатације:
Уговорне стране констатују:
да је Наручилац – Купац , сагласно одредбама Закона о јавним набавкама на основу јавног позива за
подношење понуда за јавну набавку бр. ЈНМВ 18/17 спровео поступак јавне набавке мале вредности –
добра- Ултразвучни апарати,
да је Понуђач – Продавац доставио понуду са техничким спецификацијама за јавну набавку број ЈНМВ
18/17, број понуде _________________, која је код купца евидентирана под бројем_____од________, и
која чини саставни део овог уговора
да је Наручилац – Купац одлуком број_____ од___________ изабрао понуду Понуђача - Продавца као
најповољнију.
Предмет уговора
Члан 2.
Предмет овог уговора је купопродаја два ултразвучна апарата за потребе Дома здравља Панчево (у даљем тексту:
добра),
Вредност предмета уговора
Члан 3.
Вредност уговора односно цена два ултразвучна апарата, износи ____________ динара без ПДВ-а, а укупна
вредност уговора са ПДВ-ом износи _______________ динара.
У вредност уговора улази добро са услугом монтаже и пуштањем у рад, као и неопходном обуком запослених за рад
на истом.
Уговорена цена је фиксна и не може се мењати.
Плаћање
Члан 4.
Купац се обавезује да плаћање по овом Уговору изврши једнократно након испоруке и монтаже добара, односно у
року не краћем од 3 дана од дана преноса средстава од стране Оснивача.
Рок и место испоруке
Члан 5.
Продавац се обавезује да испоручи уговорена добра, монтира их, пусти у рад као и да изврши неопходну обуку
запослених за рад на истом, у року од 30 дана од дана потписивања овог уговора.
Испорука се сматра извршеном даном потписивања записника о квалитативном и квантитативном пријему из члана
6 став 4 овог уговора.
Квантитативан и квалитативан пријем
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Члан 6.
Квантитативан и квалитативан пријем добра из члана 1. овог уговора врши се у просторијама купца, након чега ће
купац и продавац сачинити записник-приликом квантитативног пријема. Продавац је у обавези да испоручи добро о
свом трошку у просторије Купца где ће се извршити монтажа и пуштање у рад добра.
Квалитативан пријем добра чине монтажа, пуштање у рад, тестирање, доказивање свих тражених и уговорених
карактеристика добара по понуди, а које ће обавити стручно лице Продавца са сертификатом уз присуство лица која
су одређена од стране купца.
Квалитативни пријем чини и неопходна обука запослених на лицу места, утврђена у члану 8 овог уговора.
Након извршеног квантитативног и квалитативног пријема биће сачињен записник о квантитативном и квалитативном
пријему, који потписују продавац и купац, и од чијег датума завођења почиње да тече гарантни рок.
Уочени недостаци при квантитативном и квалитативном пријему, као што су оштећење добра, мањак испорученог у
односу на понуду, односно отпремницу, као и неслагање у односу на тражене и уговорене техничке карактеристике
добра, констатоваће се комисијским записником Купца и Продавца.
Продавац се обавезује да у року од 2 дана покрене поступак за отклањање недостатака констатованих при
квантитативном и квалитативном пријему и исто заврши у року предвиђеним за испоруку добра.
Монтажа, пуштање у рад и тестирање добра
Члан 7.
Продавац се обавезује да ће извршити монтажу уговорених добара од стране овлашћених стручњака Продавца на
одредишту Купца.
Продавац се обавезује да ће по истеку гарантног рока урадити доказивање тражених и уговорених карактеристика
добра. По доказивању карактеристика добра биће сачињен записник комисијски потписан од стране Продавца и
Купца да је добро у потпуности у исправном стању са свим траженим и уговореним карактеристикама и да је истекао
гарантни рок.
Обука запослених
Члан 8.
Продавац се обавезује да уз испоруку добра изврши и испоруку Упутства за употребу на српском језику, у писаном
облику.
Продавац се обавезује да организује и изврши неопходну обуку запослених за рад са добром на лицу места, а по
извршеној монтажи и пуштању опреме у рад, у трајању од 3 радна дана, а пре почетка гарантног рока. Обуку мора да
води стручно лице Продавца, односно произвођача опреме који поседује одговарајући сертификат од стране
произвођача добра.
Испорука и гаранција за резервне делове

Члан 9.
Продавац се обавезује да ће обезбедити испоруку резервних делова и техничког потрошног материјала према
потребама купца, а у периоду од 7 година од дана потписивања записника из члана 6 став 4 овог.
Квалитет добра и гаранција

Члан 10.
Продавац гарантује да је испоручено добро ново, квалитетно и функционално у складу са одредбама овог уговора.
Продавац обезбеђује гаранцију за безгрешан рад добра.
Продавац гарантује да добро у потпуности одговара техничким карактеристикама из конкурсне документације као и
захтевима и стандардима за ову врсту опреме.
Продавац обезбеђује гаранцију у трајању од _________ месеци за оба комплетна добра
Гарантни рок почиње тећи од дана потписивања записника из члана 6 став 4 овог Уговора.
Купац се обавезује да пошаље своју писану рекламацију продавцу у случају да у гарантном року на добру које се
испоручује по овом уговору буде установљен било какав недостатак у конструкцији, изради или други недостатак или
уколико добро или његов део односно склоп не функционишу правилно.
Продавац се обавезује да је рок за решавање рекламације , у гарантном року највише 7 дана од дана пријема
писане рекламације купца .
Продавац је обавезан да приступи решавању квара најкасније у року од 24 часа од пријема писане рекламације
купца.
Продавац се обавезује да ће за сваки замењени или поправљени део односно склоп применити нови гарантни рок –
преносива гаранција произвођача рачунајући од дана инсталације или поправке.
Продавац се обавезује да у току гарантног рока сваки пут када се догоди застој у раду добра , продужи гарантни рок
за дужину периода застоја тј. прекида рада.
Под периодом престанка рада подразумева се период од пријема писане рекламације купца до завођења записника
потписаног од стране Продавца и Купца да је добро доведено у исправно стање.
Уколико се у току квалитативног пријема добра деси квар Продавац је дужан да га отклони о свом трошку.
Продавац се обавезује да бесплатно током гарантног рока спроводи све поступке превентивног одржавања у складу
са препоруком произвођача, а најмање два пута у току гарантног рока.
Средства финансијског обезбеђења
Продавац је у обавези да достави :

Члан 11.
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1. Банкарску гаранцију за добро извршење посла у момнту потписивања уговора која мора бити неопзива,

1.

безусловна, без права на приговор, и платива на први позив. Банкарска гаранција за добро извршење
посла издаје се у висине не мањој од 10% од укупне вредности уговора без ПДВ са роком важности који је 10
(десет) дана дужи од уговореног рока за коначно извшење посла у корист купца Дома здравља Панчево.
Поднета банкарска гаранција не може да садржи додатне услове за исплату, краће рокове, мањи износ или
промењену месну надлежност за решавање спорова. Ако се за време трајања уговора промене рокови за
извршење уговорне обавезе, важност банкарске гаранције за добро извршење посла мора се продужити.
Наручилац ће банкарску гаранцију за добро извршење посла уновчити у случају да понуђач не буде
извршавао своје уговорене обавезе у роковима и на начин предвићен уговором .
Банкарску гаранцију за отклањање грешака у гарантном року у моменту потписивања записника о
квалитативном и квантитативном пријему из члана 6. став 4. овог уговора која мора бити неопзива,
безусловна, без права на приговор, и платива на први позив. Банкарска гаранција за отклањање
грешака у гарантном року издаје се у висине не мањој од 10% од укупне вредности уговора без ПДВ са
роком важности који је 10 (десет) дана дужи од уговореног гарантног у Корист купца Дом здравља Панчево.
Поднета банкарска гаранција не може да садржи додатне услове за исплату, краће рокове, мањи износ или
промењену месну надлежност за решавање спорова.
Наручилац ће поднету банкарску гаранцију за отклањање грешака уновчити у случају да изабрани понуђач
не изврши обавезу отклањања недостатака који би могли умањити могућност коришћења предмета уговора
у гарантном року .
По извршењу свих уговорених обавеза изабраног понуђача средства финансијског обезбеђења ће бити
враћена.

Виша сила

Члан 12.
Под појмом више силе сматрају се споњни ванредни догађаји који нису постојали у време закључења овог уговора,
који су настали мимо воље и моћи уговорних страна, чије наступање и дејство уговорне стране нису могле спречити,
а који својим утицајем одлажу или спречавају извршење свих или једног дела уговорених обавеза.
За време трајања више силе, права и обавезе уговорних страна мирују и не примењују се санкције за неизвршење
уговорених обавеза у року.
Уговорена страна која је погођена вишом силом обавестиће одмах другу уговорну страну о настанку, врсти и трајању
више силе, уколико се њено трајање може предвидети. На исти начин ће обавестити и о престанку дејства више
силе.
Пријем обавештења из става 3 овог члана мора бити писмено потврђен.
Казнене одредбе
Члан 13.
Ако Продавац, својом кривицом, прекорачи уговорени рок из члана 6 овог уговора дужан је да плати уговорну казну у
износу од 0,2% дневно, а највише до 5% од укупне вредности уговора.
Купац има право да утврђени и обрачунати износ уговорене казне наплати књижним задужењем.
Решавање спорова
Члан 14.
Уговорне стране су сагласне да евентуалне спорове који произађу из овог уговора решавају споразумно.
У случају да се не постигне споразум о спорним питањима уговорне стране су сагласне да је за решавање спора
надлежан Привредни суд у Панчеву.
Измене и раскид уговора
Члан 15.
Овај Уговор се може изменити само писаним анексом потписним од стране овлашћених лица уговорних страна.
Свака од уговорних страна има права да раскине овај Уговор под условима прописаним Законом о облигационим
односима.
Завршне одредбе
Члан 16.
Овај Уговор ступа на снагу даном потписивања од стране овлашћених лица уговорних страна.
За све што није изричито предвиђено овим уговором примењују се одредбе Закона о облигационим односима.
Уговор је закључен у 6 (шест) истоветних примерака, за сваку уговорну страну по три.
ПРОДАВАЦ

КУПАЦ

______________________

______________________

Напомена: Модел уговора представља садржину уговора који ће бити закључен са изабраним понуђачем и понуђач
је у обавези да овај модел уговора потпише, овери печатом и достави уз понуду, чиме потврђује да је сагласан са
садржином истог.
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VII УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ
1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА
Наручилац припрема конкурсну документацију и води поступак на српском језику.
Понуђач подноси понуду на српском језику.
2. НАЧИН ПОДНОШЕЊА ПОНУДА
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: Дом здравља Панчево, Одељење за јавне набавке, 26000 Панчево, Милоша
Обреновича бр. 2, са назнаком: ,,Понуда за јавну набавку мале вредности - Ултразвучни апарати, бр. ЈНМВ 18/17, НЕ ОТВАРАТИ”.
Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране Наручиоца до 17.08.2017. године до 08:45
часова
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. Неблаговремену понуду наручилац ће
по окончању поступка отварања вратити неотворену понуђачу, са назнаком да је поднета неблаговремено.
Понуда мора да садржи оверен и потписан:
- Образац понуде (Образац 1);
- Образац структуре понуђене цене (Образац 2);
- Образац изјаве о независној понуди (Образац 4);
- Образац изјаве понуђача о испуњености обавезних услова за учешће у поступку јавне набавке – чл. 75. Закона
(Образац 5);
- Образац изјаве подизвођача о испуњености обавезних услова за учешће у поступку јавне набавке — чл. 75. Закона.
(Образац 6) - уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем;
- Модел уговора;
- Техничку спецификацију конкурсне документације Наручиоца;
- Решење Министарства здравља Републике Србије о испуњености услова за обављање делатности промета
медицинским средставима (у складу са Законом о лековима и медицинским средствима) – у неовереној фотокопији
- Доказе наведене у конкурсној документацији којима се доказује испуњеност додатних услова за учешће у поступку
јавне набавке.
3. ПАРТИЈЕ
Ова јавна набавка није обликована 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: Дом здравља Панчево, Одељење за јавне набавке,
26000 Панчево, Милоша Обреновића бр. 2, са назнаком:
„Измена понуде за јавну набавку мале вредности – Ултразвучни апарати, бр. ЈНМВ 18/17,- НЕ ОТВАРАТИ” или
„Допуна понуде за јавну набавку мале вредности - Ултразвучни апарати, бр. ЈНМВ 18/17, - НЕ ОТВАРАТИ” или
„Опозив понуде за јавну набавку мале вредности - Ултразвучни апарати, бр. ЈНМВ 18/17,- НЕ ОТВАРАТИ” или
„Измена и допуна понуде за јавну набавку мале вредности - Ултразвучни апарати, бр. ЈНМВ 18/17, - 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 (Образац 1), понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да ли подноси понуду
самостално, или као заједничку понуду, или подноси понуду са подизвођачем.
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7. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде (Образац 1 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.
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 III конкурсне
документације, у складу са Упутством како се доказује испуњеност услова.
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. став 4. тачке од 1. до 2. 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 и
 опис послова сваког 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, односно Изјаву
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. Наручилац ће плаћања вршити најкасније у року не краћем од три дана од дана преноса средстава од
стране Оснивача, а на основу испостављене исправне фактуре Понуђача.
Плаћање се врши уплатом на рачун Понуђача.
Понуђачу није дозвољено да захтева аванс.
9.2. Захтеви у погледу начина и и рока испоруке добара
Понуђач се обавезује да ће предметна добра испоручити у року од 30 дана од дана закључења Уговора.
Роба не може бити испоручена брзом поштом и мора бити испоручена лично од стране овлашћеног лица понуђача.
9.3. Захтеви у погледу места испоруке добара
Место испоруке предметних добара је место Наручиоца: Дом здравља Панчево, Милоша Обреновића бр. 2, 26000
Панчево.
9.4. Захтеви у погледу гарантног рока
Дужина гаранције не може бити краћа од 24 месеци од дана потписивања записника о квалитативном и
квантитативном пријему.
9.5. Захтев у погледу рока важења понуде
Рок важења понуде не може бити краћи од 90 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 мора да садржи све основне елементе структуре цене, тако да понуђена цена покрива све трошкове које
Понуђач има у реализацији ове јавне набавке.
Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, Наручилац ће поступити у складу са чланом 92. Закона. Цена је
фиксна и не може се мењати.
11. СРЕДСТВА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА
1. Понуђач је у обавези да уз понуду достави Банкарску гаранцију за озбиљност понуде са назначеним износом не
мањим од 5% од укупне вредности понуде без ПДВ и роком важности 90 дана од дана јавног отварања понуда, која
мора бити неопзива, безусловна, без права на приговор, и платива на први позив у Корист Наручиоца Дом здравља
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Панчево. Поднета банкарска гаранција не може да садржи додатне услове за исплату, краће рокове, мањи износ или
промењену месну надлежност за решавање спорова.
Ова гаранција за понуду се тражи ради заштите Наручиоца од ризика у погледу понашања понуђача, чиме би се
оправдало одузимање гарантног износта и то:
-уколико понуђач повуче своју понуду у току периода важности понуде
-у случају да понуђач чија је понуда прихваћена:
1) не потпише Уговор о јавној набавци
2) не достави гаранцију за добро извршење посла приликом потписивања уговора
2.Понуђач је у обавези да уз понуду достави Оригинал писмо о намерама банке за издавање банкарске гаранције за
добро извршење посла, обавезујућег карактера за банку, да ће у случају да понуђач добије посао, издати банкарску
гаранцију за добро извршење посла у висини не мањој од 10% од укупне вредности уговора без ПДВ са роком
важности најмање 10 (десет) дана дуже од дана истека рока за коначно извршење посла, Писмо не сме бити бити
ограничено роком трајања (датумом) и не сме имати садржину која се односи на политику банке и одредницу да
писмо не представља даљу обавезу за банку као гаранта (потписан печатом банке оверен оригинални документ)
3. Понуђач је у обавези да уз понуду достави Оригинал писмо о намерама банке за издавање банкарске гаранције за
отклањање грешака у гарантном року, обавезујућег карактера за банку, да ће у случају да понуђач добије посао,
издати банкарску гаранцију за отклањање грешака у гарантном року у висини не мањој од 10% од укупне вредности
уговора без ПДВ са роком важности најмање 10 (десет) дана дуже од дана истека рока за коначно извршење посла,
Писмо не сме бити бити ограничено роком трајања (датумом) и не сме имати садржину која се односи на политику
банке и одредницу да писмо не представља даљу обавезу за банку као гаранта (потписан печатом банке оверен
оригинални документ)
Изабрани понуђач је у обавези да достави
1. Банкарску гаранцију за добро извршење посла у моменту потписивања уговора која мора бити неопозива,
безусловна, без права на приговор, и платива на први позив. Банкарска гаранција за добро извршење посла
издаје се у висини не мањој од 10% од укупне вредности уговора без ПДВ са роком важности који је 10
(десет) дана дужи од уговореног рока за коначно извшење посла у Корист Наручиоца Дом здравља Панчево.
Поднета банкарска гаранција не може да садржи додатне услове за исплату, краће рокове, мањи износ или
промењену месну надлежност за решавање спорова. Ако се за време трајања уговора промене рокови за
извршење уговорне обавезе, важност банкарске гаранције за добро извршење посла мора се продужити.
Наручилац ће банкарску гаранцију за добро извршење посла уновчити у случају да понуђач не буде
извршавао своје уговорене обавезе у роковима и на начин предвићен уговором .
2. Банкарску гаранцију за отклањање грешака у гарантном року у моменту потписивања записника о
квалитативном и квантитативном пријему која мора бити неопзива, безусловна, без права на приговор, и
платива на први позив. Банкарска гаранција за отклањање грешака у гарантном року издаје се висини не
мањој од 10% од укупне вредности уговора без ПДВ са роком важности који је 10 (десет) дана дужи од
уговореног гарантног у Корист Наручиоца Дом здравља Панчево. Поднета банкарска гаранција не може да
садржи додатне услове за исплату, краће рокове, мањи износ или промењену месну надлежност за
решавање спорова.
Наручилац ће поднету банкарску гаранцију за отклањање грешака уновчити у случају да изабрани понуђач
не изврши обавезу отклањања недостатака који би могли умањити могућност коришћења предмета уговора
у гарантном року .
По извршењу свих уговорених обавеза изабраног понуђача средства финансијског обезбеђења ће бити
враћена
12. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ,
УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ
Предметна набавка не садржи поверљиве информације које Наручилац ставља на располагање.
13. НАЧИН ПРЕУЗИМАЊА ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ И ПЛАНОВА, ОДНОСНО ПОЈЕДИНИХ ЊЕНИХ ДЕЛОВА
Предметна набАвака не садржи техничку документацију и планове.
14. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ
Заинтересовано лице може, у писаном облику путем поште на адресу Наручиоца Дом здравља Панчево, 26000
Панчево, Mилоша Обреновића бр. 2, непосредно на Писарницу Дома здравља Панчево, путем електронске поште на
e-mail адресу: dzpjavnenabavke@gmail.com или факсом на број: 013/317-901 тражити од наручиоца додатне
информације или појашњења у вези са припремањем понуде, при чему може да укаже наручиоцу и на евентуално
уочене недостатке и неправилности у конкурсној документацији, 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, бр. ЈНМВ 18/17“.
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.
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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. Зaкона, и то:
- путем електронске поште или поште, као и објављивањем од стране наручиоца на Порталу јавних набавки и на
својој интернет страници;
- ако је документ из поступка јавне набавке достављен од стране наручиоца или понуђача путем електронске поште,
страна која је извршила достављање дужна је да од друге стране захтева да на исти начин потврди пријем тог
документа, што је друга страна дужна да то и учини када је то неопходно као доказ да је извршено достављање.
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. 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.
17. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПОНУЂАЧА СА ДЕТАЉНИМ УПУТСТВОМ О
САДРЖИНИ ПОТПУНОГ ЗАХТЕВА
Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно свако заинтересовано лице које има интерес за доделу
уговора у конкретном поступку јавне набавке и који је претрпео или би могао да претрпи штету због поступања
наручиоца противно одредбама овог Закона.
Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено доставља Републичкој комисији за заштиту
права у поступцима јавних набавки (у даљем тексту: Републичка комисија).
Захтев за заштиту права се доставља наручиоцу непосредно, електронском поштом на e-mail:
javnenabavke@dzpancevo.org, факсом на број 013/317-901 или препорученом пошиљком са повратницом на адресу
наручиоца.
Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим
ако Зaконом 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 и на интернет
страници наручиоца, најкасније у року од два дана од дана пријема захтева.
Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или конкурсне
документације сматраће се благовременим ако је примљен од стране наручиоца најкасније три дана пре истека рока
за подношење понуда, без обзира на начин достављања и уколико је подносилац захтева у складу са чланом 63. став
2. Закона указао наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности, а наручилац исте није отклонио.
Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које наручилац предузме пре истека рока за подношење понуда,
а након истека рока из претходног става, сматраће се благовременим уколико је поднет најкасније до истека рока за
подношење понуда.
После доношења одлуке о додели уговора из чл.108. Закона или одлуке о обустави поступка јавне набавке из чл.
109. Закона, рок за подношење захтева за заштиту права је пет дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних
набавки.
Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку јавне набавке ако су
подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово подношење пре истека рока за подношење
понуда, а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока.
Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране истог подносиоца захтева, у
том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за које је подносилац захтева знао или могао знати приликом
подношења претходног захтева.
Захтев за заштиту права не задржава даље активности наручиоца у поступку јавне набавке у складу са одредбама
члана 150. овог Закона.
Захтев за заштиту права мора да садржи:
1) назив и адресу подносиоца захтева и лице за контакт;
2) назив и адресу наручиоца;
3)податке о јавној набавци која је предмет захтева, односно о одлуци наручиоца;
4) повреде прописа којима се уређује поступак јавне набавке;
5) чињенице и доказе којима се повреде доказују;
6) потврду о уплати таксе из члана 156. овог Закона;
7) потпис подносиоца.

Конкурсна документација за поступак јавне набавке мале вредности Ултразвучни апарати, бр. ЈНМВ 18/17

33/33
Валидан доказ о извршеној уплати таксе, у складу са Упутством о уплати таксе за подношење захтева за заштиту
права Републичке комисије, објављеном на сајту Републичке комисије, у смислу члана 151. став 1. тачка 6) Закона,
је:
1. Потврда о извршеној уплати таксе из члана 156. Закона која садржи следеће елементе:
(1) да буде издата од стране банке и да садржи печат банке;
(2) да представља доказ о извршеној уплати таксе, што значи да потврда мора да садржи податак да је налог
за уплату таксе, односно налог за пренос средстава реализован, као и датум извршења налога. * Републичка
комисија може да изврши увид у одговарајући извод евиденционог рачуна достављеног од стране Министарства
финансија – Управе за трезор и на тај начин додатно провери чињеницу да ли је налог за пренос реализован.
(3) износ таксе из члана 156. Закона чија се уплата врши - 60.000 динара;
(4) број рачуна: 840-30678845-06;
(5) шифру плаћања: 153 или 253;
(6) позив на број: подаци о броју или ознаци јавне набавке поводом које се подноси захтев за заштиту права;
(7) сврха: ЗЗП; Дом здравља Панчево; јавна набавка бр. ЈНМВ 18/17;
(8) корисник: буџет Републике Србије;
(9) назив уплатиоца, односно назив подносиоца захтева за заштиту права за којег је извршена уплата таксе;
(10) потпис овлашћеног лица банке, или
2. Налог за уплату, први примерак, оверен потписом овлашћеног лица и печатом банке или поште, који
садржи и све друге елементе из потврде о извршеној уплати таксе наведене под тачком 1, или
3. Потврда издата од стране Републике Србије, Министарства финансија, Управе за трезор, потписана
и оверена печатом, која садржи све елементе из потврде о извршеној уплати таксе из тачке 1, осим оних наведених
под (1) и (10), за подносиоце захтева за заштиту права који имају отворен рачун у оквиру припадајућег
консолидованог рачуна трезора, а који се води у Управи за трезор (корисници буџетских средстава, корисници
средстава организација за обавезно социјално осигурање и други корисници јавних средстава), или
4. Потврда издата од стране Народне банке Србије, која садржи све елементе из потврде о извршеној
уплати таксе из тачке 1, за подносиоце захтева за заштиту права (банке и други субјекти) који имају отворен рачун
код Народне банке Србије у складу са Закона и другим прописом.
Поступак заштите права регулисан је одредбама чл. 138. - 166. Закона.

Конкурсна документација за поступак јавне набавке мале вредности Ултразвучни апарати, бр. ЈНМВ 18/17

