Beograd, Čukarica, Požeška 82
tel:011/3538-300, faks:011/2546-146

Dom zdravlja
„Dr Simo Milošević“ Čukarica
Datum: 25.03.2014.g.
Broj: 25/1

e-mail: office@dzcukarica.rs
internet stranica:www.dzcukarica.rs

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
За јавну набавку добара:
СТОМАТОЛОШКИ ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ
ЗА ПОТРЕБЕ ДОМА ЗДРАВЉА „ДР СИМО МИЛОШЕВИЋ“
(ЈЕДНОГОДИШЊЕ ПОТРЕБЕ)
ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК
(СПРОВОДИ СЕ РАДИ ЗАКЉУЧЕЊА УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ)

Редни број јавне набавке Д –2/2014

Наручилац
Дом здравља „Др Симо Милошевић“
Пожешка бр.82., Београд

Београд, март 2014

На основу члана 61. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике
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1.ОПШТИ ПОДАЦИ О НАБАВЦИ

Назив наручиоца: ДОМ ЗДРАВЉА „ДР СИМО МИЛОШЕВИЋ“
Адреса: Пожешка бр.82, 11000 Београд
Лице овлашћено за потписивање уговора: в.д.Mr sci Prim dr Драгана Кривокапић
Врста : ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК , члан 32 став 1.тачка 2.Закона о јавним
набавкама („Сл.гласник РС“ бр.124/12)
Број јавне набавке: Д-2/2014
Предмет јавне набавке:(добра, услуге, радови)- добраПоступак се спроводи ради: закључења уговора о јавној набавци
Процењена вредност јавне набавке: 6.666.610,00 динара без пдв-а
Конкурсна документација има укупно 62 странe
Служба: Јавне набавке
Лице за контакт: Симоновић Бојана, дипл.правник
Електронска адреса: pravnasluzba@dzcukarica.rs
Телефон: 011-3538-344
Предмет јавне набавке добара су: СТОМАТОЛОШКИ ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ за
2014. годину
Јавна набавка обликована је по партијама, и то:
Партија 1-МАТЕРИЈАЛ ЗА ЗУБНУ ТЕХНИКУ
Партија 2-ШРАФОВИ И ЖИЦЕ ЗА СТОМАТОЛОГИЈУ
Партија 3-МАТЕРИЈАЛ ЗА КЕРАМИКУ И ВИЗИЛ
Партија 4 -АКРИЛАТНИ ЗУБИ
Партија 5 -БРУСНИ МАТЕРИЈАЛ ЗА ЗУБНУ ТЕХНИКУ
Партија 6 -МАТЕРИЈАЛ ЗА КОНЗЕРВАТИВУ
Партија 7 -ОСТАЛИ БРУСНИ МАТЕРИЈАЛ
Партија 8 -МАТЕРИЈАЛ ЗА ИСПУНЕ И ПРЕВЕНТИВУ
Партија 9 -МАТЕРИЈАЛ ЗА ПРОТЕТИКУ
Партија 10-МАТЕРИЈАЛ ЗА ОРАЛНУ ХИРУРГИЈУ
Партија 11-ИГЛЕ ЗА ЕНДОНДОНЦИЈУ
Партија 12-МАТЕРИЈАЛ ЗА ФИКСНЕ ПРОТЕЗЕ
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На основу
члана 60. Закона о јавним набавкама (,,Сл.гласник РС“
бр.124/2012) упућује се:

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ
•
•
•
•
•
•

Наручилац : Дом здравља "Др Симо Милошевић" Београд, Пожешка бр.82
Web sajt: www.dzcukarica.rs, email: office@dzcukarica.rs
Здравствена установа
Врста поступка: отворени поступак
Врста предмета: добра
Предмет јавне набавке добара су: СТОМАТОЛОШКИ ПОТРОШНИ
МАТЕРИЈАЛ за 2014. годину
Јавна набавка обликована је по партијама, и то:
Партија 1-МАТЕРИЈАЛ ЗА ЗУБНУ ТЕХНИКУ
Партија 2-ШРАФОВИ И ЖИЦЕ ЗА СТОМАТОЛОГИЈУ
Партија 3-МАТЕРИЈАЛ ЗА КЕРАМИКУ И ВИЗИЛ
Партија 4 -АКРИЛАТНИ ЗУБИ
Партија 5 -БРУСНИ МАТЕРИЈАЛ ЗА ЗУБНУ ТЕХНИКУ
Партија 6 -МАТЕРИЈАЛ ЗА КОНЗЕРВАТИВУ
Партија 7 -ОСТАЛИ БРУСНИ МАТЕРИЈАЛ
Партија 8 -МАТЕРИЈАЛ ЗА ИСПУНЕ И ПРЕВЕНТИВУ
Партија 9 -МАТЕРИЈАЛ ЗА ПРОТЕТИКУ
Партија 10-МАТЕРИЈАЛ ЗА ОРАЛНУ ХИРУРГИЈУ
Партија 11-ИГЛЕ ЗА ЕНДОНДОНЦИЈУ
Партија 12-МАТЕРИЈАЛ ЗА ФИКСНЕ ПРОТЕЗЕ

Предметна набавка је дефинисана у Општем речнику набавке на
позицији:33141800 –зубарски потрошни материјал
• Критеријум за избор најповољније понуде је економски најповољнија
понуда према елементима који ће бити ближе одређени у конкурсној документацији:
1. Понуђена цена
90 пондера
2. Рок испоруке
5 пондера
3. Начин плаћања
5 пондера
• Преузимање конкурсне документације сви заинтересовани понуђачи могу
извршити на Порталу јавних набавки, Интернет страни Дома здравља:
www.dzcukarica.rs, као и у Правној служби Дома здравља ,,Др Симо
Милошевић»,, Београд, Пожешка бр.82, соба 3, III спрат,
сваког радног
дана од дана објаве позива за подношење понуде у времену од 08,00 до
14,00 часова.
• Понуђачи су у обавези да своје понуде, за једну или више партија, доставе у
року од 30 (тридесет) дана од дана објављивања јавног позива на Порталу
јавних набавки и Интернет страници Дома здравља ,,Др Симо Милошевић“ и
то најкасније до 11,00 часова последњег дана истека рока, уколико
последњи дан истека рока за достављање понуда, падне у нерадни дан или у
суботу, понуде се могу доставити следећи радни дан до 11,00 часова.
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•

•
•
•
•

•

•
•
•

Понуде се достављају обавезно у затвореним ковертама са назнаком:
,,Понуда за ЈН бр.Д- 2/2014- СТОМАТОЛОШКИ ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ –
број партије и назив партије, не отварати“ на адресу Дом здравља ,,Др
Симо Милошевић»,, Београд, Пожешка бр.82. На полеђини коверте обавезно
навести назив понуђача, тачну адресу, контакт особу и телефон.
Понуда се може доставити поштом или лично преко архиве адресу:Дом
здравља,,Др Симо Милошевић»,, Београд, Пожешка бр.82, до последњег
дана рока без обзира на начин на који су послате.
Јавно отварање понуда обавиће се последњег дана истека рока за
достављање понуда у 11,30 часова, у Дому здравља ,,Др Симо Милошевић»,,
Београд, Пожешка бр.82, сала на III спрату.
За учествовање у поступку отварања понуда потребно је оригинал овлашћење
Представник који нема оргинал овлашћење неће моћи да учествује у јавном
отварању понуда
Одлука о додели уговора, са образложењем, биће донета најкасније до 25
дана од дана отварања понуда и биће достављена електронском поштом,
путем e-maila или факса свим понуђачима у року од 3 (три) дана од дана
њеног доношења.
Наручилац ће захтевати потврду пријема наведене одлуке, а понуђач је дужан
да потврди пријем тог документа, најкасније у року од једног дана од дана
слања електронске поште или факса од стране наручиоца. У случају да
понуђач не достави тражену потврду, сматраће се да је пријем наведене
одлуке извршен даном слања исте од стране наручиоца.
Лице за контакт: Симоновић Бојана, дипл.правник, контакт тел: 011-3538-344
Понуде се припремају и подносе у складу са конкурсном документацијом и
позивом за подношење понуда
Право учешћа у поступку имају сви понуђачи који испуњавају услове за
учешће у поступку јавне набавке у складу са чланом 75. и 76. ЗЈН, испуњеност
ових услова дужни су да докажу на начин прописан у члану 77. ЗЈН, а како је
прецизирано у конкурсној документацији.

М.П.

Наручилац
Дом здравља „Др Симо Милошевић“
в.д.директор Мр сци Прим др Драгана Кривокапић
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2.ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
2.1. Опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавки:
Опис предмета набавке: Стоматолошки потрошни материјал за потребе Дома
здравља „Др Симо Милошевић“( једногодишње потребе).
Назив и ознака из општег речника набавки: 33141800-зубарски потрошни
материјал.
Ова јавна набавка је обликована у 12 партијe.
Р. бр.
партије
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

НАЗИВ
МАТЕРИЈАЛ ЗА ЗУБНУ ТЕХНИКУ
ШРАФОВИ И ЖИЦЕ ЗА СТОМАТОЛОГИЈУ
МАТЕРИЈАЛ ЗА КЕРАМИКУ И ВИЗИЛ
АКРИЛАТНИ ЗУБИ
БРУСНИ МАТЕРИЈАЛ ЗА ЗУБНУ ТЕХНИКУ
МАТЕРИЈАЛ ЗА КОНЗЕРВАТИВУ
ОСТАЛИ БРУСНИ МАТЕРИЈАЛ
МАТЕРИЈАЛ ЗА ИСПУНЕ И ПРЕВЕНТИВУ
МАТЕРИЈАЛ ЗА ПРОТЕТИКУ
МАТЕРИЈАЛ ЗА ОРАЛНУ ХИРУРГИЈУ
ИГЛЕ ЗА ЕНДОНДОНЦИЈУ
МАТЕРИЈАЛ ЗА ФИКСНЕ ПРОТЕЗЕ

Процењена
вредност
без пдв-а

893.400,00
571.130,00
540.990,00
772.200,00
169.800,00
1,037.400,00
284.970,00
1,429.110,00
329.570,00
178.360,00
89.170,00
369.970,00

3. ВРСТА, СПЕЦИФИКАЦИЈА, КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА, КВАЛИТЕТ, РОК
ИЗВРШЕЊА, МЕСТО ИСПОРУКЕ ДОБАРА

Добра морају бити стандардног квалитета, а место испоруке је Ф –цо магацин
наручиоца, Дом здравља „Др Симо Милошевић“, Спасовданска бр.4а, Жарково.
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4. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 75. ЗАКОНА И
УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА
4.1. Обавезни услови:
У складу са чланом 75. став 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник
Републике Србије“ бр.124/12), понуђач у поступку јавне набавке мора доказати:
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 када има седиште на њеној територији.
5. да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је
предмет јавне набавке.
6. Понуђач је дужан да наведе да је изричито поштовао обавезе које произлазе из
важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне
средине, као и да понуђач гарантује да је ималац права интелектуалне својине.
4.2. Доказивање испуњености обавезних услова:
У складу са чланом 77. став 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник
Републике Србије“ бр.124/12), понуђач доказује испуњеност обавезних услова из члана 75.
став 1 Закона, достављањем следећих доказа:
За правно лице:
1) извода из регистра Агенције за привредне регистре, односно извода из регистра
надлежног Привредног суда;
2) извода из казнене евиденције, односно уверења 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 ( уверење Основног и
Вишег суда, Вишег суда – посебно одељење у Београду и извод из казнене евиденције
МУП-а за законског заступника према месту прбивалишта).
3) потврде привредног и прекршајног суда да му није изречена мера забране обављања
делатности, или потврде Агенције за привредне регистре да код овог органа није
регистровано, да му је као привредном друштву изречена мера забране обављања
делатности;
4) уверења Пореске управе Министарства финансија и привреде да је измирио доспеле
порезе и доприносе и уверења надлежне локалне самоуправе да је измирио обавезе по
основу изворних локалних јавних прихода;
5) важеће дозволе за обављање одговарајуће делатности, издате од стране надлежног
органа, ако је таква дозвола предвиђена посебним прописом - Решење Министарства
здравља РС.
6) обрасца изјаве о поштовању обавеза по члану 75 став 2 ЗЈН, тачка 8. Конкурсне
документације.
Доказ из става 1. тач. 2), 3) и 4) овог члана не може бити старији од два месеца пре
отварања понуда, односно у случају квалификационог поступка пре ажурирања листе, у
складу са законом.
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Доказ из става 1. тачка 3) овог члана мора бити издат након објављивања позива за
подношење понуда, односно слања позива за подношење понуда.
За предузетника:
1) извода из регистра Агенције за привредне регистре, односно извода из одговарајућег
регистра;
2) извода из казнене евиденције, односно уверења 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 (извод из казнене евиденције МУП-а за законског заступника према
месту прбивалишта).
3) потврде прекршајног суда да му није изречена мера забране обављања делатности или
потврде Агенције за привредне регистре да код овог органа није регистровано, да му је као
привредном субјекту изречена мера забране обављања делатности;
4) 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;
5) важеће дозволе за обављање одговарајуће делатности, издате од стране надлежног
органа, ако је таква дозвола предвиђена посебним прописом.
6) обрасца изјаве о поштовању обавеза по члану 75 став 2 ЗЈН, тачка 8. Конкурсне
документације.
Доказ из става 1. тач. 2), 3) и 4) овог члана не може бити старији од два месеца пре
отварања понуда, односно у случају квалификационог поступка пре ажурирања листе, у
складу са законом.
Доказ из става 1. тачка 3) овог члана мора бити издат након објављивања позива за
подношење понуда, односно слања позива за подношење понуда.
За физичко лице:
1) извода из казнене евиденције, односно уверења 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 (извод из казнене евиденције МУП-а за законског заступника према месту
прбивалишта).
2) потврде прекршајног суда да му није изречена мера забране обављања одређених
послова;
3) 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;
4) важеће дозволе за обављање одговарајуће делатности, издате од стране надлежног
органа, ако је таква дозвола предвиђена посебним прописом.
5) обрасца изјаве о поштовању обавеза по члану 75 став 2 ЗЈН, тачка 8. Конкурсне
документације.
Доказ из става 1. тач. 1) 2) и 3) овог члана не може бити старији од два месеца пре
отварања понуда, односно у случају квалификационог поступка пре ажурирања листе.
Доказ из става 1. тачка 2) мора бити издат након објављивања позива за подношење
понуда, односно слања позива за подношење понуда.
Понуђачи, који су уписани у Регистар понуђача, нису дужни да приликом
подношења понуда доказују испуњеност обавезних услова из члана 75. став 1. тачка
1) до 4) ЗЈН. ( Исто се наводи у Обрасцу 13 Конкурсне документације).
4.3. Додатни услови
У складу са чланом 76 Закона о јавним набавкама, став 2, понуђач у поступку јавне
набавке мора доказати:
1. да поседује Решење Агенције за лекове и медицинска средства за добра
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2. да располаже неопходним финансијским капацитетом, односно да је у претходној
2013. години, није пословао са губитком, односно којим доказује позитиван финансијски
биланс
3. располаже довољним техничким и кадровским капацитетом

4.4.
Доказивање испуњености додатних услова:
Додатни услов под тачком 1. доказује се достављањем Решења Агенције за лекове и
медицинска средства за стављање у промет, за сваку партију и добро које нуди.
Додатни услов под тачком 2. доказује се достављањем Биланса стања и успеха са
претходну 2013. годину или Извештај о бонитету за јавне набавке, издат од Aгенције за
привредне регистре, у неовереној копији ( који је издат у 2013. години) или доказ(потврду,
захтев) да су исти предали Агенцији.
Додатни услов под тачком 3.да понуђач располаже најмање једним доставним возилом
за испоруку предмета јавне набавке , доказује се копијом собраћајне дозволе
Изјава понуђача откуцана на меморандуму о кључном техничом особљу који раде за
понуђача који ће бити одговорни за извршење уговора и контролу квалитета - списaк
одговорних лица за извршење јавне набавке

4.5. НАПОМЕНА: Понуђач није дужан да доставља доказе који су јавно доступни на
интернет страницама надлежних органа, уколико наведе интернет страницу на којој је
тражени доказ јавно доступан. Интернет страницу навести на Обрасцу број 12.
4.6. Средство обезбеђења
Понуђач је дужан да уз понуду достави изјаву о средству обезбеђења, која је саставни
део конкурсне документације.
Понуђач је дужан да приликом закључења уговора достави средство обезбеђења за
извршење уговорне обавезе: регистровану меницу са овлашћењем на износ од 10% од
укупне вредности закљученог уговора. Менице морају бити бланко соло, безусловне и
плативе на први позив, потписане од стране овлашћеног лица и печатом оверене.
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5. УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ
5.1. Подаци о језику на којем мора да буде састављена понуда:
Понуда мора да буде састављена на српском језику.
5.2. Захтеви у погледу начина на који понуда мора бити сачињена:
Понуда се доставља у писаном облику, у једном примерку, на обрасцу из конкурсне
документације и мора бити јасна и недвосмислена, читко попуњена-откуцана или написана
необрисивим мастилом, и оверена и потписана од стране овлашћеног лица понуђача.
Понуда се саставља тако што понуђач уписује тражене податке у обрасце који су
саставни део конкурсне документације. Подаци који нису уписани у приложене обрасце
односно подаци који су уписани мимо образаца неће се уважити, и таква понуда ће се
одбити.
Пожељно је да сви документи поднети уз понуду буду повезани траком-спиралом у
целини и запечаћени, тако да се не могу накнадно убацивати, одстрањивати или
замењивати појединачни листови, односно прилози, а да се видно не оштете листови или
печат( није обавеза).
Понуђач подноси понуду у запечаћеној коверти, тако да се при отварању може
проверити да ли је затворена онако како је предата.
Понуде, са припадајућом документацијом, достављају се у затвореној и запечаћеној
коверти на адресу наручиоца – Дом здравља „Др Симо Милошевић“, Пожешка бр.82.,
Београд,са обавезном назнаком на лицу коверте: „Не отварати – Д-2/2014 –
Стоматолошки потрошни материјал за потребе Дома здравља „Др Симо Милошевић“
( једногодишње потребе)“, поштом, или лично преко писарнице наручиоца. На полеђини
коверте обавезно навести пун назив, адресу, број телефона и факса понуђача као и име
особе за контакт и е-mail.
Наручилац ће одбити све неблаговремене понуде, с тим да ће исте након окончања
поступка отварања понуда, неотворене вратити понуђачу, са назнаком на коверти понуде да
је неблаговремена.
Благовремена понуда је понуда која је примљена од стране наручиоца у року
одређеном у позиву за подношење понуда.
Одговарајућа понуда је понуда која је благовремена и за коју је утврђено да потпуно
испуњава све техничке спецификације.
Прихватљива понуда је понуда која је благовремена, коју наручилац није одбио због
битних недостатака, која је одговарајућа, која не ограничава, нити условљава права
наручиоца или обавезе понуђача и која не прелази износ процењене вредности јавне
набавке.
Наручилац ће одбити све неприхватљиве понуде.
Наручилац ће понуду одбити ако:
1) понуђач не докаже да испуњава обавезне услове за учешће;
2) понуђач не докаже да испуњава додатне услове за учешће;
3) ако понуђач није доставио изјаву о средству обезбеђења;
4) ако је понуђени рок важења понуде краћи од рока предвиђеног конкурсном
докуемнтацијом;
5) ако понуда садржи друге битне недостатке због којих није могуће утврдити
стварну садржину понуде или није могуће упоредити је са другим понудама (потребно је
попунити образац понуде и друге тражене обрасце).
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5.3. Обавештење о могућности да понуђач понуду може поднети за једну или више
партија и упутство о начину на који понуда мора да буде поднета, уколико је предмет
јавне набавке обликован по партијама:
Ова јавна набавка је обликована у посебне истоврсне целине (партије). Понуђач
може да поднесе понуду за једну, више или за све партије које су предмет ове јавне
набавке.
5.4. Обавештење о могућности подношења понуде са варијантама:
Понуда са варијантама није допуштена.
5.5. Начин измене, допуне и опозива понуде:
Понуђач може да измени, допуни или повуче понуду писаним обавештењем пре
истека рока за подношење понуда.
Уколико се измена понуде односи на понуђену цену, цена мора бити изражена у
динарском износу, а не у процентима.
Свако обавештење о изменама, допунама или повлачењу понуде биће
припремљено, означено и достављено са ознаком на коверти “Измена понуде” или
“Повлачење понуде“ за јавну набавку – Д-2/2014 – Стоматолошки потрошни материјал
за потребе Дома здравља „Др Симо Милошевић“) – НЕ ОТВАРАТИ.
Понуда не може бити измењена после истека рока за подношење понуда.
5.6. Обавештење да понуђач који је самостално поднео понуду не може
истовремено да учествује 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.
5.7. Понуда са подизвођачем:
Понуду може поднети понуђач који наступа са подизвођачима.
Понуђач је дужан да у понуди наведе да ли ће извршење набавке делимично
поверити подизвођачу и да наведе његов назив, као и 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 је дужан да за сваког подизвођача достави доказе о испуњености
обавезних услова из члана 75. став 1. тачка 1) до 4) Закона о јавним набавкама, а доказ о
испуњености услова из члана 75. став. 1 тачка 5) Закона за део набавке који ће извршити
преко подизвођача.
5.8. Заједничка понуда:
Понуду може поднети група понуђача као заједничку понуду.
Сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни обавезне услове из члана 75. став
1. тачка 1) до 4) Закона о јавним набавкама. 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.
Додатне услове из члана 76. став 2. Закона о јавним набавкама, у складу са тачком 4.3.
и 4.4. Конкурсне документације, понуђачи из групе понуђача испуњавају заједно.
Саставни део заједничке понуде је споразум којим се понуђачи из групе међусобно и
према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке о:
1.) члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће
заступати групу понуђача пред наручиоцем;
2.) понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор;
3) понуђачу који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења
4.) понуђачу који ће издати рачун;
5.) рачуну на који ће бити извршено плаћање;
6.) обавезама сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора.
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Понуђачи који поднесу заједничку понуду одговарају неограничено солидарно према
наручиоцу.
5.9. Захтеви у погледу места испоруке и услова плаћања:
Рок за одложено плаћање je максимално до 120 (стодвадесет) дана од дана
испостављања рачуна од стране понуђача за добра која су предмет јавне набавке.
Место испоруке је магацин Дома здравља „Др Симо Милошевић“, Спасовданска
бр.4а., Жарково,испорука је сукцесивна, најкасније до 3 дана од пријема поруџбине од
стране наручиоца, а трошкови испоруке падају на терет понуђача.
5.10. Рок важења понуде:
Рок важења понуде обавезно се наводи у понуди и не може бити краћи од 60
(шездесет) дана од дана отварања понуде.
5.11. Валута и начин на који мора бити наведена и изражена цена у понуди:
Цена у понуди се исказује у динарима, без ПДВ-а и мора бити фиксна.
Цена са ПДВ-ом исказује се у Обрасцу структуре цена
У случају да понуђач даје попуст на понуђену цену, исти мора бити урачунат у цену
дату у понуди. Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у
складу са чланом 92. Закона о јавним набавкама.
5.12. Заштита података:
Наручилац је дужан да:
- чува као поверљиве све податке о понуђачима садржане у понуди које је као
такве, у складу са законом, понуђач означио у понуди;
- одбије давање информације која би значила повреду поверљивости података
добијених у понуди;
- чува као пословну тајну имена заинтересованих лица и понуђача, као и податке
о поднетим понудама, до истека рока предвиђеног за отварање понуда.
- неће се сматрати поверљивим докази о испуњености обавезних услова, цена и
остали подаци из понуде који су од значаја за примену елемената критеријума и
рангирање понуде.
5.13. Додатне информације и појашњења код наручиоца:
Понуђач може, у писаном облику (или путем електронске поште или факса) на
адресу наручиоца – Дом здравља „Др Симо Милошевић“ са обавезном назнаком на лицу
коверте: „Не отварати – Д-2/2014 – Стоматолошки потрошни материјал за потребе
Дома здравља „Др Симо Милошевић“ ( једногодишње потребе)“, тражити од наручиоца
додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде.
Тражење информација и појашњења телефонски није дозвољено.
Заинтересовано лице може тражити додатне информације или појашњења у вези
са припремањем понуде, у писаном облику, најкасније 5 (пет) дана пре истека рока за
подношење понуда.
Наручилац ће у року од 3 (три) од дана пријема захтева писано одговорити
заинтересованом лицу у вези додатних информација или појашњења и објавити појашњење
на Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца.
5.14. Додатна објашњења, контрола и допуштене исправке:
Наручилац може да захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при
прегледу, вредновању и упоређивању понуда ( може тражиту и узорке), а може да врши и
контролу (увид) код понуђача , односно његових подизвођача.
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.
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5.15. Негативне референце:
Наручилац ће одбити понуду уколико поседује доказ да је понуђач у претходне три
године у поступку јавне набавке:
1) поступао супротно забрани из чл. 23. и 25. овог закона;
2) учинио повреду конкуренције;
3) доставио неистините податке у понуди или без оправданих разлога одбио да закључи
уговор о јавној набавци, након што му је уговор додељен;
4) одбио да достави доказе и средства обезбеђења на шта се у понуди обавезао.
Наручилац ће одбити понуду уколико поседује доказ који потврђује да понуђач није
испуњавао своје обавезе по раније закљученим уговорима о јавним набавкама који су се
односили на исти предмет набавке, за период од претходне три године.
Доказ може бити:
1. правоснажна судска одлука или одлука другог надлежног органа;
2. исправа о реализованом средству обезбеђења испуњења обавеза у поступку
јавне набавке или испуњења уговорних обавеза;
3. исправа о наплаћеној уговорној казни;
4. рекламације потрошача, односно корисника, ако нису отклоњене у уговореном
року;
5. извештај надзорног органа о изведеним радовима који нису у складу са пројектом,
односно уговором;
6. изјава о раскиду уговора због неиспуњења обавеза дата на начин и под условима
предвиђеним законом којим се уређују облигациони односи;
7. доказ о ангажовању на извршењу уговора о јавној набавци лица која нису
означена у понуди као подизвођачи, односно чланови групе понуђача.
Наручилац ће понуду понуђача који је на списку негативних референци одбити као
неприхватљиву ако је предмет јавне набавке истоврстан предмету за који је понуђач добио
негативну референцу.
Ако предмет јавне набавке није истоврстан предмету за који је понуђач добио
негативну референцу, наручилац ће захтевати додатно обезбеђење испуњења уговорних
обавеза.
Додатно обезбеђење испуњења уговорних обавеза је једна сопствена, соло меница
која се може попунити на износ од 15% од понуђене цене са ПДВ-ом.
Уз меницу се предаје и копија картона депонованих потписа и одговарајуће менично
овлашћење. Меница треба да буде оверена печатом и потписана од стране лица
овлашћеног за располагање финансијским средствима.
Картон депонованих потписа који се прилаже мора бити издат од пословне банке
коју понуђач наводи у меничном овлашћењу. Меница мора бити неопозива, безусловна, и
платива на први позив и без права на приговор.
У складу са чланом 47а. став 6. Закона о платном промету, Народна банка Србије
донела је Одлуку о ближим условима, садржини и начину вођења регистра меница и
овлашћења која се примењује од 01.02.2012.године.
Стога је потребно да Понуђач уз меницу достави и доказ о регистрацији исте код
пословне банке где има отворен рачун.
5.16. Критеријум за избор најповољније понуде:
Одлука о додели уговора о јавној набавци добара бр. Д -2/2014 – Стоматолошки
потрошни материјал за потребе Дома здравља „Др Симо Милошевић“ ( једногодишње
потребе), донеће се применом критеријума „економски најповољнија понуда“.
Оцењивање и рангирање понуда заснива се на следећим елементима критеријума
„економски најповољнија понуда“:
1.

Цена

90,00 пондера

2.

Рок испоруке (изражен у данима)

5,00 пондера

3.

Рок плаћања ( изражен у данима)

5,00 пондера

УКУПНО ПОНДЕРА:

100,00 пондера
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1. Цена
90,00 пондера
Код овог елемента критеријума упоређује се понуђена цена по партији из понуде, међу
појединачним поднешеним понудама.
Понуда са најнижом ценом добија максималан број пондера – 90,00 пондера.
Остале понуде се вреднују по следећој формули:
Ц = ( Ц мин. / Ц понуде ) х 90,00
Ц – број пондера за елеменат критеријума – цена;
Ц мин. - најнижа понуђена цена за партију;
Ц понуде – понуђена цена за партију из понуде која се оцењује.
2. Рок испоруке (изражен у данима)

5,00 пондера

Најдужи рок испоруке је 3 дана.

Код овог елемента критеријума упоређује се рок испоруке предметних добара по партији
из понуде, међу појединачним поднешеним понудама.
Понуда са најкраћим роком испоруке добија максималан број пондера – 5,00 пондера.
Остале понуде се вреднују по следећој формули:
РИ = ( РИ мин. / РИ понуде) х 5,00
РИ – број пондера за елеменат критеријума – рок испоруке;
РИ мин. – најкраћи понуђени рок испоруке;
РИ понуде – рок испоруке из понуде која се оцењује.
3. Рок плаћања (изражен у данима)

5,00 пондера

Најдужи рок плаћања је 120 дана.

Код овог елемента критеријума упоређује се рок плаћања предметних добара по партији
из понуде међу појединачним поднешеним понудама.
Понуда са најдужим роком плаћаља добија максималан број пондера – 5,00 пондера.
Остале понуде се вреднују по следећој формули:
РП = ( РП понуде / РП макс.) х 5,00
РП – број пондера за елеменат критеријума – рок плаћања;
РП понуде – рок плаћања из понуде која се оцењује.
РП макс. – најдужи понуђени рок плаћања;
Израчунавање пондера вршиће се заокруживањем на две децимале.
У ситуацији када постоје две или више понуда за одређену партију са једнаким бројем
пондера, наручилац ће избор најповољније понуде извршити на тај начин што ће изабрати
понуду понуђача који је понудио најнижу цену за ту партију.
Уколико понуђачи понуде исте цене, предност ће имати понуђач који је понудио дужи
рок плаћања, односно краћи рок испоруке, односно понуђач чија је понуда раније приспела
код наручиоца у односу на остале понуђаче, овим редоследом, у случају истог броја
пондера.
Доказ да је добро домаћег порекла
Уколико понуђач нуди добра домаћег порекла, a да би остварио предност домаћег
порекла робе, као саставни део понуде мора поднети доказ о домаћем пореклу робе –
Уверење о домаћем пореклу робе које издаје Привредна комора Србије.
Уколико је понуђач из земље потписнице споразума ЦЕФТА домаће порекло робе
доказује Уверењем које је издала Привредна комора земље понуђача или писаном Изјавом
датом под пуном кривичном и материјалном одговорношћу или Изјавом овереном пред
судским или управним органом, нотаром или другим надлежним органом те државе.
5.17. Подаци о државном органу или организацији, односно органу или служби
територијалне аутономије или локалне сампоуправе где се могу благовремено добити
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исправни подаци о пореским обавезама, заштити животне средине, заштити при
запошљавању, условима рада и сл., а који су везани за извршење уговора о јавној
набавци
Подаци о пореским обавезама се могу добити у Пореској управи, Министарства
финансија и привреде.
Подаци о заштити животне средине се могу добити у Агенцији за заштиту животне
средине и у Министарству енергетике, развоја и заштите животне средине.
Подаци о заштити при запошљавању и условима рада се могу добити у Министарству
рада, запошљавања и социјалне политике.
5.18. Обавештење о начину и року подношења захтева за заштиту права понуђача:
Захтев за заштиту права подноси се Републичкој комисији, а предаје наручиоцу (
искључиво путем поште).
Подносилац захтева за заштиту права дужан је да на рачун буџета Републике
Србије, број рачуна: 840-742221843-57, шифра плаћања 153, модел 97 позив на број 50-016,
сврха уплате: Републичка административна такса, прималац уплате: Буџет Републике
Србије, уплати таксу у износу од 80.000,00 динара.
Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за
подношење понуда или конкурсне документације сматраће се благовременим уколико је
примљен од стране наручиоца најкасније 7 (седам) дана пре истека рока за подношење
понуда без обзира на начин достављања.
После доношења одлуке о додели уговора, рок за подношење захтева за заштиту
права је 10 (десет ) дана од дана пријема одлуке.
Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у
поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за
његово подношење пре истека рока за подношење захтева из члана 149. став 3. Закона о
јавним набавкама, а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока.
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.
О поднетом захтеву за заштиту права наручилац обавештава све учеснике у
поступку јавне набавке, односно објављује обавештење о поднетом захтеву на Порталу
јавних набавки, најкасније у року од 2 (два) дана од дана пријема захтева за заштиту права.
5.19. Обавештење о року за закључење уговора:
Уговор ће бити закључен најкасније у року од 8 (осам) дана од дана истека рока за
подношење захтева за заштиту права из члана 149. Закона.
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6.ОБРАСЦИ И МОДЕЛ УГОВОРА
Образац 1
ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ
1. КОЈИ НАСТУПА САМОСТАЛНО
2. КОЈИ НАСТУПА СА ПОДИЗВОЂАЧИМА
3. ОВЛАШЋЕНОГ ЧЛАНА ГРУПЕ ПОНУЂАЧА
(заокружити)

НАЗИВ ПОНУЂАЧА
СЕДИШТЕ ПОНУЂАЧА
АДРЕСА СЕДИШТА ПОНУЂАЧА
МАТИЧНИ БРОЈ
ПИБ
РАЧУН
ОДГОВОРНО ЛИЦЕ - директор
ОСОБА ЗА КОНТАКТ
ТЕЛЕФОН
ТЕЛЕФАКС
ЕЛЕКТРОНСКА ПОШТА (e-mail)

ПОНУЂАЧ

___________________
Место и датум

___________________________
Име и презиме овлашћеног лица

М.П.

__________________________
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Потпис овлашћеног лица

Образац 2
ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О ЛИЦУ ОВЛАШЋЕНОМ ЗА САСТАВЉАЊЕ И
ПОТПИСИВАЊЕ ПОНУДЕ

1. КОЈИ НАСТУПА САМОСТАЛНО
2. КОЈИ НАСТУПА СА ПОДИЗВОЂАЧИМА
3. ОВЛАШЋЕНОГ ЧЛАНА ГРУПЕ ПОНУЂАЧА
(заокружити)

Под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу, изјављујем да је понуду
за јавну набавку добара бр. Д-2/2014 – Стоматолошки потрошни материјал за потребе
Дома здравља „Др Симо Милошевић“ ( једногодишње потребе) саставио и потписао

____________________________________________________________________
(име и презиме, звање лица овлашћеног за састављање и потписивање понуде)

у име и за рачун понуђача.

_________________________________________________________
(потпис лица овлашћеног за састављање и потписивање понуде)

Датум: ___________

Име и презиме одговорног лица - директора
(Понуђача или овлашћеног члана Групе понуђача)

_____________________________

М.П.

Потпис одговорног лица - директора

______________________________
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Образац 3

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О АНГАЖОВАЊУ ПОДИЗВОЂАЧА
(СПИСАК ПОДИЗВОЂАЧА КОЈЕ ЈЕ ПОНУЂАЧ УКЉУЧИО У ПОНУДУ)

За реализацију јавне набавке ангажоваћемо следеће подизвођаче
Р.бр. НАЗИВ ПОДИЗВОЂАЧА

ВРСТА ДОБАРА
КОЈУ НУДИ

% УЧЕШЋЕ
ПОДИЗВОЂАЧА

1

2

3

Датум: ___________

Име и презиме овлашћеног лица

_____________________________

Потпис овлашћеног лица

М.П.

______________________________

НАПОМЕНА: Уколико понуђач наступа самостално или у групи, образац је неприменљив.
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Образац 4

ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

НАЗИВ ПОДИЗВОЂАЧА
СЕДИШТЕ ПОДИЗВОЂАЧА
АДРЕСА СЕДИШТА ПОДИЗВОЂАЧА
МАТИЧНИ БРОЈ
ПИБ
РАЧУН
ОДГОВОРНО ЛИЦЕ - директор
ОСОБА ЗА КОНТАКТ
ТЕЛЕФОН
ТЕЛЕФАКС
ЕЛЕКТРОНСКА ПОШТА (e-mail)
НАПОМЕНА: ОБРАЗАЦ КОПИРАТИ У ПОТРЕБНОМ БРОЈУ ПРИМЕРАКА ЗА СВАКОГ
ПОДИЗВОЂАЧА.

___________________
Место и датум
___________________________
Име и презиме овлашћеног лица

М.П.

__________________________
Потпис овлашћеног лица

НАПОМЕНА: Уколико понуђач наступа самостално или у групи, образац је неприменљив.
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Образац 5

ИЗЈАВА ЧЛАНОВА ГРУПЕ КОЈИ ПОДНОСЕ ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ

Изјављујемо да наступамо као Група понуђача за јавну набавку добара бр Д-2/2014 –
Стоматолошки потрошни материјал за потребе Дома здравља „Др Симо Милошевић“ (
једногодишње потребе).
Овлашћујемо члана Групе ____________________________________________________
да у име и за рачун осталих чланова Групе иступа пред наручиоцем.

Пун назив и
седиште члана
групе

Врста добара
коју нуди

Учешће члана
групе у
понуди (%)

Потпис одговорног
лица и печат члана
групе

Овлашћени члан

________________
м.п.
Члан групе

______________
м.п.
Члан групе

______________
м.п.

___________________
Место и датум
___________________________
Име и презиме овлашћеног лица

М.П.

__________________________
Потпис овлашћеног лица
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НАПОМЕНА: Уколико понуђач наступа самостално, образац је неприменљив.

Образац 6

ОПШТИ ПОДАЦИ О ЧЛАНУ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА

НАЗИВ ЧЛАНА ГРУПЕ ПОНУЂАЧА
СЕДИШТЕ ЧЛАНА ГРУПЕ ПОНУЂАЧА
АДРЕСА ЧЛАНА ГРУПЕ ПОНУЂАЧА
МАТИЧНИ БРОЈ
ПИБ
РАЧУН
ОДГОВОРНО ЛИЦЕ - директор
ОСОБА ЗА КОНТАКТ
ТЕЛЕФОН
ТЕЛЕФАКС
ЕЛЕКТРОНСКА ПОШТА (e-mail)
НАПОМЕНА: ОБРАЗАЦ КОПИРАТИ У ПОТРЕБНОМ БРОЈУ ПРИМЕРАКА ЗА СВАКОГ
ЧЛАНА ГРУПЕ ПОНУЂАЧА.

___________________
Место и датум
___________________________
Име и презиме овлашћеног лица

М.П.

__________________________
Потпис овлашћеног лица

НАПОМЕНА: Уколико понуђач наступа самостално, образац је неприменљив.
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Образац 7

У складу са чланом 88. став 1. Закона, понуђач __________________________________
[навести назив понуђача]

доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде, како следи у табели:

ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

ВРСТА ТРОШКА

ИЗНОС ТРОШКА У РСД

УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА
ПОНУДЕ

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

Напомена: достављање овог обрасца није обавезно.

Датум:

Потпис овлашћеног лица:

__________________

___________________________
М.П.
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Образац 8
МОДЕЛ УГОВОРА
Модел уговора
(понуђач попуњава, парафира
и оверава сваку страну чиме
потврђује да прихвата елементе модела уговора)
УГОВОР
О јавној набавци добара – СТОМАТОЛОШКИ ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ
за потребе Дома здравља „Др Симо Милошевић“
(једногодишње потребе) број Д-2/2014
Уговорне стране:
_______________________из
_____________,
ул.________________,
мат.број______________
ПИБ__________ кога заступа директор _______________________( у даљем тексту овог
уговора:ПРОДАВАЦ)
и
ДОМ ЗДРАВЉА „ДР СИМО МИЛОШЕВИЋ“ из Београда, Пожешка бр.82, матични број 07009429, ПИБ
100974050, кога заступа в.д.директор мр.сци.Прим.Др Драгана Кровокапић (у даљем тексту:КУПАЦ)
Закључили су дана ____________.године
УГОВОР О КУПОПРОДАЈИ
по јавној набавци број Д-2/2014
1 Предмет уговора
1.1.Предмет овог Уговора је купопродаја СТОМАТОЛОШКОГ ПОТРОШНОГ МАТЕРИЈАЛА, партија
_____________,у оквиру јавне набавке добара бр. Д-2/2014, детаљније описано у понуду ПОНУЂАЧА
број____од_______2014. године, која је достављена по позиву за подношење понуда и прихваћена
од стране комисије НАРУЧИОЦА, а у којој је ближе описан предмет ове купопродаје.
2

Вредност уговора

2.1.Укупна вредност предмета овог уговора износи___________динара без пдв-а
,словима:_________________________динара без пдв-а, односно______________динара са пдвом,словима:_______________________динара са пдв-ом.

3 Цена
3.1.Цене су утврђене понудом ПРОДАВЦА број______ од __________.године.У току извршења
овог уговора цена из понуде која је прихваћена као најповољнија у поступку јавне набавке може се
мењати искључиво сагласношћу воља уговорних страна у писмоној форми анекса основног уговора
уз претходан захтев понуђача чију оправданост може ценити наручилац.
3

Рок и начин плаћања

4.1.НАРУЧИЛАЦ се обавезује да плаћање по овом уговору изврши на начин како је то
презентирано у понуди ПОНУЂАЧА из предмета овог Уговора, односно у року од _________дана од
дана испоруке предмета овог уговора.
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4

Рок испоруке

5.1.ПОНУЂАЧ се обавезује да наручиоцу испоручи добра у року од ______дана од
достављеног захтева за испоруку.
5.2._________ се испоручују у временским интервалима и динамиком коју одреди НАРУЧИЛАЦ
, у магацин Дома здравља у Жаркову, Београд, Спасовданска 4а.
5.3.Количине добара који су предмет овог уговора могу се мењати у зависности од потребе
наручиоца водећи рачуна о финансијској вредности уговора.
5.4.Уговорне стране са сагласне да за договорено одступање наведено у претходном ставу
Понуђач не може захтевати накнаду штете од Наручиоца.
5.5.Наручилац задржава право да откаже или измени уговор у случају недовољно опредељених
новчаних средстава од стране државних органа Републике Србије или РЗЗО што би могло довести
до смањења потребних добара који су предмет овог уговора, о чему је наручилац обавезан да
благовремено обавести изабраног понуђача.
6 Финансијске гаранције
6.1.ПОНУЂАЧ се обавезује да приликом закључења овог Уговора достави Наручиоцу бланко
соло меницу са меничним писмом-овлашћењем за добро извршење посла у износу од 10% вредности
овог Уговора, којом обезбеђује испуњење својих обавеза (регистровану меницу), са картоном
депонованих потписа.
6.2. Бланко соло меницу са меничним писмом-овлашћењем мора имати рок важности 30 дана
дуже од уговореног рока за извршење набавке у целости, односно од крајњег рока важења
закљученог уговора.
6.3.Бланко соло меница са меничним писмом-овлашћењем мора бити безусловна, неопозива и
на први позив наплатива и без права на приговор.
6.4. Бланко соло меница са меничним писмом-овлашћењем мора бити расположива у току
важења уговора, што значи да је наручилац може уновчити сваког пута када се понуђач не придржава
услова датих у понуди , односно:
а) ако понуђач не буде извршавао своје уговорне обавезе које се односе на уговоренеу цену,
квалитет, квантитет испоручене робе, као и на рокове испоруке које су дефинисане у понуди.
б) у случају да понуђач није у могућности да испоручи добро које је предмет набавке што потврђује
достављањем изјаве наручиоцу.
6.5.У случају да Понуђач није у могућности да испоручи добро које је предмет набавке, дужан је
да достави изјаву наручиоцу, а наручилац има могућност и/или да уновчи меницу и/или да набави
добро на тржишту од другог продавца који наведенo добро поседује и да достави понуђачу на
плаћање разлику у цени између цене коју је уговорио са наручиоцем и цене коју је наручилац платио
продавцу од кога је био принуђен да набави добро због потребе процеса рада. Уколико понуђач
одбије да плати насталу разлику у цени набављеног добра у року од 10 дана од уложене примедбе,
наручилац има право да наплати меницу и/или да једнострано раскине уговор.
7 Квалитет и количина
7.1.Квалитет добара који су предмет овог Уговора, морају у потпуности одговарати:
-важећим домаћим или међународним стандардима за ту врсту робе;
7.2.ПОНУЂАЧ се обавезује да ће у тренутку испоруке добара из предмета овог Уговора до
истека његових рокова трајања преостати најмање једна година.
7.3.Квантитативни пријем добара врши се приликом пријема у магацину купца, односно
наручиоца у присуству представника понуђача.Евентаулна рекламација од стране наручиоца на
испоручене количине мора бити сачињена у писаној форми и достављена понуђачу.
7.4.Уколико било која испорука не задовољи квалитет и наручену количину, ПОНУЂАЧ је у
обавези да је замени исправном, односно испоручи наручену количину у року од 2 (два) дана на позив
наручиоца, а у противном наручилац може наплатити меницу и /или једнострано раскинути уговор.
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8 Виша сила
8.1.Наступањем више силе ослобађа од одговорности уговорне стране за кашњење у извршењу
уговорених обавеза.О датуму, трајању и датуму престанка више силе, уговорне стране су убавезне да
једна другу обавесте писменим путем у року од 24(двадесетчетири) часа.
8.2.Као случајеви више силе сматрају се природне катастрофе, пожар, експлозија, транспортне
несреће и други случајеви који су Законом утврђени као виша сила.
9 Спорови
9.1.Уговорне стране су сагласне да се евентуални спорови по овом Уговору решавају
споразумно, а у случају када то није могуће признају стварну и месну надлежност Привредног суда у
Београду.
10 Раскид уговора
10.1.Уговорна страна незадовољна испуњавањем уговорних обавеза друге уговорне стране ,
може захтевати раскид овог уговора на начин предвиђен Законом о облигационим односима.
10.2.У случају да Понуђач није у могућности да испоручи добро које је предмет јавне набавке,
дужан је да достави изјаву наручиоцу да не може одговарати захтеву наручиоца, а наручилац има
могућност да уновчи меницу. У случају да наручилац одлучи да ипак не уновчи меницу, наручилац
има право да набави добро на тржишту од другог продавца који наведено добро поседује и да
достави понуђачу на плаћање разлику у цени између цене коју је уговорио са понуђачем и цене коју је
наручилац платио купцу од кога је био принуђен да набави добро због потребе процеса рада.Уколико
понуђач одбије да плати разлику у цени набављеног добра у року од 10 дана од уложене примедбе,
наручилац има право да једнострано раскине уговор.
11 Измене и допуне
11.1.Измене и допуне текста овог Уговора могуће је само уз пристанак обе уговорне стране, који
је дат у писаном облику , а којима се не мењају услови из јавне набавке.
12 Ступање на снагу уговора
12.1.Овај уговор ступа на снагу даном потписивања обе уговорне странеи важи годину дана.
13 Завршне одредбе
13.1.Овај уговор сачињен је у 4 (четири) истоветна примерка на српском језику, од којих се свакој
уговорној страни уручују по 2 (два)примерка.
13.2.Саставни део овог уговора су и његови прилози како следи:
Прилог бр.1-Образац понуде број_____од______.____године
Прилог бр.2-Спецификација добара

УГОВОРНЕ СТРАНЕ
КУПАЦ
ПРОДАВАЦ
Дом здравља „Др Симо Милошевић“
Мr Sci Prim. dr Дргана Кривокапић
в.д.директор
Напомена:Модел уговора понуђач ,мора да попуни, парафира све стране , овери печатом и
потпише, чиме потврђује да прихвата елементе модела уговора.
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Образац 9

На основу Члана 61 став 7 Закона о јавним набавкама ( „Сл. Гласник РС“ 124/12) и члан 12
Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки
и начину доказивања испуњености услова ( „Сл. Гласник РС“ 29/2013), захтева се

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА
О СРЕДСТВУ ОБЕЗБЕЂЕЊА

Обавезујем се да ћу, на основу Закона о јавним набавкама ( „Сл. Гласник РС“ 124/12), као
ПОНУЂАЧ,

по позиву број

Д-2/2014 – Стоматолошки

потрошни материјал за

потребе Дома здравља „Др Симо Милошевић“ ( једногодишње потребе) године, који
је упутио Дом здравља «Др Симо Милошевић», као наручилац, приликом потписивања
уговора, доставити наручиоцу средство обезбеђења, регистровану бланко соло меницу са
овлашћењем на 10% износа од укупне вредности уговореног посла, којом се обезбеђује
испуњење уговорних обавеза.
Обавезујем се, да ћу истовремено, са предајом менице, предати копије картона са
депонованим потписима овлашћених лица понуђача.

Датум:

Потпис овлашћеног лица:

__________________

___________________________
М.П.
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Образац 10

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ
Општи подаци о Понуђачу:
Назив :__________________________________________
Адреса седишта: _________________________________
Матични број: ____________________________________
ПИБ: ____________________________________________
Особа за контакт: _________________________________
Е-маил: адреса: __________________________________

На основу позива за доделу уговора за јавну набавку добара бр. Д-2/2014 –
Стоматолошки потрошни материјал за потребе Дома здравља „Др Симо Милошевић“
( једногодишње потребе)
достављамо

ПОНУДУ бр. _________ од ________2014. године
Да квалитетно извршимо испоруку тражених добара у складу са наведеним условима из
конкурсне документације, поштујући све важеће прописе и стандарде, на начин:
1.)*

а) самостално

б) заједничка понуда

в) са подизвођачима

* Обавезно заокружити начин подношења понуде

2. Рок за одложено плаћање од _____(________________) дана од дана
рачуна за испоручена добра (максимално 120 дана).

испостављања

3. Рок за испоруку добара од ______ (____________________) дана од дана пријема
поруџбине (максимално 3 дана).
4. Рок важења понуде износи _____ (_____________) дана од дана отварања понуда (не
краћи од 60 дана).

Датум и место
____________________

М.П.

Потпис овлашћеног лица
________________________
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Образац 11

ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ
СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ
Понуђачи су у обавези да попуне образац структуре цене за конкретну јавну набавку и то за
партију(е) за коју(е) дају понуду.
Образац садржи следеће колоне
1. Редни број
2. Назив добра
3. Јединица мере
4. Количина
5. Једнинична цена без ПДВ-а
6. Укупан износ без пдв-а
7. Укупан износ са пдв-ом
8. Произвођач
Колоне попунити читко, хемијском оловком или на рачунару.
Образац структуре цена потписује и оверава власник или законски заступник понуђача који је
уписан у регистар АПР. Уколико понуђач наступа са групом понуђача „Образац структуре цене“
потписује и оверава овлашћени представник групе понуђача. Уколико група понуђача нема
овлашћеног представника, сви понуђачи из групе потписују и оверавају „Образац структуре цене“.

На основу позива за доделу уговора за јавну набавку добара бр. Д-2/2014 –
Стоматолошки потрошни материјал, за потребе Дома здравља „Др Симо Милошевић“
(једногодишње потребе)
Достављамо,

СТРУКТУРУ ЦЕНА
ТАБЕЛАРНИ ДЕО СТРУКТУРЕ ЦЕНА

СТРУКТУРА ЦЕНЕ- СПЕЦИФИКАЦИЈА
ЈН Д-2/2014 СТОМАТОЛОШКИ ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ
Партија 1- МАТЕРИЈАЛ ЗА ЗУБНУ ТЕХНИКУ

Р.
Б.

Назив добра

Јед.ме
ре

Колич
ина

1

2

3

4

1

TRIPLEX HOT-топлополимеризујући

Једини
чна
цена
без
пдв-а
5

Укупа Укупан
н износ са
износ пдв-ом
без
пдв-а
6
7

Произв
ођач

8

58

акрилат за базу протезе –прах боца
500 грама – Ivoklar или одговарајући

комад

28

2

TRIPLEX HOT-топлополимеризујући

58

акрилат за базу протезе –течност
боца 500 мл – Ivoklar или
одговарајући
3

комад

SIMGAL-хладнополимеризујући

120

акрилат за репаратуре течност
боца 20 мл -Galenika или
одговарајући
4

комад

SIMGAL- хладнополимеризујући

80

акрилат за репаратуре прах боца
40 грама-Galenika или
одговарајући
5

комад

VOSAK ZA ŠABLONE 400грама –
Cavex или одговарајући

6

BIGAL-бимштајн прах 3 кг или

7

PALAVIT L-хладнополимеризујући

одговарајући

58
паковање
22
паковање
45

акрилат за индивидуалне кашике
прах 500 грама –Heraeus или
одговарајући
8

комад

PALAVIT Lхладнополимеризујући

45

акрилат за индивисуалне кашике
прах 500 мл-Heraeus или
одговарајући
9

боца

ISOLANTE-изолациона течност за

80

протезе 200 мл-Ivoklar или
одговарајући
10

боца

UNIVERSAL POLISHING PASTE-

12

универзална паста за полирање за
висок сјај 200 мл-Ivoklar или
одговарајући
11

боца

BAZOGAL GORNJE PLOČE-базне

82

плоче за протезе 12 комада-Cavex
или одговарајући
12

паковање

BAZOGAL DONJE PLOČE-базне

82

плоче з протезе 12 комада-Cavex
или одговарајући
13

Heraeus или одговарјући
14

паковање

TVRDI GIPS-тврди гипс 2 кг-

150
паковање

GIPS BELI MEDICINSKI-бели

46

медицински гипс 25 кг –Ernsthinrichs
или одговарајући
15

паковање

ČETKE ZA POLIRANJE-

100

четвороредна црна-Polirapid или
одговарајући
16

кожа-Polirapid или одговарајући
17

70
комад

VOSAK ZA LEPLJENJE- паковање 6
комада-Bego или одговарајући

19

55
комад

FILC- 35*20-Polirapid или
одговарајући

18

комад

ČETKE ZA POLIRANJE-јеленска

35
паковање

SUPER TVRDI GIPS-4,5 кг-Heraeus
или одговарајући

6
паковање

29

20

8
PESAK-песак за пескирање

21

килограм
35

ORTOPOLI PRAH - акрилат за
израду ортодонских апарата
хладнополимеризујући 750 грPolident или одговарајући

22

паковање
35

ORTOPOLI TEČNOST- акрилат за
израду ортодонских апарата
хладнополимеризујући 500 мл
течност Polident или одговарајући

23

боца
20

KALUP GUMENI ZA MODELEсоклоформер паковање од 4
комада

24

паковање
30

KONCENTRAT BOJE ZA AKRILAT
ZA ORTODONCIJU-црвена, плава ,
црна, зелена, розе и жута

паковање
УКУПНО:
ПДВ:
СВЕГА:

Датум:

Потпис овлашћеног лица:

__________________

___________________________

м.п.
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Образац 11

ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ
СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ
Понуђачи су у обавези да попуне образац структуре цене за конкретну јавну набавку и то за
партију(е) за коју(е) дају понуду.
Образац садржи следеће колоне
1. Редни број
2. Назив добра
3. Јединица мере
4. Количина
5. Једнинична цена без ПДВ-а
6. Укупан износ без пдв-а
7. Укупан износ са пдв-ом
8. Произвођач
Колоне попунити читко, хемијском оловком или на рачунару.
Образац структуре цена потписује и оверава власник или законски заступник понуђача који је
уписан у регистар АПР. Уколико понуђач наступа са групом понуђача „Образац структуре цене“
потписује и оверава овлашћени представник групе понуђача. Уколико група понуђача нема
овлашћеног представника, сви понуђачи из групе потписују и оверавају „Образац структуре цене“.

На основу позива за доделу уговора за јавну набавку добара бр. Д-2/2014 –
Стоматолошки потрошни материјал, за потребе Дома здравља „Др Симо Милошевић“
(једногодишње потребе)
Достављамо,

СТРУКТУРУ ЦЕНА
ТАБЕЛАРНИ ДЕО СТРУКТУРЕ ЦЕНА

СТРУКТУРА ЦЕНЕ- СПЕЦИФИКАЦИЈА
ЈН Д-2/2014 СТОМАТОЛОШКИ ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ
Партија 2-ШРАФОВИ И ЖИЦЕ ЗА СТОМАТОЛОГИЈУ

Р.
Б.

Назив добра

Јед.ме
ре

Колич
ина

1

2

3

4

1
2

3

Произвођ
ач

8

паковање
8

ORTODONSKI ŠRAF MIDIUMпаковање 100 комада-Dentaurum

Укупа Укупан
н износ са
износ пдв-ом
без
пдв-а
6
7

8

ORTODONSKI ŠRAF MINIпаковање 100 комада-Dentaurum

Једини
чна
цена
без
пдв-а
5

паковање
8

ORTODONSKI ŠRAF MAXIпаковање 100 комада-Dentaurum
или одогварајући

паковање

31

4

11
ŽICA 0,6 MM-котур 40м-Dentaurum
или одговарајући

комад

5

22
ŽICA 0,8 MM-котут 20м-Dentaurum
или одговарајући

комад

6

45
ŽICA 0,7 MM-котут 25м-Dentaurum
или одговарајући

7

комад
120

ORTODONSKI ŠRAF ZA
ZATVARANJE PROSTORA средњи и
мини-Dentaurum или одговарајући

8

комад
120

ORTODONSKI ŠRAF ZA
POMERANJE JEDNOG ZUBADentaurum или одговарајући

комад

9

120

ORTODONSKI ŠRAF ZA
DISTALIZACIJU SEGMENTA ILI
PROTRUZIJU-Dentaurum или
одговарајући

комад
УКУПНО:
ПДВ:
СВЕГА:

Датум:

Потпис овлашћеног лица:

__________________

___________________________

м.п.
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Образац 11

ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ
СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ
Понуђачи су у обавези да попуне образац структуре цене за конкретну јавну набавку и то за
партију(е) за коју(е) дају понуду.
Образац садржи следеће колоне
1. Редни број
2. Назив добра
3. Јединица мере
4. Количина
5. Једнинична цена без ПДВ-а
6. Укупан износ без пдв-а
7. Укупан износ са пдв-ом
8. Произвођач
Колоне попунити читко, хемијском оловком или на рачунару.
Образац структуре цена потписује и оверава власник или законски заступник понуђача који је
уписан у регистар АПР. Уколико понуђач наступа са групом понуђача „Образац структуре цене“
потписује и оверава овлашћени представник групе понуђача. Уколико група понуђача нема
овлашћеног представника, сви понуђачи из групе потписују и оверавају „Образац структуре цене“.

На основу позива за доделу уговора за јавну набавку добара бр. Д-2/2014 –
Стоматолошки потрошни материјал, за потребе Дома здравља „Др Симо Милошевић“
(једногодишње потребе)
Достављамо,

СТРУКТУРУ ЦЕНА
ТАБЕЛАРНИ ДЕО СТРУКТУРЕ ЦЕНА

СТРУКТУРА ЦЕНЕ- СПЕЦИФИКАЦИЈА
ЈН Д-2/2014 СТОМАТОЛОШКИ ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ
Партија 3- МАТЕРИЈАЛ ЗА КЕРАМИКУ И ВИЗИЛ

Р.
Б.

Назив добра

Јед.мер
е

Колич
ина

1

2

3

4

1

ČETKA ZA VIZIL-четка за полирање

комад

3

комад

2

комад

4

Једини
чна
цена
без
пдв-а
5

Укупа Укупан
н износ са
износ пдв-ом
без
пдв-а
6
7

Произв
ођач

8

визила- Polirapid или одговарајући
2

VOŠTANI PROFIL OKRUGLI- 3мм -

3

VOŠTANI PROFIL OKRUGLI-2,5мм -

Bego или одговарајући
Bego или одговарајући

33

4

VOŠTANI PROFIL OKRUGLI-1,5мм --

комад

2

паковање

1

Bego или одговарајући
5

GRAFITNO POSTOLJE SA
KOČIĆIMA- Bego или одговарајући

6

MESINGANI KOČIĆI SA IGLOM-

комад

330

средњи -Меsinger или одговарајући
7

LEGURA ZA WIZIL- метал за израду

килограм

12

паковање

2

килограм

36

визила- Bego или одговарајући
8

VOSAK ZA INPREGNACIJU- Bego
или одговарајући

9

MASA ZA KERAMIKU -Bego или
одговарајући

10

TEČNOST ZA KERAMIKU- Bego или

литар

6

паковање

4

паковање

4

паковање

4

паковање

4

паковање

4

килограм

27

килограм

12

паковање

17

паковање

6

паковање

6

паковање

6

паковање

3

паковање

8

одговарајући
11

VOSAK FOLIJA GLATKA 0,6 MM Bego или одговарајући

12

VOSAK FOLIJA RELJEFNA 0,6 MM Bego или одговарајући

13

VOSAK PROFIL DONJA RETENCIJABego или одговарајући

14

VOSAK PROFIL GORNJA RETENCIJA Bego или одговарајући

15

VOŠTANI PROFIL KUKICA -Bego или
одговарајући

16

MASA ZA VIZIL ZA ULAGANJE- Bego
или одговарајући

17

GEL-ŽELATIN ZA DUBLIRANJEпаковање- Bego или одговарајући

18

KERAMIKA PRAH-прах з керамичке
круне 50 грама- Vita или
одговарајући

19

MODELACIONA TEČNOST-течност
за керамику 250мл -Bego или
одговарајући

20

GLAZURA PRAH-прах з керамичке
круне 5 грама- Bego или
одговарајући

21

GLAZURA TEČNOST-течност за
керамичке круне 10 мл- Vita или
одговарајући

22

TEČNOST ZA IZOLACIJU
KERAMIKE-боца 100 мл -Vita или
одговарајући

23

VOSAK ZA MODELOVANJE 50
грама-Bego или одговарајући

24

CERVIKALNI VOSAK -Bego или

2

одговарајући
25

LEGURA ZA KERAMIKU- Remanium

грам

800

или одговарајући
26

ADAPTA FOLIJA 0,6 MM 100комада

паковање

6

комад

4

паковање
27

LAK ZA LAKIRANJE PATRLJAKA Vita
или одговарајући

34

28

ŠPATULA ZA NABACIVANJE

комад

3

комад

2

комад

2

паковање

2

паковање

5

KERAMIKE
29

ČETKICA ZA NABACIVANJE
KERAMIKE величине 2,3,4,

30

ČETKICA ZA NABACIVANJE
KERAMIKE величина 6,8

31

TEČNOST ZА ELEKTROLIZU -Bego
или одговарајући

32

OPAKER TEČNOST Vita или
одговарајући

УКУПНО:
ПДВ:
СВЕГА:

Датум:

Потпис овлашћеног лица:

__________________

___________________________

м.п.
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Образац 11

ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ
СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ
Понуђачи су у обавези да попуне образац структуре цене за конкретну јавну набавку и то за
партију(е) за коју(е) дају понуду.
Образац садржи следеће колоне
1. Редни број
2. Назив добра
3. Јединица мере
4. Количина
5. Једнинична цена без ПДВ-а
6. Укупан износ без пдв-а
7. Укупан износ са пдв-ом
8. Произвођач
Колоне попунити читко, хемијском оловком или на рачунару.
Образац структуре цена потписује и оверава власник или законски заступник понуђача који је
уписан у регистар АПР. Уколико понуђач наступа са групом понуђача „Образац структуре цене“
потписује и оверава овлашћени представник групе понуђача. Уколико група понуђача нема
овлашћеног представника, сви понуђачи из групе потписују и оверавају „Образац структуре цене“.

На основу позива за доделу уговора за јавну набавку добара бр. Д-2/2014 –
Стоматолошки потрошни материјал, за потребе Дома здравља „Др Симо Милошевић“
(једногодишње потребе)
Достављамо,

СТРУКТУРУ ЦЕНА
ТАБЕЛАРНИ ДЕО СТРУКТУРЕ ЦЕНА
СТРУКТУРА ЦЕНЕ- СПЕЦИФИКАЦИЈА
ЈН Д-2/2014 СТОМАТОЛОШКИ ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ
Партија 4 – АКРИЛАТНИ ЗУБИ
Р.
Б.

Назив добра

Јед.м
ере

Колич
ина

1

2

3

4

1

AKRILATNI ZUBI ZA PROTEZE-

комад

гарнитура акрилатних зуба по 28

(гарниту

комада-Polident или одговарајући

ра)

Једини
чна
цена
без
пдв-а
5

Укупа Укупан
н износ са
износ пдв-ом
без
пдв-а
6
7

Произв
ођач

8

720

УКУПНО:
ПДВ:
СВЕГА:

Датум:
__________________

Потпис овлашћеног лица:
м.п.

______________________
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Образац 11

ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ
СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ
Понуђачи су у обавези да попуне образац структуре цене за конкретну јавну набавку и то за
партију(е) за коју(е) дају понуду.
Образац садржи следеће колоне
1. Редни број
2. Назив добра
3. Јединица мере
4. Количина
5. Једнинична цена без ПДВ-а
6. Укупан износ без пдв-а
7. Укупан износ са пдв-ом
8. Произвођач
Колоне попунити читко, хемијском оловком или на рачунару.
Образац структуре цена потписује и оверава власник или законски заступник понуђача који је
уписан у регистар АПР. Уколико понуђач наступа са групом понуђача „Образац структуре цене“
потписује и оверава овлашћени представник групе понуђача. Уколико група понуђача нема
овлашћеног представника, сви понуђачи из групе потписују и оверавају „Образац структуре цене“.

На основу позива за доделу уговора за јавну набавку добара бр. Д-2/2014 –
Стоматолошки потрошни материјал, за потребе Дома здравља „Др Симо Милошевић“
(једногодишње потребе)
Достављамо,

СТРУКТУРУ ЦЕНА
ТАБЕЛАРНИ ДЕО СТРУКТУРЕ ЦЕНА

СТРУКТУРА ЦЕНЕ- СПЕЦИФИКАЦИЈА
ЈН Д-2/2014 СТОМАТОЛОШКИ ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ
Партија 5 БРУСНИ МАТЕРИЈАЛ ЗА ЗУБНУ ТЕХНИКУ

Р.
Б.

Назив добра

Јед.м
ере

Колич
ина

1

2

3

4

1

BRUSNE TRAKE 150 м–Plast Dent Niš или

комад

Једини
чна
цена
без
пдв-а
5

Укупа Укупан
н износ са
износ пдв-ом
без
пдв-а
6
7

Произв
ођач

8

60

одговарајући
2

KARBIDNA FREZA ZA VIZIL фреза

комад

24

за метал–Mesinger или одговарајући

37

3

KARBIDNA FREZA ZA

комад

130

комад

3

комад

36

комад

60

комад

40

комад

40

комад

12

комад

34

комад

34

комад

58

комад

58

комад

36

комад

36

комад

36

комад

36

комад

10

PROTEZEфреза за акрилатMesinger или одговарајући
4

SINTER FREZA разне величине Mesinger или одговарајући

5

KARBORUMDUM ŠAJBNA- Mesinger
или одговарајући

6

KAMENJE ZA OBRADU VIZILA Mesinger или одговарајући

7

KAMENJE ZA OBRADU KERAMIKE Mesinger или одговарајући

8

KARBORUMDUM ŠAJBNA -Mesinger
или одговарајући

9

ARMIRANA ŠAJBNA- Mesinger или
одговарајући

10

SEPARIR ŠAJBNE -Mesinger или
одговарајући

11

MANDRELA ZA NASADNIK за
шмирглу -Mesinger или одговарајући

12

TANKE ŠAJBNE- Mesinger или
одговарајући

13

DEBELE ŠAJBNE- Mesinger или

14

GUMICE ZA POLIRANJE CRNE

одговарајући
VALJAK -Mesinger или одговарајући
15

GUMICE ZA POLIRANJE ZELENE
VALJAK- Mesinger или одговарајући

16

GUMICE ZA POLIRANJE CRNI
TOČAK -Mesinger или одговарајући

17

GUMICE ZA POLIRANJE ZELENI
TOČAK- Mesinger или одговарајући

18

DIJAMANTI ZA OBRADU KERAMIKESinter или одговарајући

УКУПНО:
ПДВ:
СВЕГА:

Датум:

Потпис овлашћеног лица:

__________________

___________________________

м.п.
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Образац 11

ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ
СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ
Понуђачи су у обавези да попуне образац структуре цене за конкретну јавну набавку и то за
партију(е) за коју(е) дају понуду.
Образац садржи следеће колоне
1. Редни број
2. Назив добра
3. Јединица мере
4. Количина
5. Једнинична цена без ПДВ-а
6. Укупан износ без пдв-а
7. Укупан износ са пдв-ом
8. Произвођач
Колоне попунити читко, хемијском оловком или на рачунару.
Образац структуре цена потписује и оверава власник или законски заступник понуђача који је
уписан у регистар АПР. Уколико понуђач наступа са групом понуђача „Образац структуре цене“
потписује и оверава овлашћени представник групе понуђача. Уколико група понуђача нема
овлашћеног представника, сви понуђачи из групе потписују и оверавају „Образац структуре цене“.

На основу позива за доделу уговора за јавну набавку добара бр. Д-2/2014 –
Стоматолошки потрошни материјал, за потребе Дома здравља „Др Симо Милошевић“
(једногодишње потребе)
Достављамо,

СТРУКТУРУ ЦЕНА
ТАБЕЛАРНИ ДЕО СТРУКТУРЕ ЦЕНА

СТРУКТУРА ЦЕНЕ- СПЕЦИФИКАЦИЈА
ЈН Д-2/2014 СТОМАТОЛОШКИ ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ
Партија 6- МАТЕРИЈАЛ ЗА КОНЗЕРВАТИВУ
Р.
Б.

Назив добра

Јед.м
ере

Колич
ина

1

2

3

4

1

CEGAL NV -ЦИНК ФОСФОТНИ

паковањ

ЦЕМЕНТ -Galenika или

е

Једини
чна
цена
без
пдв-а
5

Укупа Укупан
н износ са
износ пдв-ом
без
пдв-а
6
7

Произв
ођач

8

24

одговарајући
2

JODOFORM прах15 грама-Galenika

комад

4

комад

4

или одговарајући
3

JODOFORM штрајфна 1цм*5мGalenikaили одговарајући

39

4

паковање

56

паковање

60

комад

24

комад

36

комад

25

комад

28

комад

20

комад

72

паковање

51

GUTAPERKA POENI 15-40 и 45-80Galenika или одговарајући
5

POENI PAPIRNI папири за сушење
канала 15-40-Galenika или
одговарајући
6
Solution chlumski раствор за
дезифекцију канала корена зуба
20мл-Galenika или одговарајући
7

APEX CAL калцијумхидроксид за
лечење канала корена 2,5 гр-Ivoclar
или одговарајући
8

CALCIPULPE калцијум хидроксид з
апрекривање пулпе и лечење
дубоког каријеса-Septodont или
одговарајући
9

DIFURID раствор за дезифекцију
канала корена зуба хлор фенол 20
мл-Galenika или одговарајући
10

CAUSTINER FORTE препарат за
девитализацију зуба –Septodont или
одговарајући
11

CITODUR привремени испуFavodent или одговарајући
12

FUJI IX ILI гласјономер цемент –GC
или одговарајући

40

13

комад

28

комад

28

паковање

20

паковање

20

комад

24

комад

10

комад

24

Комад

6

ENDOMETAZON PRAH –препарат
прах за дефинитивно пуњење
канала-Septodont или одговарајући
14

ENDOMETAZON TEČNOST
препарат течност за дефинитивно
пуњење канала-Septodont или
одговарајући
15

KARIOFILZ цинк оксид –Galenika
или одговарајући
16

DIKAL двокопонентни калцијум
хидроксид за лечење дубоког
каријеса-Kerr или одговарајући
17

KALCIPAST калцијум хидроксид за
лечење дубоког каријеса 5 грGalenika или одговарајући
18

JONOSIT L.C.полимеризујући
калцијум хидроксид 4 гр-GC или
одговарајући
19

LEDERMIX PASTA паста за лечење
инфицираног канала корена 5 грRiemser или одговарајући
20

CALCINASA течност за ширење
канала-Septodont или одговарајући

41

паковање

21

150

SISALJKE пластичне паковање 100
комада
УКУПНО:
ПДВ:
СВЕГА:

Датум:

Потпис овлашћеног лица:

__________________

___________________________

м.п.
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Образац 11

ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ
СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ
Понуђачи су у обавези да попуне образац структуре цене за конкретну јавну набавку и то за
партију(е) за коју(е) дају понуду.
Образац садржи следеће колоне
1. Редни број
2. Назив добра
3. Јединица мере
4. Количина
5. Једнинична цена без ПДВ-а
6. Укупан износ без пдв-а
7. Укупан износ са пдв-ом
8. Произвођач
Колоне попунити читко, хемијском оловком или на рачунару.
Образац структуре цена потписује и оверава власник или законски заступник понуђача који је
уписан у регистар АПР. Уколико понуђач наступа са групом понуђача „Образац структуре цене“
потписује и оверава овлашћени представник групе понуђача. Уколико група понуђача нема
овлашћеног представника, сви понуђачи из групе потписују и оверавају „Образац структуре цене“.

На основу позива за доделу уговора за јавну набавку добара бр. Д-2/2014 –
Стоматолошки потрошни материјал, за потребе Дома здравља „Др Симо Милошевић“
(једногодишње потребе)
Достављамо,

СТРУКТУРУ ЦЕНА
ТАБЕЛАРНИ ДЕО СТРУКТУРЕ ЦЕНА

СТРУКТУРА ЦЕНЕ- СПЕЦИФИКАЦИЈА
ЈН Д-2/2014 СТОМАТОЛОШКИ ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ
Партија 7 – ОСТАЛИ БРУСНИ МАТЕРИЈАЛ

Р.
Б.

Назив добра

Јед.м
ере

Колич
ина

1

2

3

4

1

BORER ČELIČNI OKRUGLI ZA

комад

120

комад

360

Једини
чна
цена
без
пдв-а
5

Укупа Укупан
н износ са
износ пдв-ом
без
пдв-а
6
7

Произв
ођач

8

KOLENJAK 014-023 Mesinger или
одговарајући
2

KARBIDNI BORERI ORUGLI ZA
KOLENJAK 014-023 Mesinger или

43

одговарајући
3

KARBIDNI BORERI ORUGLI ZA

комад

50

комад

24

комад

24

комад

6

комад

180

комад

180

комад

60

комад

60

комад

48

комад

24

комад

15

комад

60

комад

120

комад

10

комад

10

NASADNIK 014-021 Mesinger или
одговарајући
4

ČELIČNI BORERI ZA NASADNIK
OKRUGLI 025-031 Mesinger или
одговарајући

5

ČELIČNI BORERI ZA NASADNIK
OKRUGLI 014-023 Mesinger или
одговарајући

6

ČELIČNI BORERI ZA NASADNIK
FISURNI 014-023 Mesinger или
одговарајући

7

BORERI DIJAMANTSKI TUR.
OKRUGLI 014-018 Coltene или
одговарајући

8

BORERI DIJAMANTSKI TUR.
OKRUGLI 021-025 Coltene или
одговарајући

9

BORERI DIJAMANTSKI ZA
BRUŠENJE 014-018 Coltene или
одговарајући

10

BORERI DIJAMANTSKI ZA
BRUŠENJE 021-025Colten или
одговарајући

11

BORERI DIJAMANTSKI FISURNI ZA
TURBINU 014-018 Coltene или
одговарајући

12
Boreri dijamantski za kolenjak okrugli i
fisurni Coltene или одговарајући
13

ČELIČNA ŽICA ZA ČIŠĆENJE
BORERA Plast dent Niš или
одговарајући

14
GUMICA ZA POLIRANJE зелена
Mesinger или одговарајући
15
GUMICA ZA POLIRANJE
белаMesinger или одговарајући
16

KARBIDNI BORER ZA NASADNIK ZA
ORALNU HIRURGIJU А 027округли
NTI или одговарајући

17

KARBIDNI BORER ZA NASADNIK ZA
ORALNU HIRURGIJU округли А023
NTI или одговарајући

44

18

KARBIDNI BORER ZA NASADNIK ZA

комад

10

комад

10

комад

10

комад

10

комад

10

комад

10

комад

10

комад

10

комад

5

ORALNU HIRURGIJU округли 023
NTI или одговарајући
19

KARBIDNI BORER ZA NASADNIK ZA
ORALNU HIRURGIJU округли 027
NTI или одговарајући

20

KARBIDNI BORER ZA NASADNIK ZA
ORALNU HIRURGIJU округли 010
ХП- NTI или одговарајући

21

KARBIDNI BORER ZA NASADNIK ZA
ORALNU HIRURGIJUокругли 014
ХП- NTI или одговарајући

22

KARBIDNI BORER ZA NASADNIK ZA
ORALNU HIRURGIJUокругли 018NTI или одговарајући

23

KARBIDNI BORER ZA NASADNIK ZA
ORALNU HIRURGIJU округли 029NTI или одговарајући

24

KARBIDNI BORER ZA NASADNIK ZA
ORALNU HIRURGIJU фисурни А016NTI или одговарајући

25

KARBIDNI BORER ZA NASADNIK ZA
ORALNU HIRURGIJUфисурни А021NTI или одговарајући

26
KARBIDNA FREZA ZA NIVELACIJU
GREBENA NTI или одговарајући

УКУПНО:
ПДВ:
СВЕГА:

Датум:

Потпис овлашћеног лица:

__________________

___________________________

м.п.
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Образац 11

ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ
СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ
Понуђачи су у обавези да попуне образац структуре цене за конкретну јавну набавку и то за
партију(е) за коју(е) дају понуду.
Образац садржи следеће колоне
1. Редни број
2. Назив добра
3. Јединица мере
4. Количина
5. Једнинична цена без ПДВ-а
6. Укупан износ без пдв-а
7. Укупан износ са пдв-ом
8. Произвођач
Колоне попунити читко, хемијском оловком или на рачунару.
Образац структуре цена потписује и оверава власник или законски заступник понуђача који је
уписан у регистар АПР. Уколико понуђач наступа са групом понуђача „Образац структуре цене“
потписује и оверава овлашћени представник групе понуђача. Уколико група понуђача нема
овлашћеног представника, сви понуђачи из групе потписују и оверавају „Образац структуре цене“.

На основу позива за доделу уговора за јавну набавку добара бр. Д-2/2014 –
Стоматолошки потрошни материјал, за потребе Дома здравља „Др Симо Милошевић“
(једногодишње потребе)
Достављамо,

СТРУКТУРУ ЦЕНА
ТАБЕЛАРНИ ДЕО СТРУКТУРЕ ЦЕНА

СТРУКТУРА ЦЕНЕ- СПЕЦИФИКАЦИЈА
ЈН Д-2/2014 СТОМАТОЛОШКИ ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ
Партија 8 - МАТЕРИЈАЛ ЗА ИСПУНЕ И ПРЕВЕНТИВУ

Р.
Б.

Назив добра

Јед.м
ере

Колич
ина

1

2

3

4

1

HELIOSEAL F заливач фисура

паковање

36

паковање

58

паковање

58

Једини
чна
цена
без
пдв-а
5

Укупа Укупан
н износ са
износ пдв-ом
без
пдв-а
6
7

Произв
ођач

8

паковање 5*125 грама Ivoklar или
одговарајући
2

EXTRACAP D1 амалгамски испун
паковање 100 комада Cavex или
одговарајући

3

EXTRACAP D2 амалгамски испун
паковање 100 комада Cavex или

46

одговарајући
4

TE-EKONOM A-1 хелио композит 4

комад

58

комад

115

комад

105

гр Ivoklar или одговарајући
5

TE-EKONOM A-2 хелио композит 4
гр Ivoklar или одговарајући

6

TE-EKONOM A-3 хелио композит 4
гр Ivoklar или одговарајући

7

паковање

95

комад

85

ECO ETCH REFFIL 2*2гр
ортофосфорна киселина Ivoklar или
одговарајући
8

ATHEZIV бонд 5 грама Ivoklar или
одговарајући
9

паковање

6

паковање

95

комад

12

комад

12

комад

24

комад

24

комад

24

паковање

12

ŠAJBNA за обраду испуна паковање
50 комада
10

TRAKA POLIESTER за обраду
испуна 100 комада
11
FLUOROGAL течност за
флуорисање зуба 250 мл мите
црвени Galenika или одговарајући
12
FLUOROGAL паста 95 грама за
флуорисање зуба Galenika или
одговарајући
13
FLUOROGAL FORTE GEL 50 грама
гел за флуорисање зубав Galenika
или одговарајући
14
TURBOGAL SPREJ течност за
подмазивање насадних
инструменат 250 млв Kavo или
одговарајући
15

TRAKE ZA POLIRANJE 175мм*6мм
котур Roeko или одговарајући
16
TRAKE ZA POLIRANJE METALNE 12
комада паковање 6мм Roeko или
одговарајући

47

паковање

17

4

INTEDELNTALNI KOČIĆ паковање
100 комада или одговарајући
18

комад

24

комад

82

комад

60

комад

24

паковање

24

паковање

24

комад

30

комад

6

комад

6

комад

50

комад

50

VANTAL PASTA паста за уклањање
меких наслага Galenika или
одговарајући
19
ECO FLW PODLOGA течни
композит 2 грама Ivoklar или
одговарајући
20

ČETKICE ZA ČZK најлон Polirapid
или одговарајући
21
EMAIL PREPARATOR
ортофосфорна киселина Ivoklar или
одговарајући
22

MATRICE PREMOLARNE паковање
12 комада
23

MATRICE MOLARNE паковање 12
комада
24

NOSAČ ZA NANOŠENJE BONDA
25

CIRKULARNA MATRICA котур
26

MANDRELA ZA KOLENJAK
27
PLOČICE STAKLENE величина
8цм*12цм-7мм једна страна мат
друга глат
28
PETRIJEVE ŠOLJE стаклене
ширина 10 цм горњи део , доњи
подељен на 4 дела

48

комад

29

100

OGLEDALCA ширина огледалца 2
цм, дужина дршчице са навојем3 цм
УКУПНО:
ПДВ:
СВЕГА:

Датум:

Потпис овлашћеног лица:

__________________

___________________________

м.п.
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Образац 11

ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ
СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ
Понуђачи су у обавези да попуне образац структуре цене за конкретну јавну набавку и то за
партију(е) за коју(е) дају понуду.
Образац садржи следеће колоне
1. Редни број
2. Назив добра
3. Јединица мере
4. Количина
5. Једнинична цена без ПДВ-а
6. Укупан износ без пдв-а
7. Укупан износ са пдв-ом
8. Произвођач
Колоне попунити читко, хемијском оловком или на рачунару.
Образац структуре цена потписује и оверава власник или законски заступник понуђача који је
уписан у регистар АПР. Уколико понуђач наступа са групом понуђача „Образац структуре цене“
потписује и оверава овлашћени представник групе понуђача. Уколико група понуђача нема
овлашћеног представника, сви понуђачи из групе потписују и оверавају „Образац структуре цене“.

На основу позива за доделу уговора за јавну набавку добара бр. Д-2/2014 –
Стоматолошки потрошни материјал, за потребе Дома здравља „Др Симо Милошевић“
(једногодишње потребе)
Достављамо,

СТРУКТУРУ ЦЕНА
ТАБЕЛАРНИ ДЕО СТРУКТУРЕ ЦЕНА

СТРУКТУРА ЦЕНЕ- СПЕЦИФИКАЦИЈА
ЈН Д-2/2014 СТОМАТОЛОШКИ ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ
Партија 9 – МАТЕРИЈАЛ ЗА ПРОТЕТИКУ
Р.
Б.

Назив добра

Јед.м
ере

Колич
ина

1

2

3

4

2

VIKOPRES функционална отисна

3

ALGINOGAL KOLOR маса за

паковање

45

паковање

200

паковање

12

Једини
чна
цена
без
пдв-а
5

Укупа Укупан
н износ са
износ пдв-ом
без
пдв-а
6
7

Произв
ођач

8

маса –Galenika или одговарајући
анатомске отиске 500гр–Zher mack
или одговарајући
4

OPTOZIL,XANTOPREN,AKTIVATOR
отисна маса –Heraeus или
одговарајући

50

5

KUPROVENT –Galenika или

паковање

20

комад

24

паковање

12

комад

10

комад

6

паковање

5

одговарајући
6

AKTIVATOR ZA OPTOZIL I
KSANTOPREN–Heraeus или
одговарајући

7

ARTIKULACIONI PAPIR паковање 12
комада –Hanel или одговарајући

8

RETRARGIN ТЕЧНОСТ 20МЛ–
Galenika или одговарајући

9
RETRAKTO KONAC за потискивање
гингиве пре отиска колут–Roeko или
одговарајући
10
FUJI I PRAH I TEČNOST –цемент за
цементирање фиксне протетике–GC
или одговарајући

УКУПНО:
ПДВ:
СВЕГА:

Датум:

Потпис овлашћеног лица:

__________________

___________________________

м.п.

51

Образац 11

ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ
СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ
Понуђачи су у обавези да попуне образац структуре цене за конкретну јавну набавку и то за
партију(е) за коју(е) дају понуду.
Образац садржи следеће колоне
1. Редни број
2. Назив добра
3. Јединица мере
4. Количина
5. Једнинична цена без ПДВ-а
6. Укупан износ без пдв-а
7. Укупан износ са пдв-ом
8. Произвођач
Колоне попунити читко, хемијском оловком или на рачунару.
Образац структуре цена потписује и оверава власник или законски заступник понуђача који је
уписан у регистар АПР. Уколико понуђач наступа са групом понуђача „Образац структуре цене“
потписује и оверава овлашћени представник групе понуђача. Уколико група понуђача нема
овлашћеног представника, сви понуђачи из групе потписују и оверавају „Образац структуре цене“.

На основу позива за доделу уговора за јавну набавку добара бр. Д-2/2014 –
Стоматолошки потрошни материјал, за потребе Дома здравља „Др Симо Милошевић“
(једногодишње потребе)
Достављамо,

СТРУКТУРУ ЦЕНА
ТАБЕЛАРНИ ДЕО СТРУКТУРЕ ЦЕНА

СТРУКТУРА ЦЕНЕ- СПЕЦИФИКАЦИЈА
ЈН Д-2/2014 СТОМАТОЛОШКИ ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ
Партија 10 – МАТЕРИЈАЛ ЗА ОРАЛНУ ХИРУРГИЈУ

Р.
Б.

Назив добра

Јед.м
ере

Колич
ина

1

2

3

4

1

GELATAMP препарат за

паковање

48

паковање

8

Једини
чна
цена
без
пдв-а
5

Укупа Укупан
н износ са
износ пдв-ом
без
пдв-а
6
7

Произв
ођач

8

заустављање крварења паковање
20 ком –Septodont или одговарајући
2

ALVOGIL препарат за лечење
алвеолита –Septodont или
одговарајући

52

3

HIRURŠKI KONAC 3,0свила

паковање

60

паковаље 12 комада HR 20-Ethicon
или одговарајући
УКУПНО:
ПДВ:
СВЕГА:

Датум:

Потпис овлашћеног лица:

__________________

___________________________

м.п.
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Образац 11

ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ
СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ
Понуђачи су у обавези да попуне образац структуре цене за конкретну јавну набавку и то за
партију(е) за коју(е) дају понуду.
Образац садржи следеће колоне
1. Редни број
2. Назив добра
3. Јединица мере
4. Количина
5. Једнинична цена без ПДВ-а
6. Укупан износ без пдв-а
7. Укупан износ са пдв-ом
8. Произвођач
Колоне попунити читко, хемијском оловком или на рачунару.
Образац структуре цена потписује и оверава власник или законски заступник понуђача који је
уписан у регистар АПР. Уколико понуђач наступа са групом понуђача „Образац структуре цене“
потписује и оверава овлашћени представник групе понуђача. Уколико група понуђача нема
овлашћеног представника, сви понуђачи из групе потписују и оверавају „Образац структуре цене“.

На основу позива за доделу уговора за јавну набавку добара бр. Д-2/2014 –
Стоматолошки потрошни материјал, за потребе Дома здравља „Др Симо Милошевић“
(једногодишње потребе)
Достављамо,

СТРУКТУРУ ЦЕНА
ТАБЕЛАРНИ ДЕО СТРУКТУРЕ ЦЕНА

СТРУКТУРА ЦЕНЕ- СПЕЦИФИКАЦИЈА
ЈН Д-2/2014 СТОМАТОЛОШКИ ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ
Партија 11 – ИГЛЕ ЗА EНДОДОНЦИЈУ

Р.
Б.

Назив добра

Јед.м
ере

Колич
ина

1

2

3

4

1

комад

300

комад

600

Једини
чна
цена
без
пдв-а
5

Укупа Укупан
н износ са
износ пдв-ом
без
пдв-а
6
7

Произв
ођач

8

NERV IGLA 20-40 игла за
екстипарцију нерва –VDW или
одговарајући
2
KERR IGLA 15-40 проширивачи и
турпија –VDW или одговарајући
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3

KERR IGLA 45-80 проширивачи и

комад

50

комад

120

комад

15

комад

120

турпије–VDW или одговарајући
4

MILER IGLE игле за сушење канала
или постављање улошка –VDW или
одговарајући

5

MAŠINSKI PROŠIRIVAČI–VDW или
одговарајући

6

LENTULE за пуњење канала
25,30,35,40–VDW или одговарајући

паковање

7

10

BOJTLEROG PROŠIRIVAČI
паковање од 6 комада PESO
GATES–VDW или одговарајући
УКУПНО:
ПДВ:
СВЕГА:

Датум:

Потпис овлашћеног лица:

__________________

___________________________

м.п.
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Образац 11

ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ
СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ
Понуђачи су у обавези да попуне образац структуре цене за конкретну јавну набавку и то за
партију(е) за коју(е) дају понуду.
Образац садржи следеће колоне
1. Редни број
2. Назив добра
3. Јединица мере
4. Количина
5. Једнинична цена без ПДВ-а
6. Укупан износ без пдв-а
7. Укупан износ са пдв-ом
8. Произвођач
Колоне попунити читко, хемијском оловком или на рачунару.
Образац структуре цена потписује и оверава власник или законски заступник понуђача који је
уписан у регистар АПР. Уколико понуђач наступа са групом понуђача „Образац структуре цене“
потписује и оверава овлашћени представник групе понуђача. Уколико група понуђача нема
овлашћеног представника, сви понуђачи из групе потписују и оверавају „Образац структуре цене“.

На основу позива за доделу уговора за јавну набавку добара бр. Д-2/2014 –
Стоматолошки потрошни материјал, за потребе Дома здравља „Др Симо Милошевић“
(једногодишње потребе)
Достављамо,

СТРУКТУРУ ЦЕНА
ТАБЕЛАРНИ ДЕО СТРУКТУРЕ ЦЕНА

СТРУКТУРА ЦЕНЕ- СПЕЦИФИКАЦИЈА
ЈН Д-2/2014 СТОМАТОЛОШКИ ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ
Партија 12 –МАТЕРИЈАЛ ЗА ФИКСНЕ ПРОТЕЗЕ
Р.
Б.

Назив добра

Јед.м
ере

Колич
ина

1

2

3

4

1

LEPAK ZA BREKETE,

комад

Једини
чна
цена
без
пдв-а
5

Укупа Укупан
н износ са
износ пдв-ом
без
пдв-а
6
7

Произв
ођач

8

7

JEDNOKOMPONENTNI BEZ
SVETLOSNE POLIMERIZACIJE–
Dentaurum или одговарајући
2

LIGATURE ZA PRIČVRŠĆIVANJE

пакованје

14

LUKA ZA BREKETE PAKOVANJE
500 KOMADA-Dentaurum или
одговарајући
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3

BREKETI KOMPLET ROTH 0.22 -

пакованје

35

Dentaurum или одговарајући
4

BREKETROTH 0.22 од 5-5-

комад

140

комад

150

комад

24

Dentaurum или одговарајући
5

TUBE ZA MOLARE LEVE, DESNE
ROTH 0.22 SISTEMA-Dentaurum или
одговарајући

6

PRSTENOVI LEVI, DESNI,GORNJI I
DONJI SA PUNKTIRANIM
BREKETIMA I PARTALL Y ERUPTED
TUBES ZA SYSTEM ROTH 0.22 ZA
MOLARE I PREMOLARE SVE
VELIČINE-Dentaurum или
одговарајући

7

LUKOVI –NITI RAZNI SVI GORNJI I

паковање

7

паковање

7

комад

1

комад

14

комада

14

DONJI U SVIM VELIČINAMA UZANI
SREDNJI ŠIROKI 0.14-0.16–0.18LUKOVI OKRUGLI S,M,L паковање
од 10 комада-Dentaurum или
одговарајући
8

LUKOVINLUKOVI –NITI RAZNI SVI
GORNJI I DONJI U SVIM
VELIČINAMA UZANI SREDNJI
ŠIROKI -0.16-0.22-0.18.0.22
ČETVRTASTI GORNJI I DONJI
паковање по 10 комада-Dentaurum
или одговарајући

9

AUSTRALIJSKA ŽICA KOTUR 0.16Dentaurum или одговарајући
10

OBRNUTA SPEE OKRUGLI 0.18Dentaurum или одговарајући
11
OBRNUTA SPEEčetvrtasti 0.16-0.160.17-0.25 pakovanje 10 komadaDentaurum или одговарајући
12

ČELIČNI LUKOVI OKRUGLI

паковање

7

паковање

7

комад

1

FORMIRANI OD 0.18-0.20 GORNJI I
DONJI S,M, LPAKOVANJE 10
KOMADA-Dentaurum или
одговарајући
13
ČELIČNI LUKOVI ČETVRTASTII OD
0.16-0.16 , 0.17-0.25, 0.21-0.25
PAKOVANJE 10 KOMADADentaurum или одговарајући
14

FEDERI ZATVORENI KOTURDentaurum или одговарајући
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15

комад

1

комад

1

FEDERI OTVORENI KOTURDentaurum или одговарајући
16

OLOVKA ZA MARKIRANJEDentaurum или одговарајући
17
INTRAORALNE GUMICE KESICA PO

паковање

70

100 KOMADA VELIČINE L,M,HEAVY
1/8,3/16,1/4,5/16,3/8-Dentaurum или
одговарајући
18

комад

2

комад

2

комад

1

комад

3

ELASTIČNI ČEJN SHORT KOTURDentaurum или одговарајући
19
ELASTIČNI ČEJN CONTONOUS
KOTUR -Dentaurum или
одговарајући
20

KOTUR LIGATURNE ŽICE 0.25 Dentaurum или одговарајући
21
SEPARACIONE GUMICE штапић са

(штапић

10 гумица -Dentaurum или

са 10

одговарајући

гумица)

22

комад

70

(штапић
са
LIGATURNE GUMICE штапић са 24

12гумица

гумице-Dentaurum или одговарајући

)
УКУПНО:
ПДВ:
СВЕГА:

Датум:

Потпис овлашћеног лица:

__________________

___________________________

м.п.
- Понуђачима је у складу са одредбама Закона о јавним набавкама, омогућено да доставе
понуде за исти квалитет или одговарајуће наведеном.
- У вези квалитета понуђачи су обавезни да се придржавају одредаба Закона о производњи и
промету лекова и помоћних лековитих и медицинских средстава.
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Образац 12

ДОКАЗИ О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА
КОЈИ СУ ЈАВНО ДОСТУПНИ НА ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦАМА НАДЛЕЖНИХ ОРГАНА

ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦА НА КОЈОЈ ЈЕ
НАВЕДЕНИ ДОКАЗ ДОСТУПАН

ДОКАЗ

Датум:

Потпис овлашћеног лица:

__________________

___________________________

М.П.
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Образац 13

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ДА ЈЕ ПОНУЂАЧ УПИСАН
У РЕГИСТАР ПОНУЂАЧА

У складу са чланом 78. Закона, ______________________________________________
[навести назив понуђача]

даје:

ИЗЈАВУ

Да је уписан у Регистар понуђача.

Датум:
_________________

М.П.

Овлашћено лице понуђача:
____________________________
(име и презиме)
Потпис овлашћеног лица понуђача
______________________________

НАПОМЕНА: У случају да понуђач није уписан у Регистар понуђача, образац је неприменљив.
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7. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

У складу са чланом 26. Закона, ______________________________________________
[навести назив понуђача]

даје:

ИЗЈАВУ
О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у поступку
јавне набавке добара бр. Д-2/2014 – Стоматолошки потрошни материјал, за потребе
Дома здравља „Др Симо Милошевић“ (једногодишње потребе)
поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

Датум:
_________________

М.П.

Овлашћено лице понуђача:
____________________________
(име и презиме)
Потпис овлашћеног лица 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. Мера забране учешћа у поступку јавне
набавке може трајати до две године. Повреда конкуренције представља негативну
референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2. Закона.
Уколико понуду подноси група понуђача: Изјава мора бити потписана од стране
овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.
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8. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА ИЗ ЧЛ. 75. СТ. 2. ЗАКОНА

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

ИЗЈАВУ

Понуђач ________________________________________________________________
[навести назив понуђача]

у поступку јавне набавке бр. Д-2/2014 – Стоматолошки потрошни материјал, за
потребе Дома здравља „Др Симо Милошевић“ (једногодишње потребе), поштовао је
обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и
условима рада, заштити животне средине и гарантујем да је ималац права
интелектуалне својине.

Датум
__________________

Понуђач
М.П.

___________________

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