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1.OПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ
Назив наручиоца: ДОМ ЗДРАВЉА „ДР СИМО МИЛОШЕВИЋ“
Адреса: Пожешка бр.82, 11000 Београд
Лице овлашћено за потписивање уговора: Mr sci Prim dr Драгана Кривокапић
Врста : ЈНМВ ,члан 39.Закона о јавним набавкама („Сл.гласник РС“ бр.124/12)
Број јавне набавке: Д-6/2013
Предмет јавне набавке:(добра, услуге, радови)- добраПоступак се спроводи ради: закључења уговора о јавној набавци
Процењена вредност јавне набавке: 2.249.900,00 динара.
Конкурсна документација има укупно 23 страна
Служба: Јавне набавке
Лице за контакт: Стојановић Милица, дипл.правник
Електронска адреса: pravnasluzba@dzcukarica.rs
Телефон: 011-3538-344

2. ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
ОПИС ПРЕДМЕТА ЈАВНЕ НАБАВКЕ: Предмет јавне набавке је набавка ултразвучног
апарата са две сонде(линеарна и конвексна), ознака из општег речника: 33100000медицинска опрема.

3. УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ И УПУТСТВО
КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75 и 76 ЗЈН
3.1 ЈЕЗИК ПОНУДЕ
Понуда мора бити састављена на српском језику и остала документација која се односи на
понуду мора бити на српском језику.

3.2 ОБАВЕЗНА САДРЖИНА ПОНУДЕ
Понуђачи достављају понуде у складу са конкурсном документацијом и захтеваним
условима Наручиоца:
1. Образац Потврда за референце (попуњен потписан и печатом оверен)-Одељак
II
2. Образац изјаве о независној понуди (попуњен потписан и печатом оверен)Одељак III ;
3. Образац понуде (попуњен потписан и печатом оверен)-Одељак IV;
4. Образац изјаве о испуњењу услова –Одељак VI
5. Mодел уговора (попуњен потписан и печатом оверен)-Одељак VII;
6. Изјава на меморандуму (потписана од стране овлашћеног лица понуђача и
оверена печатом Понуђача) о поштовању важећих прописа о заштити на раду,
запошљавању и условима рада и заштити животне средине, као и да је понуђач
ималац права интелектуалне својине (ако је то случај);
Напомена: Образац трошкови припреме понуде не представља обавезну
садржину понуде
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3.3 УСЛОВИ ПРОПИСАНИ ЧЛАНОМ 75. ЗЈН КОЈЕ ПОНУЂАЧ МОРА ДА
ИСПУНИ
Право на учешће у поступку јавне набавке има понуђач ако испуњава Обавезне услове
из члана 75. ЗЈН:
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 и
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 Агенције за лекове и медицинска средства за стављање у
промет предмета набавке;
6) Да Понуђач има важећу дозволу Министарства здравља Републике Србије за
обављање промета медицинским средствима
3.4 ДОКАЗИ О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75. ЗЈН
Испуњеност услова из члана 75. став 1. овог закона понуђач доказује достављањем
следећих доказа које понуђачи достављају у неовереним копијама, а понуђач коме
буде додељен уговор о јавној набавци доставља оргинал или оверене копије на увид.
Ако понуђач у остављеном року не достави на увид оригинал или оверену копију
тражених доказа, његова понуда ће бити одбијена као неприхватљива.
1)

извода из регистра надлежног органа;

Доказ: Извод из регистра надлежног органа – Агенције за привредне регистре;
2)

потврде надлежног суда;

Доказ:
- извод из казнене евиденције основног суда на чијем је подручју седиште домаћег
правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица;
- извод из казнене евиденције Посебног одељења (за организовани криминал) Вишег
суда у Београду;
уверење из казнене евиденције надлежне полицијске управе Министарства
унутрашњих послова за законског заступника – захтев за издавање овог уверења може
се поднети према месту рођења;
3)
потврде надлежног суда или надлежног органа за регистрацију привредних
субјеката;
Доказ: Потврде издате од надлежних органа Привредни суд, Органа за прекршаје или
Агенција за привредне регистре, којом доказује да му у року од две године пре
објављивања позива није изречена правноснажна судска или управна мера забране
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обављања делатности која је предмет јавне набавке (издата после дана објављивања
јавног позива за подношење понуда),
4) потврде надлежног пореског органа и организације за обавезно социјално
осигурање или потврде надлежног органа да се понуђач налази у поступку
приватизације;
Доказ: Потврда – Пореске управе Министарства финансија Републике Србије и
потврда јединице локалне самоуправе - Управе јавних прихода (о измирености пореза
и других јавних дажбина издате у складу са прописима Републике Србије (која може
бити издата и пре објављивања позива, ако од дана њеног издавања до дана
објављивања није протекло више од 6 месеци) ;
5)Важећа дозвола Агенције за лекове и медицинска средства за стављање у промет
предмета набавке
6)Важећа дозвола Министарства здравља РС за обављање промета медицинским
средствима.
Испуњеност наведених услова понуђач може доказивати достављањем потписане
и оверене изјаве,осим доказа под.тачком 5 и 6 где је Понуђач дужан да достави
копију решења-дозволе Агенције за лекове и медицинска средства за стављање у
промет предмета набавке и копију решења Министарства здравља РС за
обављање промета медицинским средствима.
3.5 УСЛОВИ СХОДНО ЧЛАНУ 76. ЗЈН КОЈЕ ПОНУЂАЧ МОРА ДА ИСПУНИ
Списак најважнијих испоручених добара, за период од последње три године (2010,
2011. и 2012.) у укупном износу не мањем од 4.000.000,00 (четиримилиона) динара
(без ПДВ-а) , са износима, датумима и листама наручилаца.
3.6 ДОКАЗИ О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 76. ЗЈН
Попуњен и оверен печатом образац - ПОТВРДЕ ЗА РЕФЕРЕНЦЕ (копирати у
довољном броју примерака).
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 о додели уговора, односно закључења уговора, односно током важења уговора
о јавној набавци и да је документује на прописани начин.
3.7 ОБАВЕШТЕЊЕ ПОНУЂАЧИМА О ОБАВЕЗИ ПРОПИСАНОЈ ЧЛАНОМ
75.став 2. ЗЈН
Понуђачи су дужни да у понуди изричито наведу:
а) да су поштовали обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду,
запошљавању и условима рада и заштити животне средине.
б) да гарантују да су имаоци права интелектуалне својине (уколико је то случај).
Изјаву, сачињену на начин да из њене садржине јасно произилази испуњење
напред наведених услова, понуђачи су дужни доставити (као саставни део понуде)
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на меморандуму, уредно потписану од стране овлашћеног лица понуђача и
оверену печатом понуђача.
Накнаду за коришћење патената као и одговорност за повреду заштићених права
интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач.
3.8 ИЗРАДА ПОНУДЕ
Понуде морају бити у целини припремљене у складу са Законом о јавним
набавкама, позивом за подношење понуда и конкурсном документацијом.
Понуђач треба да достави понуду у писаном облику.
Понуђач може само самостално да поднесе понуду са доказима, а заједничке понуде
групе понуђача као и понуде са подизвођачима су искључене.
Понуђач може да поднесе само једну понуду са доказима о испуњености услова из
конкурсне документације.
Предметна јавна набавка није обликована у више целина (партија).
Понуде са варијантама нису дозвољене.

Понуду треба поднети на обрасцима садржаним у конкурсној документацији.
Обрасце дате у конкурсној документацији понуђачи попуњавају читко, а
овлашћено лице понуђача исте потписује и печатом оверава.
Евентуалне грешке настале приликом попуњавања образаца из конкурсне
документације и исправљене коректором или рукописом, морају се оверити печатом и
потписом одговорног лица.
3.9 НАЧИН И РОК ДОСТАВЕ ПОНУДА
Благовременом се сматра понуда која је примљена од стране наручиоца најкасније
до 19.09.2013 године до 09,00 часова.
Понуђач подноси понуду лично или путем поште.Уколико понуђач подноси
понуду путем поште мора да обезбеди да иста стигне наручиоцу до назначеног датума и
часа.
Понуде се подносе у затвореној коверти или кутији, затвореној на начин да се
приликом отварања понуде може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара, на
адресу: Дом здравља „Др Симо Милошевић“, Пожешка бр.82., Београд.
Коверат са понудом мора имати ознаку "ПОНУДА-НЕ ОТВАРАЈ", а на полеђини назив
понуђача и адресу, са бројем телефона лица за контакт. На коверти се мора назначити број
јавне набавке за коју се подноси понуда.
Неблаговременом ће се сматрати понуда која није примљена од стране наручиоца
до назначеног датума и часа.
Наручилац ће, по oкончању поступка јавног отварања понуда, вратити понуђачима,
неотворене све неблаговремено поднете понуде, са назнаком да су поднете
неблаговремено.
3.10 ОТВАРАЊЕ ПОНУДА
Јавно отварање понуда ће се обавити истог дана након истека рока за достављање
понуда, односно 19.09.2013. године у 09,30 часова, у просторијама Дома здравља „Др
Симо Милошевић“, Пожешка бр.82, Београду, на трећем спрату у Плавој сали,уз
присуство овлашћених представника заинтересованих Понуђача.
Присутни представници Понуђача, пре почетка јавног отварања понуда, морају
комисији за јавну набавку поднети оригинални примерак писаног овлашћењa за учешће у
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поступку отварања понуда. Писано овлашћење мора бити са бројем и датумом издавања, и
имати печат и потпис одговорног лица Понуђача.

3.11 ИЗМЕНА, ДОПУНА И ОПОЗИВ ПОНУДЕ
У складу са чланом 87. став 6. ЗЈН, понуђач може у року за подношење понуде да
допуни, измени или опозове своју понуду. Измена, допуна или опозив понуде је
пуноважан ако Наручилац прими допуну понуде, измену понуде или обавештење о
опозиву понуде пре истека рока за подношење понуда.
Измена, допуна или опозив понуде се врши на начин одређен за подношење понуде,
непосредно или путем поште на адресу: Дом здравља,,Др Симо Милошевић”, Београд,
Пожешка број 82, са назнаком: „ИЗМЕНА или ДОПУНА или ОПОЗИВ ПОНУДЕ за јавну
набавку мале вредности добара:ултразвучни апарат са две сонде: линеарна и конвексна),
редни број Д-6/2013- КОМИСИЈСКИ ОТВОРИТИ“.
Понуда се не може допунити, изменити или опозвати након истека рока за подношење
понуда.
3.12. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ
Понуђач је дужан да уколико ангажује подизвођача наведе у својој понуди проценат
укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу који не може бити већи од 50%
као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.
Ако понуђач у понуди наведе да ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу,
дужан је да наведе назив понуђача, а уколико уговор између наручиоца и понуђача буде
закључен, тај подизвођач ће бити наведен у уговору.
Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача ради
утврђивања испуњености услова.
Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености обавезних услова из
члана75. став 1. тачке 1) до 4) ЗЈН, а доказ о испуњености услова из члана 75. став 1. тачка
5) ЗЈН за део набавке који ће извршити преко подизвођача којем је поверио извршење тог
дела набавке.
Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне
набавке, односно за извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.
3.13. ГРУПА ПОНУЂАЧА
Понуду може поднети група понуђача.
Сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач.
1) до 4) овог закона, а додатне услове испуњавају заједно.
Услов из члана 75. став 1. тачка 5) овог закона дужан је да испуни понуђач из групе
понуђача којем је поверено извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог
услова.
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:
- члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће
заступати групу понуђача пред наручиоцем;
- понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор;
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- понуђачу који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења;
- понуђачу који ће издати рачун;
- рачуну на који ће бити извршено плаћање;
- обавезема сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора.
Понуђачи који поднесу заједничку понуду одговарају неограничено солидарно према
наручиоцу.
3.14 ОБЈАШЊЕЊА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
Комуникација у поступку јавне набавке ће се вршити на начин одређен чланом 20. Закона
о јавним набавкама.
Понуђач може, у писаном облику, тражити додатне информације или појашњења у вези са
припремањем понуде, најкасније пет дана пре истека рока за достављање понуде, а
Наручилац ће на захтев Понуђача одговорити у року од три дана од пријема захтева и
истовремено ту информацију објавити на Порталу УЈН и на својој интернет страници
www.dzcukarica.rs
Питања треба упутити на адресу Дома здравља „Др Симо Милошевић“, са назнаком: За
комисују за јавну набавку мале вредности добара:ултразвучни апарат са две сонде
(линеарна и конвексна), број Д:6/2013, или електронском поштом на адресу:
pravnasluzba@dzcukarica.rs
Тражење додатних информација и појашњења телефоном није дозвољено.
3.15 ЦЕНА
Цена мора бити изражена у динарима, без ПДВ-а. Понуђене јединичне цене добара су
фиксне и не могу се мењати.
Наручилац може да одбије понуду због неуобичајено ниске цене.
Неуобичајено ниска цена у смислу ЗЈН је понуђена цена која значајно одступа у односу на
тржишно упоредиву цену и изазива сумњу у могућност извршења јавне набавке у складу
са понуђеним условима. Ако наручилац оцени да понуда садржи неуобичајено ниску цену
захтеваће од понуђача детаљно образложење свих њених саставних делова које сматра
меродавним, у свему према члану 92. ЗЈН.
3.16 РОК И НАЧИН ИЗВРШЕЊА
Понуђач ће испоруку добара извршити у року од 15 (петнаест)дана
Уговора.

по закључењу

3.17.ГАРАНТНИ РОК: 2 год.
3.18.МЕСТО ИСПОРУКЕ:Дом здравља,,Др Симо Милошевић”-ОЈ Баново брдо
3.19.ЗАХТЕВИ У ПОГЛЕДУ НАЧИНА ПЛАЋАЊА:
Плаћање је након испоруке,монтаже и пуштања у рад добра.
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3.20 ВАЖНОСТ ПОНУДЕ
Понуђач је дужан да у обрасцу понуде наведе рок важења понуде.
Понуда мора да важи најмање 60 дана од дана отварања понуда. У случају да понуђач
наведе краћи рок важења понуде, таква понуда ће бити одбијена.
3.21 ТРОШКОВИ ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ
Понуђач може да у оквиру понуде достави укупан износ и структуру трошкова
припремања понуде.
Трошкове припремања и подношење понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити
од Наручиоца накнаду трошкова.
У случају обуставе поступка јавне набавке из разлога који су на страни Наручиоца,
Наручилац ће понуђачу надокнадити трошкове израде узорка и модела, ако су изграђени
у складу са техничком спецификацијом Наручиоца и трошкове прибављања средстава
обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.
Уколико понуђач као саставни део понуде достави попуњен, потписан од стране
овлашћеног лица понуђача и печатом оверен Образац трошкова припреме понуде из
Одељка V, сматраће се да је понуђач доставио Захтев за накнаду трошкова.
3.22 КРИТЕРИЈУМ ЗА ОЦЕНУ ПОНУДА
- најнижа понуђена цена
3.23 СТРУЧНА ОЦЕНА ПОНУДА
Након спроведене стучне оцене понуда, биће вредноване само понуде које су предате
благовремено и које у потпуности испуњавају захтеве из конкурсне документације, тј.
понуде које су одговарајуће и прихватљиве. Неодговарајуће понуде се неће даље
разматрати, већ ће бити одбијене.
3.24 РАЗЛОЗИ ЗА ОДБИЈАЊЕ ПОНУДЕ
Понуда ће бити одбијена:
1) уколико није благовремена
2) уколико поседује битне недостатке
3) уколико није одговарајућа
4) уколико ограничава права наручиоца
5) уколико условљава права наручиоца
6) уколико ограничава обавезе понуђача
7) уколико прелази процењену вредност јавне набавке
Битни недостаци понуде су прописани чланом 106. Закона о јавним набавкама.
3.25ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА КОНТРОЛА И ДОПУШТЕНЕ ИСПРАВКЕ
Наручилац може да захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при
прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши и контролу (увид) код
понуђача, односно његовог подизвођача. Наручилац не може да захтева, дозволи или
понуди промену елемената понуде који су од значаја за примену критеријума за доделу
9/23

уговора, односно промену којом би се понуда која је неодговарајућа или неприхватљива
учинила одговарајућом, односно прихватљивом, осим ако другачије не произилази из
природе поступка јавне набавке.
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.
3.26НЕГАТИВНЕ 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. ЗЈН;
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 ако 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.
3.27 ОБАВЕШТЕЊЕ ПОНУЂАЧА О РЕЗУЛТАТИМА ПОСТУПКА
Рок у коме ће Наручилац донети Одлуку о додели уговора у вези са овом јавном набавком
је 10 (десет) дана од дана јавног отварања понуда. Одлука о додели уговора ће бити
достављена понуђачима у року од три дана од дана доношења.
3.28 РОК ЗА ЗАКЉУЧЕЊЕ УГОВОРА
Наручилац закључује уговор о јавној набавци са понуђачем којем је додељен уговор у
року од пет дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права. Наручилац
може и пре истека рока за подношење захтева за заштиту права закључити уговор о јавној
набавци ако је поднета само једна понуда у складу са чланом 112. став 2. тачка 5) ЗЈН. Ако
понуђач којем је додељен уговор одбије да закључи уговор о јавној набавци, наручилац
може да закључи уговор са првим следећим најповољнијим понуђачем, у складу са чланом
113. ЗЈН.
3.29 СРЕДСТВА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА
Понуђач који буде изабран као најповољнији дужан је приликом закључења Уговора да
достави Наручиоцу меницу за добро извршења посла у износу од 10% од вредности
Уговора са ПДВ-ом,и меницу за отклањање грешака у гарантном року у износу од 5% од
вредности уговора и са роком важења 30 дана дужим од уговореног гарантног рока.
Уз менице се доставља и одговарајуће менично овлашћење и картон депонованих потписа.
Менице морају бити регистроване у Регистру меница Народне банке Србије,а као доказ
Понуђач уз меницу доставља копију захтева за регистрацију менице,овереног од пословне
банке понуђача.
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Менична овлашћења морају имати рок важности 30 дана дуже од уговореног рока за
извршење посла и 30 дана дуже од уговореног гарантног рока.
3.30 ЗАШТИТА ПРАВА ПОНУЂАЧА
Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне набавке, против
сваке радње наручиоца.Захтев за заштиту права подноси се Републичкој комисији, а
предаје наручиоцу.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 два дана од пријема захтева за заштиту
права.
Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за подношење
понуда или конкурсна документација сматраће се благовременим ако је примљен од
стране наручиоца три дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин
достављања, у ком случају долази до застоја рока за подношење понуда. После доношења
одлуке о додели уговора или одлуке о обустави поступка, рок за подношење затева за
заштиту права је пет дана од дана пријема одлуке.
Примерак захтева за заштиту права подносилац истовремено доставља Републичкој
комисији.
Захтев за заштиту права задржава даље активности Наручиоца у поступку јавне набавке
до доношења одлуке о поднетом Захтеву за заштиту права, осим ако Републичка комисија
на предлог Наручиоца не одлучи другачије.
Подносилац захтева за заштиту права је дужан да на рачун буџета Републике Србије
уплати прописану таксу у износу од 40.000,00 динара на рачун број: 840-742221843-57,
шифра плаћања:253; модел 97; позив на број: 97 50-016 сврха: Републичка
административна такса за јавну набавку број ЈНМВ:Д-6/2013, корисник (прималац): Буџет
Републике Србије. За све што није посебно прецизирано овом конкурсном
документацијом важи Закон о јавним набавкама.
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ОДЕЉАК II
ПОТВРДА ЗА РЕФЕРЕНЦЕ
Назив наручиоца: ________________________________________
Седиште: ________________________________________________
Матични број: ___________________________________________
Порески идентификациони број: ____________________________
Телефон:
_____________________________________________
На основу члана 77. став 2. тачка 2.1. Закона о јавним набавкама
наручиоца издаје
ПОТВРДУ
да је извођач/понуђач

_________________________________
назив и седиште продавца/понуђача
у предходне три године (2010,2011. и 2012.) наручиоцу испоручио
добра у укупној вредности од
навести предмет јавне набавке
Укупна вредност (Без ПДВ-а)
у 2010. години _____________________________
Укупна вредности (Без ПДВ-а)
у 2011. години

_____________________________

Укупна вредности (Без ПДВ-а)
у 2012. години

_____________________________

Укупно: ___________________________________
Потврда се издаје на захтев понуђача ______________________________
Ради учешћа у поступку јавне набавке и у друге сврхе се не може користити.
Потврђујем печатом и потписом да су горе наведени подаци тачни:

Место:
Датум:

М.П.

Овлашћено лице купца
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ОДЕЉАК III
ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ
У складу са чланом 26. и 61. став 4. тачка 9) ЗЈН („Службени гласник РС“, број 124/2012),
под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник понуђача
дајем следећу

ИЗЈАВУ

Изјављујем да понуду број___________од _____2013. године, припремљену на основу
позива за достављање понуда у предмету јавне набавке мале вредности број ЈНМВ Д6/2013 – набавка ултразвучног апарата са две сонде(линеарна и конвексна), објављеног
дана_______. године на Порталу управе за јавне набавке и на интернет страници Дома
здравља „Др Симо Милошевић“, подносимо независно, без договора са другим
понуђачима или заинтересованим лицима.

Датум
_________________

М.П.
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Потпис овлашћеног лица понуђача
___________________

IV ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ
ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ
Пословно име понуђача и скраћени назив из
одговарајућег регистра
Адреса седишта
Број телефона и факса
Е-mail
Матични број
Порески идентификациони број
Број текућег рачуна и банка
Одговорно лице
Контакт особа и број телефона
На основу позива за достављање понуда, а у свему у складу са конкурсном
документацијом у поступку јавне набавке добара, број Д-6/2013 достављамо
ПОНУДУ
а) самостално

б) са подизвођачем

(заокружити)

в) као заједничка понуда

Напомена:Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем или заједничку понуду попуњава следеће
табеле:

Општи подаци о: 1) подизвођачу
2) члану групе понуђача
Пословно име понуђача и скарћени назив
из одговарајућег регистра
Адреса седишта
Број телефона и факса
Е-mail
Матични број
Порески идентификациони број
Број текућег рачуна и банка
Одговорно лице
Контакт особа и број телефона
Општи подаци о: 1) подизвођачу
2) члану групе понуђача
Пословно име понуђача и скарћени назив
из одговарајућег регистра
Адреса седишта
Број телефона и факса
Е-mail
Матични број
Порески идентификациони број
Број текућег рачуна и банка
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*заокружити

*заокружити

Одговорно лице
Контакт особа и број телефона
Општи подаци о: 1) подизвођачу
2) члану групе понуђача
Пословно име понуђача и скарћени назив
из одговарајућег регистра
Адреса седишта
Број телефона и факса
Е-mail
Матични број
Порески идентификациони број
Број текућег рачуна и банка
Одговорно лице
Контакт особа и број телефона
Општи подаци о: 1) подизвођачу
2) члану групе понуђача
Пословно име понуђача и скарћени назив
из одговарајућег регистра
Адреса седишта
Број телефона и факса
Е-mail
Матични број
Порески идентификациони број
Број текућег рачуна и банка
Одговорно лице
Контакт особа и број телефона

Укупна вредност понуде изражена у динарима без ПДВ-а:
Укупна вредност ПДВ-а по стопи од 20%:
Укупна вредност понуде изражена у динарима са ПДВ-ом
Словима:

*заокружити

*заокружити

дин.
дин.
дин.

Рок испоруке добара:____________(рок испоруке означити у данима) од закључења
Уговора
Гарантни рок:__________________
Начин плаћања:________________од дана испоруке опреме.
Место испоруке:_____________________________________
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Важност понуде: ____ ( ______________ ) дана од дана отварања понуда ( минимално 60
дана)
Проценат укупне вредности набавке који се поверава подизвођачу:___________
Део набавке који се поверава подизвођачу:__________________________

Датум:

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ОВЛАШЋЕНОГ
ЛИЦА

_______________

М.П.
ПОТПИС ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА
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ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ
ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ –ДОБРА,УЛТРАЗВУЧНИ АПАРАТ
СА ДВЕ СОНДЕ(ЛИНЕАРНА И КОНВЕКСНА)

1.Дигитални колор доплер ултразвучни апарат
2.Колор LCD монитор високе резолуције дијагонале минимално 15 inca
3.Начин приказа:
-2 D мод
-М мод
-PW Doppler
-Power Doppler
4.Максимална дубина приказа:мин.24cm
5.Најмање 3 usb прикључака
6.Архивирање на HDD(мин.80 GB),DVD и USB меморији
7.CINE преглед за појединачне модове рада са меморијом од мин.200 слика у Б и 8.Колор
Доплер моду и минимално 50 сек.у М моду и PW Doppler моду
9.Минимално два активна конектора за сонде не укључујући ,,pencil” конектор при чему
свака понуђена сонда може да се прикључи на сваки конектор
10.Напредна колор технологија високе резолуције за детекцију спорних протока без
алиасинга и са разликовањем смера кретања крви Advanced Dynamic Flow,Clarify,B –
Flow,или одговарајући ,не приказује се дирекциони Power Doppler
11.Измена више параметара слике у Б моду притиском на једно дугме(динамички
опсег,аутоматска контрола gain-а,појачавање контраста.
12.Фокусирање у 4 корака у трансмисији и континуирано на пријему
13.Оптимизација слике притиском на један тастер
14.Могућност зумирања живе слике и после замрзавања
15.Мин.300 fps у 2 D моду
16.Мин.300 fps у колор доплер моду
17.Резолуција монитора мин.128 нијанси сиве
18.Пакет обстеричких мерења и калкулација
19.Конектори:
S видео улаз минимум 1 ком.
S видео излаз минимум 1 ком.
DVI излаз мин.1 ком.
RS 232 излаз мин.1 ком.
20.Композитни видео излаз(црно бели или колор)мин.2 ком.
21.Могућност надоградње DICOM опцијом са следећим функцијама:
-storage
-Query-retrieve
-Print
-Modality worklist management
-Storage commitment
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-Modality performed procedure step
-Sctructured reporting
-Scheduled workflow
22.Конвексна (абдоминална )мултифреквентна електронска сонда фреквентног опсега 3,0
до 6,0 MHz или ширег
23.Линеарна мултифреквентна сонда за мека ткива 6,0 до 12,0 MHz или ширег ,ширине
мин.56 mm
24.Црно бели термички принтер
Напомена:Испуњеност минималних техничких захтева понуђач доказује достављањем
оригиналног проспекта,техничког приручника или другог документа издатог од старне
произвођача понуђеног апарата.

Датум:

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ОВЛАШЋЕНОГ
ЛИЦА

_______________

ПОТПИС ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА
М. П
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ОДЕЉАК V
OБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ
У складу са чланом 88. став 1. ЗЈН („Службени гласник РС“ број 124/2012), прилажемо
структуру трошкова насталих приликом припреме понуде број ________од
________2013.године у поступку јавне набавке мале вредности број ЈНМВ:Д-6/2013набавка добара:ултразвучни апарат са две сонде(линеарна и конвексна)
Редни
број
1.
2.
3.
4.

Врста трошкова

Износ (у динарима)

УКУПНО ДИНАРА:
(Навести врсту трошкова који су настали приликом припремања понуде)
Напомена: Трошкови припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може
тражити од Наручиоца накнаду тих трошкова.
У случају обуставе поступка јавне набавке из разлога који су на страни Наручиоца,
Наручилац ће понуђачу надокнадити трошкове израде узорка и модела, ако су изграђени
у складу са техничком спецификацијом Наручиоца и трошкове прибављања средстава
обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.
Уколико понуђач као саставни део понуде достави попуњен, потписан од стране
овлашћеног лица понуђача и печатом оверен Образац трошкова припреме понуде из
Одељка VII, сматраће се да је понуђач доставио Захтев за накнаду трошкова.

Датум
_________________

М.П.
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Потпис овлашћеног лица понуђача
__________________________

На основу члана 75 Закона о јавним набавкама («Службени гласник РС», бр. 124/2012.)
дајемо следећу изјаву

ОДЕЉАК VI

ИЗЈАВА О ИСПУЊЕЊУ УСЛОВА
ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ
ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ЈН БР. Д-6/2013

У својству овлашћеног лица за заступање понуђача овим изјављујемо да смо упознати са
свим захтевима и условима у поступку јавне набавке добара мале вредности -ултразвучни
апарат са две сонде (линеарна и конвексна).
Овим изјављујемо под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу да у
потпуности испуњавамо услове из члана 75. Закона о јавним набавкама.

Београд, ________2013. године
Потпис одговорног лица понуђача:
М.П.
__________________________
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ОДЕЉАК VII
МОДЕЛ УГОВОРА
Закључен између:
1) Дома здравља “Др Симо Милошевић” Чукарица са седиштем у Београду, улица Пожешка
бр.82 кога заступа директор Mr.Sci.Prim.dr Драгана Кривокапић, м.бр.7009429, ПИБ:100974050,
рачун 840-631667-22 код Министарства финансија, Управа за трезор, Филијала Чукарица (у
даљем тексту: Наручилац)
и
2)._________________,са седиштем у _____________-,ул.______________ бр.____________ кога
заступа ______________, м.бр.____________,ПИБ:______________, рачун ____________ код
____________банке(у даљем тексту:Понуђач).

Члан 1.
Уговорне стране констатују:
- да је Наручилац спровео поступак ЈНМВ:Д-6/2013 – ултразвучни апарат са две
сонде(линеарна и конвексна),у поступку јавне набавке мале вредности;
- да је Понуђач доставио понуду бр. ________од _________. године која се налази
у прилогу уговора и саставни је део овог уговора;
Понуда понуђача у свему одговара техничкој спецификацији из конкурсне
документације.
Члан 2.
Предмет овог уговора је набавка добара - ултразвучни апарат са две
сонде(линеарна и конвексна), (у даљем тексту: добра).
Члан 3.
Уговорна цена износи _____________ динара, без ПДВ-а.
Укупан износ ПДВ-а за уговорене радове износи ______________ динара.
Укупна уговорена цена са ПДВ-ом износи ______________ динара.

Члан 4.
Рок за испоруку уговореног добра из члана 1. овог уговора је________ дана од дана закључивања
овог уговора.
Понуђач се обавезује да предметно добро испоручи на адресу Наручиоца из понуде.
Понуђач је дужан да Наручиоцу благовремено најави испоруку, како би се обезбедио
квалитативни пријем добра.
Ако Понуђач добара не испоручи или задоцни са испоруком добара, дужан је да Наручиоцу
надокнади штету, уколико ју је Наручилац претрпео због пропуста испоручиоца добара.
Наручилац и Понуђачц добара уговарају уговорну казну у износу од 0,3% од вредности
предметног добра за сваки дан кашњења, с тим што максимална висина умањења по овом основу
не може бити веће од 10% од вредности уговора.
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У случају кашњења са испоруком више од 30 дана, од уговореног рока испоруке добра, Наручилац
задржава право на раскид уговора уз наплату пенала из предходног става овог члана.

Члан 5.
Понуђач добара се обавезује да Наручиоцу испоручи добра одговарајућег квалитета, у сагласности
са декларацијама (сертификатима) о усаглашености добра према стандардима или
спецификацијама из понуде Понуђача добра.

Члан 6.
Квалитативни и квантитативни пријем и контрола добра извршиће се, приликом
преузимања од стране овлашћеног лица Наручиоца, на месту утврђеном у понуди о чему се
саставља записник о примопредаји. Записник о примопредаји добра је обавезни прилог уз фактуру
Понуђача. После извршене примопредаје се не може истаћи приговор на квалитет, осим ско су у
питању недостаци који представљају скривене мане.
.За

материјалне и правне недостатке ствари (евикцију), Понуђач одговара у складу са
одредаба ЗОО.
Члан 7.
Понуђач даје гаранцију у трајању од ____________месеца од момента примопредаје добара,за
исправно и беспрекорно функционисање уговорене и испоручене опреме.

Члан 8.
Обавезује се Понуђач приликом закључења Уговора да достави Наручиоцу ,као средство
финансијског обезбеђења-меницу за добро извршење посла у износу од 10% од вредности
Уговора са ПДВ-ом,и меницу за отклањање грешака у гарантном року у износу од 5% од
вредности уговора и са роком важења 30 дана дужим од уговореног гарантног рока.
Уз менице се доставља и одговарајуће менично овлашћење и картон депонованих потписа
који мора бити оверен од пословне банке Понуђача.
Менице морају бити регистроване у Регистру меница Народне банке Србије,а као доказ
Понуђач уз меницу доставља копију захтева за регистрацију менице,овереног од пословне
банке понуђача.
Менична овлашћења морају имати рок важности 30 дана дуже од уговореног рока за
извршење посла и 30 дана дуже од уговореног гарантног рока.
Члан 9.
Наручилац се обавезује да плаћање по овом Уговору изврши након испоруке,монтаже и
пуштања у рад добра ,на основу испостављеног рачуна и то на рачун Понуђача
бр.________________________ који се води код_________________банке.
Члан 10.
Овај Уговор се може изменити писаним анексом,потписаним од стране овлашћених лица
уговорних страна под условима предвиђеним конкурсном документацијом.
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Члан 11.

На односе који нису регулисани овим Уговором,примењиваће се правила и прописи ЗОО.
Члан 12.
Неспоразуме који проистекну из примене овог Уговора,уговарачи ће решавати у духу
добрих пословних односа,док за случај спора уговарају надлежност Привредног суда у
Београду.
Члан 13.
Овај Уговор је сачињен у 6(шест)истоветних примерака,од којих по 3(три)примерка
припадају сваком уговарачу.

За Наручиоца:

Понуђач:

Mr.Sci.Prim.dr Драгана Кривокапић
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