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I ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

1. Подаци о наручиоцу
Наручилац: Завод за јавно здравље Сремска Митровица
Адреса: Сремска Митровица улица Стари шор 47
Интернет страница: www.zdravlje-sm.org.rs
2. Врста поступка јавне набавке
Предметна јавна набавка се спроводи у отвореном поступку, у складу са Законом и подзаконским актима
којима се уређују јавне набавке.
3. Предмет јавне набавке
Предмет јавне набавке бр. 2/17 су: добра– медицинска опрема - апарати.
Ознака из ОРН:
Партија 1 - 33100000 – медицинска опрема
Партија 2 - 33100000 – медицинска опрема
Партија 3 - 33100000 – медицинска опрема
Партија 4 - 33100000 – медицинска опрема
Партија 5 - 33100000 – медицинска опрема
Партија 6 - 33100000 – медицинска опрема
4. Циљ поступка
Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци.
5. Контакт лице
Лице за контакт: За конкурсну документацију Наташа Телеки е - mail адреса: natasa.teleki@zdravljesm.org.rs и телефакс 022636509 и за техничку спецификацију Јадранка Костић (партије 1,2,3,4,5) е-mail
jadranka.kostic@zdravlje-sm.org.rs Жељко Жунић (партија 6) info@zdravlje-sm.org.rs
II ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
1. Предмет јавне набавке
Предмет јавне набавке бр. 2/17 су добра – медицинска опрема- апарати.
2. Партије:
Предмет јавне набавке обликован је у 6 партија
Назив партије
1. Аутоклав са додатном опремом
2. Аутоматизовани затворени систем за брзу
идентификацију бактерија (аеробних и анаеробних),
гљива и за брзу израду теста осетљивости на
антимикробне лекове на бази МИК
3. Термометар са сондом (3 комада)
4. Безпламени стерилизатор(3 комада)
5.Систем за пречишћавање воде са ПЕ Тенком од 100 л
6. Дигитални детектор гаса за детекцију гаса код
узорковања отпадних вода у шахтовима
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III ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА, НАЧИН
СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА,
МЕСТО ИЗВРШЕЊА ИЛИ ИСПОРУКЕ ДОБАРА, ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ УСЛУГЕ И СЛ.
ТЕХНИЧКЕ СПЕЦИФИКАЦИЈЕ

Партија 1: Аутоклав са додатном опремом
Tehničke karakteristike:
- Kućište i poklopac od nerđajućeg čelika;
- Komora sa poklopcem od nerđajućeg čelika;
- Broj programa u memoriji 10;
- Maksimalan pritisak 2,5 Bara;
- Vreme sterilizacije od 3-180 min;
- Temperatura sterilizacije 100-139 ˚C ;
- Kontrola putem mikroprocesora ;
- Zapremina 150 l ili približno ;
Dodatna oprema:
- perforirane korpe od nerdjajućeg čelika- komada 2;
- žičane korpe od nerdjajućeg čelika –komada 3 i
- cilindri od neđajućeg čelika za sterilizaciju pipeta ,odnosno Petri ploča –komada 10
U cenu je potrebno uračunati:
- dostavu i instalaciju aparata;
- obuku za aparat;
- Uverenja akreditovane institucije o etaloniranju ventila sigurnosti i uređaja koji prate parametre pritiska i temperature i
- garantni rok od najmanje 12 meseci kao i postgarantni rok za originalne delove od najmanje 7 godina.
Potrebno je dostaviti i:
-autorizaciju proizvođača i
-ISO sertifikat 9001 proizvođača.

Партија 2: Аутоматизовани затворени систем за брзу идентификацију
бактерија (аеробних и анаеробних), гљива и за брзу израду теста осетљивости
на антимикробне лекове на бази МИК
Tehničke karakteristike:
- Autonomni ,potpuno automatizovani ,zatvoreni sistem za brzu identifikaciju bakterija (aerobnih i anaerobnih) i gljiva kao i brzu
izradu testa osetljivosti na antimikrobne i antifugalne lekove.
-Jednostavan za rukovanje ,sa minimalnim brojem manuelnih operacija od pripreme uzorka,rada na aparatu,validacije rezultata i
izveštaja.
-Potpuno automatizovana inokulacija kita ,inkubacija ,čitanje i izbacivanje test kita iz inkubatora u kontejner.
-Praćenje testova i rada osoblja od strane aparata.
-Standardizovana i reproducibilna metodologija.
-Kapacitet aparata maksimalno do 15 testova za ID i /ili AB istovremeno
Zahtevi za :SOFTVER
-Softver za praćenje uzoraka,validaciju rezultata i detekciju bakterijske rezistencije.
-Softver koji omogućava elektronske radne liste i štampanje rezultata.
-Elektronsko povezivanje uzoraka i podataka o pacijentu.
-Čuvanje podataka i izvođenje testa za kontrolu kvaliteta.
-Potvrda slaganja identifikacije i antibiograma bazirana na fenotipu bakterija.
-Baza podataka za validaciju rezultata ID i AB mora biti u aparatu.
-Najveći procenat rezultata rutinskog rada (95%) do 6 sati nakon ubacivanja uzoraka u aparat.
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-Rezultati testa osetljivosti bazirani na vrednostima MIC.
-Upozoravanje na bilo koji, pa i neobičan mehanizam rezistencije bakterija i njihovu signalizaciju pre validacije.
-Fleksibilan softver u kategorizaciji osetljivosti na svaki antibiotik i podesiv prema standardizovanoj metodi (EUCAST,NCCLS,CASFM,DIN ili drugo)
-Rezultat i za ispitivane i za deduktivne antibiotike.
-Mogućnost nezavisnog ubacivanja uzoraka u aparat u bilo koje vreme.
Zahtevi za : POTROŠNI MATERIJAL
-Testovi malih dimenzija,jednostavni za čuvanje ,označeni bar kodovima.
-Da priprema i očitavanje testova ne zahteva dodatne reagense.
-Da kitovi nakon pripreme i završetka inkubacije nisu biohazardni.
-Minimalni rok trajanja testova nakon isporuke 6 meseci.
-Da dizajn panela za ID i AB omogućava jednostavnu i brzu pripremu uzorka.
Zahtevi za : HARDVER I ODRŽAVANJE
-Redovne i besplatne dopune softvera zavisno od promena koje vrši proizvođač.
-Mikroprocesor Pentium IV ,Windows 7.
-Automatski back up podataka u određenim vremenskim intervalima na USB.
-Obavezan bar kod čitač sa opcijom ručnog ubacivanja podataka
-UPS
-Mogućnost povezivanja u internu mrežu korisnika;
-Jednostavno održavanje aparata;
-Obezbeđen servis od strane ovlašćenog predstavništva proizvođača za teritoriju Republike Srbije.
-Instalacija i obuka za rad na aparatu od strane ovlašćenih osoba kod korisnika ;
-CE sertifikat;
- Sertifikat o prodaji reagenasa u EU i USA.
U cenu je potrebno uračunati:
- dostavu aparata i
- garantni rok u skladu sa zakonom (1 godina) , postgarantni rok za originalne delove i obezbeđen servis.

Партија 3: Термометар са сондом (3 комада)
Tehničke karakteristike Digitalnog max/min termometra sa eksternom sondom i dodatnom opremom za zidnu montažu:
Merni opseg: -50...+70°C
Rezolucija: 0,1°C
Tačnost: ±1°C
Baterija: 1,5V Mikro AAA
Vek baterije c. 8000 h
Dimenzije c. 110 x 60 x 20 mm
Radna temperatura.: 0...+40°C
Sonda: PVC kabl za spoljno merenje c. 3m
U cenu je potrebno uračunati:
- Uverenje o etaloniranju za uređaje u najmanje tri temperaturne tačke;
- dostavu uređaja i
- garantni rok u skladu sa zakonom i obezbeđen servis.
Potrebno je dostaviti i:
- Autorizaciju proizvođača za učestvovanje na tenderu i
- ISO SERTIFIKAT 9001 proizvođača za oblast proizvodnje.

Партија 4: Безпламени стерилизатор(3 комада)
Tehničke karakteristike:



Temperatura: 825°C±50°C
Keramički element koji ne sadrži azbest i obezbeđuje maksimalnu sterilnost
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Kompletna sterilizacija u roku od 5-7 sekundi na optimalnoj temperaturi sterilizacije od 815.6°C
Dijametar cevi: 14mm
Dužina: 150mm
Dimenzije: 185x98x190mm
Težina:1.3kg









Temperatura: 825°C±50°C
Keramički element koji ne sadrži azbest i obezbeđuje maksimalnu sterilnost
Kompletna sterilizacija u roku od 5-7 sekundi na optimalnoj temperaturi sterilizacije od 815.6°C
Dijametar cevi: 35mm
Dužina: 100mm
Dimenzije: 162x98x225mm
Težina:1.3kg

U cenu je potrebno uračunati:
- dostavu aparata,
- garantni rok u skladu sa zakonom, postgarantni rok za originalne delove i
- Autorizaciju proizvođača za učestvovanje na tenderu i
- ISO SERTIFIKAT 9001 proizvođača za oblast proizvodnje.

obezbeđen servis.

Партија 5: Систем за пречишћавање воде са ПЕ Тенком од 100 л
Tehničke karakteristike:
Hemijska i tehnička specifikacija:
Specifikacija finalne vode
Odbacivanje jona > 95%
Odbacivanje mikročestica >99%
Otpornost> 5 MΩ.cm @ 25 °C
Provodljivost< 0.2 μS/cm @ 25 °C
Ukupan organski ugljenik (TOC)< 30 ppb
Rastvoren silicijum dioksid< 5 ppb
Protoci finalne vode 16 L/h tip 3 vode
PE Tankom od 100 l sa senzorom za detekciju nivoa vode
Električna specifikacija
Napon 100-240 VAC
Frekvencija 50-60 Hz
Potrošnja snage 150 W
Instalaciona kategorija I
Nivo buke < 50 db na 1 metar od aparata
-Ušteda vode putem ugrađenog sistema RO-membranska petlja.
-Sistemski ugrađen softfer za monitoring i dijagnostiku aparata putem povezivanja sa računarom radi praćenja parametara proizvedene
vode
-LCD displej sa pozadinskim osvetljenjem koji omogućava praćenje parametara aparata i kada se nalazi i u mraku. Očitava
provodljivost, otpornost, temperaturu. Aparat ima sistemski ugrađen RFID tehnologiju u smislu obaveštavanja za zamenu potrošnih i
rezervnih delova
-Automatsko ispiranje RO membrane (FLUSH) nakon predefinisanog perioda
Dodatni zahtevi
U cenu je potrebno uračunati:
-Ima uputstvo na srpskom jeziku,
-CE oznaka sistema,
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- dostavu aparata,
- obuku za rad na aparatu,
- garantni rok u skladu sa zakonom, postgarantni rok za originalne delove i
- Autorizaciju proizvođača,
- ISO SERTIFIKAT 9001 proizvođača i ponuđača,
- sertifikat ovlašćenog servisera za tip aparata koji se nudi.

obezbeđen servis, odziv u roku od 24 časa,

Партија 6: Дигитални детектор гаса за детекцију гаса код
узорковања отпадних вода у шахтовима
nSimultana merenja CO, H2S, O2, NO2, SO2, eksplozivnih gasova i para
n Tip ispitivanja, sertifikat (Sertifikat za merenje) za CO, H2S, O2 kao i za eks senzor –
od metana do nonana
nPouzdan, 3-upozorenja: optički 360° vibrirajući i akustični alarm
nIzdržljiv, zamenljivi senzori
nČuvanje podataka za kompletan audit mer enih vrednosti, alarmi, testovi i drugi događaji
nFleksibilno snabdevanje energijom – zavisno od upotrebe: punjive T4 baterije, zamenljive NiMH
ili alkalne baterije

Члан комисије за техничку спецификацију
__________________________
Jадранка Костић
Члан комисије за техничку спецификацију
__________________________
Жељко Жунић

М.П.

Овлашћено лице понуђача

_____________________
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IV УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА И УПУТСТВО
КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА
1. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА

1.1.

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

Докази из 1.1 тач. 2), 3) и 4) не могу бити старији од два месеца пре отварања понуда а
доказ из тач. 3) мора бити издат након објављивања позива за подношење понуда.
Страно правно лице као подносилац понуде може, ако се наведени докази не издају у држави у
којој има седиште, уместо доказа, приложити своју писмену изјаву, дату под кривичном и
материјалном одговорношћу, односно изјаву оверену пред судским или управним органом, нотаром
или другим надлежним органом те државе, а наручилац је дужан да провери да ли су испуњени
услови за примену тог средства.
Наведени докази о испуњености услова се могу достављати у неовереним копијама, а уколико
подносилац понуде испуњава све услове, дужан је да по пријему писменог позива наручиоца достави
оригинал или оверену копију доказа у примереном року који одреди наручилац.

1.2.

1.3.

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 80. Закона,
подизвођач мора да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона и
услов из члана 75. став 1. тачка 5) Закона, за део набавке који ће понуђач извршити преко
подизвођача.
Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача, мора да испуни
обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона.
Услов из члана 75. став 1. тач. 5) Закона, дужан је да испуни понуђач из групе понуђача
којем је поверено извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог услова.

8

Тел:022/610-511

Тел/Факс:022/636-509

2. УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА
Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, понуђач доказује
достављањем следећих доказа:
1) Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона - Доказ: Извод из регистра Агенције за привредне регистре,
односно извод из регистра надлежног Привредног суда:
2) Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона - Доказ: Правна лица: 1) Извод из казнене евиденције,
односно уверењe основног суда на чијем подручју се налази седиште домаћег правног лица,
односно седиште представништва или огранка страног правног лица, којим се потврђује да
правно лице није осуђивано за кривична дела против привреде, кривична дела против животне
средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре; 2) Извод из казнене
евиденције Посебног одељења за организовани криминал Вишег суда у Београду, којим се
потврђује да правно лице није осуђивано за неко од кривичних дела организованог криминала; 3)
Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се
потврђује да законски заступник понуђача није осуђиван за кривична дела против привреде,
кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично
дело преваре и неко од кривичних дела организованог криминала (захтев се може поднети према
месту рођења или према месту пребивалишта законског заступника). Уколико понуђач има више
законских заступника дужан је да достави доказ за сваког од њих. Предузетници и физичка лица:
Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се
потврђује да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе,
да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине,
кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (захтев се може поднети
према месту рођења или према месту пребивалишта).
Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда;
3) Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 3) Закона - Доказ: Правна лица: Потврде привредног и прекршајног
суда да му није изречена мера забране обављања делатности, или потврда Агенције за
привредне регистре да код тог органа није регистровано, да му је као привредном друштву
изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време објаве позива за
подношење понуда; Предузетници: Потврда прекршајног суда да му није изречена мера забране
обављања делатности, или потврда Агенције за привредне регистре да код тог органа није
регистровано, да му је као привредном субјекту изречена мера забране обављања делатности,
која је на снази у време објаве позива за подношење понуда Физичка лица: Потврда прекршајног
суда да му није изречена мера забране обављања одређених послова.
Доказ мора бити издат након објављивања позива за подношење понуда;
4) Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона - Доказ: Уверење Пореске управе Министарства финансија
да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверење надлежне управе локалне самоуправе да
је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода или потврду Агенције за
приватизацију да се понуђач налази у поступку приватизације.
Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда;
5) Услов из члана чл. 75. ст. 2 - Доказ: Потписан о оверен Oбразац изјаве (Образац изјаве, дат је
у поглављу XI). Изјава мора да буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача и оверена
печатом. Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране
овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.
Уколико понуду подноси група понуђача понуђач је дужан да за сваког члана групе достави
наведене доказе да испуњава услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4), а доказ из члана 75. став 1. тач. 5)
Закона, дужан је да достави понуђач из групе понуђача којем је поверено извршење дела набавке за који
је неопходна испуњеност тог услова.
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, понуђач је дужан да за подизвођача
достави доказе да испуњава услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона, а доказ из члана 75. став 1.
тач. 5) Закона, за део набавке који ће понуђач извршити преко подизвођача.
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Наведене доказе о испуњености услова понуђач може доставити у виду неоверених копија, а
наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од понуђача, чија је понуда на основу
извештаја за јавну набавку оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену копију
свих или појединих доказа.
.
Понуђачи који су регистровани у регистру који води Агенција за привредне регистре не морају да
доставе доказ из чл. 75. ст. 1. тач. 1) до 4) Извод из регистра Агенције за привредне регистре, који је
јавно доступан на интернет страници Агенције за привредне регистре.
Наручилац неће одбити понуду као неприхватљиву, уколико не садржи доказ одређен конкурсном
документацијом, ако понуђач наведе у понуди интернет страницу на којој су подаци који су тражени у
оквиру услова јавно доступни.
Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ, понуђач доставља копију
електронског документа у писаном облику, у складу са законом којим се уређује електронски документ,
осим уколико подноси електронску понуду када се доказ доставља у изворном електронском облику.
Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају тражени докази, понуђач може, уместо
доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и материјалном одговорношћу оверену пред
судским или управним органом, јавним бележником или другим надлежним органом те државе.
Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су документи којима
понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране надлежних органа те државе.
Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у вези са
испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно закључења
уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је документује на прописани начин.

V УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ
1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА
Понуђач подноси понуду на српском језику.
2. НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА
Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији, затворену
на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара.
На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача.
У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о
групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.
Понуду доставити на адресу: Завод за јавно здравље Сремска Митровица, ул. Стари шор 47,
22000 Сремска Митровица, са назнаком: ,,Понуда за јавну набавку добара – медицинска опрема апарати, ЈН бр. 2/17 - НЕ ОТВАРАТИ”. Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од
стране наручиоца до 04.10.2017.год. до 10:00 часова.
Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се понуда налази,
обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу приспећа. Уколико је
понуда достављена непосредно наручулац ће понуђачу предати потврду пријема понуде. У потврди о
пријему наручилац ће навести датум и сат пријема понуде.
Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која је
примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се неблаговременом.
Понуда мора да садржи:
 Податке о понуђачу - попуњен, потписан и печатом оверен образац;
 Податке о подизвођачу – уколико се подноси понуда са подизвођачем/има - за сваког
подизвођача - попуњен, потписан и печатом оверен образац;
 Податке о понуђачима који учествују у заједничкој понуди – уколико се подноси заједничка
понуда - за сваког учесника у заједничкој понуди - попуњен, потписан и печатом оверен
образац;
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Образац понуде - попуњен, потписан и печатом оверен образац;
Доказе (члан 77.) којима понуђач доказује испуњеност обавезних и додатних услова
предвиђених чланом 75. и 76. Закона о јавним набавкама;
Изјаву о независној понуди - попуњену, потписану и печатом оверену;
Изјава да је понуђач 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 - попуњен, потписана и печатом
оверена;
Модел уговора - који је саставни део конкурсне документације попуњен на означеним местима,
потписан и печатом оверен.

3. ПАРТИЈЕ:

Назив партије
1. Аутоклав са додатном опремом
2. Аутоматизовани затворени систем за брзу
идентификацију бактерија (аеробних и анаеробних),
гљива и за брзу израду теста осетљивости на
антимикробне лекове на бази МИК
3. Термометар са сондом (3 комада)
4. Безпламени стерилизатор(3 комада)
5.Систем за пречишћавање воде са ПЕ Тенком од 100 л
6. Дигитални детектор гаса за детекцију гаса код
узорковања отпадних вода у шахтовима
Предмет јавне набавке обликован је у 6 партија. Понуђач може да поднесе понуду за једну или
више партија. Понуђач је дужан да у понуди наведе да ли се иста односи на целокупну набавку или само
на одређене партије. Понуда мора да обухвати најмање једну целокупну партију да би била
прихватљива. У случају да понуђач поднесе понуду за две или више партија, она мора бити поднета тако
да се може оцењивати за сваку партију посебно. Докази из чл. 75. и 76. Закона, у случају да понуђач
поднесе понуду за две или више партија, не морају бити достављени за сваку партију посебно, односно
могу бити достављени у једном примерку за све партије.
4. ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА:
Подношење понуде са варијантама није дозвољено.
5. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ
У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду на начин
који је одређен за подношење понуде.
Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа накнадно
доставља.
Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: Завод за јавно здравље Сремска
Митровица, Стари шор 47, 22000 Сремска Митровица, са назнаком:
„Измена понуде за јавну набавку добара – медицинска опрема - апарати, ЈН бр. 2/17 - НЕ ОТВАРАТИ”
или
„Допуна понуде за јавну набавку добара – медицинска опрема - апарати, ЈН бр. 2/17- НЕ ОТВАРАТИ”
или
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„Опозив понуде за јавну набавку добара – медицинска опрема - апарати, ЈН бр. 2/17 - НЕ
ОТВАРАТИ” или
„Измена и допуна понуде за јавну набавку добара – медицинска опрема - апарати, ЈН бр. 2/17 - НЕ
ОТВАРАТИ”.
На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. У случају да понуду
подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе
и адресу свих учесника у заједничкој понуди.
По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју понуду.

6. УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ
Понуђач може да поднесе само једну понуду.
Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој
понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда.
У Обрасцу понуде (поглавље VI), понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да ли
подноси понуду самостално, или као заједничку понуду, или подноси понуду са подизвођачем.
7. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде (поглавље VI)
наведе да понуду подноси са подизвођачем, проценат укупне вредности набавке који ће поверити
подизвођачу, а који не може бити већи од 50%, као и део предмета набавке који ће извршити преко
подизвођача.
Понуђач у Обрасцу понуде наводи назив и седиште подизвођача, уколико ће делимично извршење
набавке поверити подизвођачу.
Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који подноси
понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у уговору о јавној набавци.
Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су наведени у
поглављу IV конкурсне документације, у складу са Упутством како се доказује испуњеност услова.
Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке,
односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.
Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача, ради
утврђивања испуњености тражених услова.
8. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА
Понуду може поднети група понуђача.
Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде мора бити споразум
којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који
обавезно садржи податке из члана 81. ст. 4. тач. 1) до 6) Закона и то податке о:
 члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу
понуђача пред наручиоцем,
 понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор,
 понуђачу који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења,
 понуђачу који ће издати рачун,
 рачуну на који ће бити извршено плаћање,
 обавезама сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора.
Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су наведени у
поглављу IV конкурсне документације, у складу са Упутством како се доказује испуњеност услова.
Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.
Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или заједничку
понуду у име задругара.
Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној
набавци одговара задруга и задругари у складу са законом.
Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка јавне набавке и
уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари.
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9. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ ЗАВИСИ
ПРИХВАТЉИВОСТ ПОНУДЕ
9.1. Начин плаћања је безготовинско плаћање, 40% авансно, а 60% након испоруке апарата у
року од 30 дана.
9.2. Понуђач се обавезује обезбедити сервис код овлашћеног сервисера у гарантном и постгарантном
року
9.3. Захтев у погледу рока важења понуде
Понуда важи 30 дана од дана отварања понуда.
У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику затражи од
понуђача продужење рока важења понуде.
Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде не може мењати понуду.
9.4. Други захтеви: нема
10. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У ПОНУДИ
Цене у понуди изразити у динарима без урачунатог ПДВ.
Образац понуде је дат на бази потребних количина, цену исказати без урачунатог ПДВ-а и укупно
са ПДВ-ом.
Цене морају бити јасно и читко уписане.
Цене су фиксне и не могу се мењати за време трајања уговора.
Понуђена цена мора да садржи све елементе структуре цене, тако да понуђена цена покрива све
трошкове које понуђач има у реализацији набавке.
11. ПОДАЦИ О ДРЖАВНОМ ОРГАНУ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИЈИ, ОДНОСНО ОРГАНУ ИЛИ СЛУЖБИ
ТЕРИТОРИЈАЛНЕ АУТОНОМИЈЕ ИЛИ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ ГДЕ СЕ МОГУ БЛАГОВРЕМЕНО
ДОБИТИ ИСПРАВНИ ПОДАЦИ О ПОРЕСКИМ ОБАВЕЗАМА, ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ,
ЗАШТИТИ ПРИ ЗАПОШЉАВАЊУ, УСЛОВИМА РАДА И СЛ., А КОЈИ СУ ВЕЗАНИ ЗА ИЗВРШЕЊЕ
УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ
Подаци о пореским обавезама се могу добити у Пореској управи, Министарства финансија.
Подаци о заштити животне средине се могу добити у Агенцији за заштиту животне средине и у
Министарству енергетике, развоја и заштите животне средине.
Подаци о заштити при запошљавању и условима рада се могу добити у Министарству рада,
запошљавања и социјалне политике.
12. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И РОКОВИМА ОБЕЗБЕЂЕЊА
ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА
Изабрани понуђач је у обавези, у моменту закључења уговора, преда наручиоцу једну бланко
соло меницу са пратећим меничним овлашћењем за њено попуњавање и копијом картона депонованих
потписа, на име гаранције за добро извршење посла у висини од 10% вредности уговора, без пдв-а за
сваку партију за коју буде изабран. Исте ће бити враћене понуђачу по завршетку уговорне обавезе. Све
менице морају бити регистроване у Регистру меница и овлашћења, сагласно Одлуци о ближим
условима, садржини и начину вођења регистра меница и овлашћења (Сл. гласник РС бр. 56/11) Народне
Банке Србије.
13. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА ПОНУЂАЧИМА НА
РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ
Наручилац ће чувати као поверљиве све податке о понуђачима садржане у понуди који су
посебним прописом утврђени као поверљиви и које је као такве понуђач означио у понуди. Наручилац ће
као поверљиве третирати податке у понуди који су садржани у документима који су означени као такви,
односно који у горњем десном углу садрже ознаку „ПОВЕРЉИВО“, као и испод поменуте ознаке потпис
овлашћеног лица понуђача.
Уколико се поверљивим сматра само одређени податак садржан у документу који је достављен
уз понуду, поверљив податак мора да буде обележен црвеном бојом, поред њега мора да буде наведено
„ПОВЕРЉИВО“, а испод поменуте ознаке потпис овлашћеног лица понуђача. Наручилац не одговара за
поверљивост података који нису означени на поменути начин.
Наручилац ће одбити давање информације која би значила повреду поверљивости података
добијених у понуди. Неће се сматрати поверљивим цена и остали подаци из понуде који су од значаја за
примену елемената критеријума и рангирање понуде. Наручилац ће чувати као пословну тајну имена
понуђача, као и поднете понуде, до истека рока предвиђеног за отварање понуда.
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14. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ
Заинтересовано лице може, у писаном облику путем поште на адресу наручиоца Завод за јавно
здравље Сремска Митровица, Стари шор 47 22000 Сремска Митровица, електронске поште на e-mail
info@zdravlje-sm.org.rs или факсом на број 022636509 тражити од наручиоца додатне информације или
појашњења у вези са припремањем понуде, најкасније 5 дана пре истека рока за подношење понуде.
Наручилац ће заинтересованом лицу у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева за додатним
информацијама или појашњењима конкурсне документације, одговор доставити у писаном облику и
истовремено ће ту информацију објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.
Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев за додатним
информацијама или појашњењима конкурсне документације, ЈН бр.2/17”.
Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 или мање дана пре истека рока за
подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и објави обавештење о продужењу
рока за подношење понуда.
По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити да допуњује
конкурсну документацију.
Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде телефоном није
дозвољено.
Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен чланом 20. Закона.
15. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И КОНТРОЛА КОД
ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА
После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у писаном облику
захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању
понуда, а може да врши контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача (члан 93. Закона).
Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно извршити
контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац ће понуђачу оставити
примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да омогући наручиоцу контролу (увид) код
понуђача, као и код његовог подизвођача.
Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака уочених
приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања.
У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.
Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду одбити
као неприхватљиву.
16. ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА
Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума „Најнижа понуђена цена“.
17. ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ ИЗВРШИТИ ДОДЕЛУ УГОВОРА
У СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ ИЛИ ВИШЕ ПОНУДА СА ИСТОМ ПОНУЂЕНОМ ЦЕНОМ
Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, Наручилац ће изабрати понуду
оног Понуђача чија је понуда има дужи гарантни рок, ако две или више понуда имају исти гарантни рок,
биће изабрана понуда која је прва поднета и заведена на деловоднику Наручиоца.
18. ПОШТОВАЊЕ ОБАВЕЗА КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА
Понуђач је дужан да у оквиру своје понуде достави изјаву дату под кривичном и материјалном
одговорношћу да је поштовао све обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду,
запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да гарантује да је ималац права
интелектуалне својине (Образац изјаве, дат је у поглављу XI конкурсне документације).
19. КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ ПРАВА
ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА
Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне
својине трећих лица сноси понуђач.
20. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПОНУЂАЧА
Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно свако заинтересовано лице, или
пословно удружење у њихово име.
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Захтев за заштиту права подноси се Републичкој комисији, а предаје наручиоцу. Примерак
захтева за заштиту права подносилац истовремено доставља Републичкој комисији. Захтев за заштиту
права се доставља непосредно, електронском поштом на e-mail info@zdravlje-sm.org.rs, факсом на број
022636509 или препорученом пошиљком са повратницом. Захтев за заштиту права се може поднети у
току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим уколико Законом није другачије
одређено. О поднетом захтеву за заштиту права наручилац обавештава све учеснике у поступку јавне
набавке, односно објављује обавештење о поднетом захтеву на Порталу јавних набавки, најкасније у
року од 2 дана од дана пријема захтева.
Уколико се захтевом за заштиту права оспорава врста поступка, садржина позива за подношење
понуда или конкурсне документације, захтев ће се сматрати благовременим уколико је примљен од
стране наручиоца најкасније 7 дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин
достављања. У том случају подношења захтева за заштиту права долази до застоја рока за подношење
понуда.
После доношења одлуке о додели уговора из чл. 108. Закона или одлуке о обустави поступка
јавне набавке из чл. 109. Закона, рок за подношење захтева за заштиту права је 8 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 понуда, а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока.
Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране истог
подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за које је подносилац
захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева.
Подносилац захтева је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу у изнoсу од
80.000,00 динара уколико оспорава одређену радњу наручиоца пре отварања понуда на број жиро
рачуна: 840-742221843-57, шифра плаћања: 153, позив на број 97 50-016, сврха уплате: Републичка
административна такса са назнаком јавне набавке на коју се односи јавну набавку добара-медицинска
опрема – апарати, бр. 2/15, корисник: буџет Републике Србије.
Уколико подносилац захтева оспорава одлуку о додели уговора такса износи 120.000,00 динара
уколико понуђена цена понуђача којем је додељен уговор није већа од 120.000.000 динара, односно
такса износи 0,1 % понуђене цене понуђача којем је додељен уговор ако је та вредност већа од
120.000.000 динара.
Уколико подносилац захтева оспорава одлуку о обустави поступка јавне набавке или радњу
наручиоца од момента отварања понуда до доношења одлуке о додели уговора или обустави поступка,
такса износи 120.000,00 динара уколико процењена вредност јавне набавке (коју ће подносилац сазнати
на отварању понуда или из записника о отварању понуда) није већа од 120.000.000 динара, односно
такса износи 0,1 % процењене вредности јавне набавке ако је та вредност већа од 120.000.000 динара.
Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138. - 167. Закона.
22. ОТВАРАЊЕ ПОНУДА
Отварање понуда ће се обавити дана 04.10.2017. године у 11:00 часова, у просторијама
наручиоца у ул. Стари шор 47 у Сремској Митровици.
Представник понуђача, пре почетка јавног отварања понуда дужан је да поднесе пуномоћје за
учешће у поступку. Пуномоћје мора да садржи датум, број, потпис овлашћеног лица као и да буде
оверено.
23. РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН
Уговор о јавној набавци ће бити закључен са понуђачем којем је додељен уговор у року од 8 дана
од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права из члана 149. Закона.
У случају да је поднета само једна понуда наручилац може закључити уговор пре истека рока за
подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 112. став 2. тачка 5) Закона.
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VI ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

Понуда бр. ________________ од __________________ за јавну набавку медицинске опреме апарата, ЈН број 2/17
1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ
Назив понуђача:
Адреса понуђача:
Матични број понуђача:
Порески
(ПИБ):

идентификациони

број

понуђача

Име особе за контакт:
Електронска адреса понуђача (e-mail):
Телефон:
Телефакс:
Број рачуна понуђача и назив банке:
Лице овлашћено за потписивање уговора
2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:
А) САМОСТАЛНО
Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ
В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ
Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико се понуда
подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке понуде, уколико понуду
подноси група понуђача
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3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

1)

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

2)

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

Део предмета набавке који ће извршити
подизвођач:
Напомена:
Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе понуду са подизвођачем, а
уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени
образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког подизвођача.
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4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ

1)

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

2)

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

3)

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

Напомена:
Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који подносе заједничку
понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места предвиђених у табели,
потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за
сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди.
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6) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ – медицинска опрема – апарати

Партија 1 – Аутоклав са додатном опремом

Укупна цена без ПДВ-а
Укупна цена са ПДВ-ом
- 40% авансно
- 60% након испоруке апарата у
року од 30 дана
30 дана од дана отварања
понуда

Рок и начин плаћања
Рок важења понуде
Рок испоруке

Завод за јавно здравље Сремска
Митровица, ул.Стари шор 47
22000 Сремска Митровица

Место испоруке

Датум

Понуђач
М. П.

_____________________________

________________________________

- Подаци о проценту укупне вредности набавке који ће бити поверен
подизвођачу, као и део предмета набавке који ће бити извршен преко
подизвођача: __________________________________________________
Датум

Понуђач
М. П.
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Партија 2 - Аутоматизовани затворени систем за брзу идентификацију бактерија
(аеробних и анаеробних), гљива и за брзу израду теста осетљивости на
антимикробне лекове на бази МИК

Укупна цена без ПДВ-а
Укупна цена са ПДВ-ом
- 40% авансно
- 60% након испоруке апарата у
року од 30 дана
30 дана од дана отварања
понуда

Рок и начин плаћања
Рок важења понуде
Рок испоруке

Завод за јавно здравље Сремска
Митровица, ул.Стари шор 47
22000 Сремска Митровица

Место испоруке

Датум

Понуђач
М. П.

_____________________________

________________________________

- Подаци о проценту укупне вредности набавке који ће бити поверен
подизвођачу, као и део предмета набавке који ће бити извршен преко
подизвођача: __________________________________________________
Датум

Понуђач
М. П.
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Партија 3 – Термометар са сондом (3 комада)

Укупна цена без ПДВ-а
Укупна цена са ПДВ-ом
- 40% авансно
- 60% након испоруке апарата у
року од 30 дана
30 дана од дана отварања
понуда

Рок и начин плаћања
Рок важења понуде
Рок испоруке

Завод за јавно здравље Сремска
Митровица, ул.Стари шор 47
22000 Сремска Митровица

Место испоруке
Датум

Понуђач
М. П.

_____________________________

________________________________

- Подаци о проценту укупне вредности набавке који ће бити поверен
подизвођачу, као и део предмета набавке који ће бити извршен преко
подизвођача: __________________________________________________
Датум

Понуђач
М. П.
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Партија 4 – Безпламени стерилизатор(3 комада)

Укупна цена без ПДВ-а
Укупна цена са ПДВ-ом
- 40% авансно
- 60% након испоруке апарата у
року од 30 дана
30 дана од дана отварања
понуда

Рок и начин плаћања
Рок важења понуде
Рок испоруке

Завод за јавно здравље Сремска
Митровица, ул.Стари шор 47
22000 Сремска Митровица

Место испоруке
Датум

Понуђач
М. П.

_____________________________

________________________________

- Подаци о проценту укупне вредности набавке који ће бити поверен
подизвођачу, као и део предмета набавке који ће бити извршен преко
подизвођача: __________________________________________________
Датум

Понуђач
М. П.
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Партија 5 – Систем за пречишћавање воде са ПЕ Тенком од 100 л

Укупна цена без ПДВ-а
Укупна цена са ПДВ-ом
- 40% авансно
- 60% након испоруке апарата у
року од 30 дана
30 дана од дана отварања
понуда

Рок и начин плаћања
Рок важења понуде
Рок испоруке

Завод за јавно здравље Сремска
Митровица, ул.Стари шор 47
22000 Сремска Митровица

Место испоруке

Датум

Понуђач
М. П.

_____________________________

________________________________

- Подаци о проценту укупне вредности набавке који ће бити поверен
подизвођачу, као и део предмета набавке који ће бити извршен преко
подизвођача: __________________________________________________
Датум

Понуђач
М. П.
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Партија 6 – Дигитални детектор гаса за детекцију гаса код
узорковања отпадних вода у шахтовима

Укупна цена без ПДВ-а
Укупна цена са ПДВ-ом
- 40% авансно
- 60% након испоруке апарата у
року од 30 дана
30 дана од дана отварања
понуда

Рок и начин плаћања
Рок важења понуде
Рок испоруке

Завод за јавно здравље Сремска
Митровица, ул.Стари шор 47
22000 Сремска Митровица

Место испоруке

Датум

Понуђач
М. П.

_____________________________

________________________________

- Подаци о проценту укупне вредности набавке који ће бити поверен
подизвођачу, као и део предмета набавке који ће бити извршен преко
подизвођача: __________________________________________________
Датум

Понуђач
М. П.
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МОДЕЛ УГОВОРА
На основу прихваћене понуде Понуђача број _______, од _________ дана _________20__. године
уговорне стране:
1.__________________________________________ (у даљем тексту: Понуђач), са седиштем у
____________________ улица _________________ број ___, матични број: ___________,
ПИБ:___________, текући рачун _________________ код ________________ које заступа
________________, директор са једне стране
(Понуђач
наступа
са
подизвођачем/
учесник
у
заједничкој
понуди
______________________________, ул. _____________ из _____________, који ће делимично извршити
предметну набавку, у делу: _____________________________) и
2. Завод за јавно здравље Сремска Митровица са седиштем у Сремској Митровици, Република
Србија, улица Стари шор бр.47, матични број: 08039801, ПИБ:100791703, текући рачун 840-209667-75
код Управе за трезор (у даљем тексту: Наручиоц), које заступа директор Нада Зец Петковић, са друге
стране
закључују:
УГОВОР
Партија 1:
Аутоклав са додатном опремом
Предмет уговора је набавке апарата Аутоклав са додатном опремом, у свему према Понуди
понуђача бр.__________ од __________. године, која чини саставни део овог уговора и прихваћена је
Одлуком директора бр._______ од __________. године у поступку јавне набавке бр. 2/17.
Члан 2.
Уговорена вредност набавке апарата који је предмет овог уговора износи ___________ динара без
обрачунатог ПДВ-а, а са ПДВ-ом ______________ динара.
Члан 3.
Уговорену цену набавке апарата Наручилац ће исплатити Понуђачу 40% авансно, а 60% након испоруке
апарата и испостављене фактуре у року од 30 дана од дана пријема,
на текући рачун
бр.______________________ код _______________________.

Члан 4.
Рок извршења набавке је _____ дана од дана закључења уговора,а гарантни рок је __________ дана, а
обезбеђење оригиналних резервних делова је ____________.

Члан 5.
У случају да неки односи нису дефинисани овим уговором примењиваће се позитивни законски прописи.
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Члaн 6.
Све евентуалне спорове који би настали у току реализације овог Уговора Наручилац и Понуђач ће
покушати решити споразумно, у противном уговарају месну надлежност Привредног суда у Сремској
Митровици.

Члан 7.
Овај Уговор сачињен је у 4 (четири) истоветна примерка од којих 2 (два) припада Наручиоцу а 2 (два)
примерка Понуђачу.

ЗА ПОНУЂАЧА,

ЗА НАРУЧИОЦА,

_________________________

________________________

VII МОДЕЛ УГОВОРА

На основу прихваћене понуде Понуђача број _______, од _________ дана _________20__. године
уговорне стране:
1.__________________________________________ (у даљем тексту: Понуђач), са седиштем у
____________________ улица _________________ број ___, матични број: ___________,
ПИБ:___________, текући рачун _________________ код ________________ које заступа
________________, директор са једне стране
(Понуђач
наступа
са
подизвођачем/
учесник
у
заједничкој
понуди
______________________________, ул. _____________ из _____________, који ће делимично извршити
предметну набавку, у делу: _____________________________) и
2. Завод за јавно здравље Сремска Митровица са седиштем у Сремској Митровици, Република
Србија, улица Стари шор бр.47, матични број: 08039801, ПИБ:100791703, текући рачун 840-209667-75
код Управе за трезор (у даљем тексту: Наручиоц), које заступа директор Нада Зец Петковић, са друге
стране
закључују
УГОВОР
Партија 2:
Аутоматизовани затворени систем за брзу идентификацију бактерија (аеробних и
анаеробних), гљива и за брзу израду теста осетљивости на антимикробне лекове на
бази МИК
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Члан 1.

Предмет уговора је набавке апарата Аутоматизовани затворени систем за брзу идентификацију
бактерија (аеробних и анаеробних), гљива и за брзу израду теста осетљивости на антимикробне
лекове на бази МИК у свему према Понуди понуђача бр.__________ од __________. године, која чини
саставни део овог уговора и прихваћена је Одлуком директора бр._______ од __________. године у
поступку јавне набавке бр. 2/17.

Члан 2.
Уговорена вредност набавке апарата који је предмет овог уговора износи ___________ динара без
обрачунатог ПДВ-а, а са ПДВ-ом ______________ динара.
Члан 3.
Уговорену цену набавке апарата Наручилац ће исплатити Понуђачу 40% авансно, а 60% након испоруке
апарата и испостављене фактуре у року од 30 дана од дана пријема,
на текући рачун
бр.______________________ код _______________________.

Члан 4.
Рок извршења набавке је _____ дана од дана закључења уговора,а гарантни рок је __________ дана, а
обезбеђење оригиналних резервних делова је ____________.

Члан 5.
У случају да неки односи нису дефинисани овим уговором примењиваће се позитивни законски прописи.

Члaн 6.
Све евентуалне спорове који би настали у току реализације овог Уговора Наручилац и Понуђач ће
покушати решити споразумно, у противном уговарају месну надлежност Привредног суда у Сремској
Митровици.
Члан 7.
. Овај Уговор сачињен је у 4 (четири) истоветна примерка од којих 2 (два) припада Наручиоцу а 2 (два)
примерка Понуђачу.

ЗА ПОНУЂАЧА,
_________________________

ЗА НАРУЧИОЦА,
________________________
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VII МОДЕЛ УГОВОРА
На основу прихваћене понуде Понуђача број _______, од _________ дана _________20__. године
уговорне стране:
1.__________________________________________ (у даљем тексту: Понуђач), са седиштем у
____________________ улица _________________ број ___, матични број: ___________,
ПИБ:___________, текући рачун _________________ код ________________ које заступа
________________, директор са једне стране
(Понуђач
наступа
са
подизвођачем/
учесник
у
заједничкој
понуди
______________________________, ул. _____________ из _____________, који ће делимично извршити
предметну набавку, у делу: _____________________________) и
2. Завод за јавно здравље Сремска Митровица са седиштем у Сремској Митровици, Република
Србија, улица Стари шор бр.47, матични број: 08039801, ПИБ:100791703, текући рачун 840-209667-75
код Управе за трезор (у даљем тексту: Наручиоц), које заступа директор Нада Зец Петковић, са друге
стране
закључују:
УГОВОР
Партија 3:
Термометар са сондом (3 комада)
Члан 1.
Предмет уговора је набавке апарата Термометар са сондом (3 комада) , у свему према Понуди
понуђача бр.__________ од __________. године, која чини саставни део овог уговора и прихваћена је
Одлуком директора бр._______ од __________. године у поступку јавне набавке бр. 2/17.
Члан 2.
Уговорена вредност набавке апарата који је предмет овог уговора износи ___________ динара без
обрачунатог ПДВ-а, а са ПДВ-ом ______________ динара.
Члан 3.
Уговорену цену набавке апарата Наручилац ће исплатити Понуђачу 40% авансно, а 60% након испоруке
апарата и испостављене фактуре у року од 30 дана од дана пријема,
на текући рачун
бр.______________________ код _______________________.

Члан 4.
Рок извршења набавке је _____ дана од дана закључења уговора,а гарантни рок је __________ дана, а
обезбеђење оригиналних резервних делова је ____________.

Члан 5.
У случају да неки односи нису дефинисани овим уговором примењиваће се позитивни законски прописи.
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Члaн 6.
Све евентуалне спорове који би настали у току реализације овог Уговора Наручилац и Понуђач ће
покушати решити споразумно, у противном уговарају месну надлежност Привредног суда у Сремској
Митровици.
Члан 7.
Овај Уговор сачињен је у 4 (четири) истоветна примерка од којих 2 (два) припада Наручиоцу а 2 (два)
примерка Понуђачу.

ЗА ПОНУЂАЧА,

ЗА НАРУЧИОЦА,

_________________________

________________________

VII МОДЕЛ УГОВОРА
На основу прихваћене понуде Понуђача број _______, од _________ дана _________20__. године
уговорне стране:
1.__________________________________________ (у даљем тексту: Понуђач), са седиштем у
____________________ улица _________________ број ___, матични број: ___________,
ПИБ:___________, текући рачун _________________ код ________________ које заступа
________________, директор са једне стране
(Понуђач
наступа
са
подизвођачем/
учесник
у
заједничкој
понуди
______________________________, ул. _____________ из _____________, који ће делимично извршити
предметну набавку, у делу: _____________________________) и
2. Завод за јавно здравље Сремска Митровица са седиштем у Сремској Митровици, Република
Србија, улица Стари шор бр.47, матични број: 08039801, ПИБ:100791703, текући рачун 840-209667-75
код Управе за трезор (у даљем тексту: Наручиоц), које заступа директор Нада Зец Петковић, са друге
стране
закључују:
УГОВОР
Партија 4:
Безпламени стерилизатор(3 комада)

Члан 1.
Предмет уговора је набавке апарата Безпламени стерилизатор(3 комада), у свему према Понуди
понуђача бр.__________ од __________. године, која чини саставни део овог уговора и прихваћена је
Одлуком директора бр._______ од __________. године у поступку јавне набавке бр. 2/17.
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Члан 2.
Уговорена вредност набавке апарата који је предмет овог уговора износи ___________ динара без
обрачунатог ПДВ-а, а са ПДВ-ом ______________ динара.

Члан 3.
Уговорену цену набавке апарата Наручилац ће исплатити Понуђачу 40% авансно, а 60% након испоруке
апарата и испостављене фактуре у року од 30 дана од дана пријема,
на текући рачун
бр.______________________ код _______________________.

Члан 4.
Рок извршења набавке је _____ дана од дана закључења уговора,а гарантни рок је __________ дана, а
обезбеђење оригиналних резервних делова је ____________.

Члан 5.
У случају да неки односи нису дефинисани овим уговором примењиваће се позитивни законски прописи.

Члaн 6.
Све евентуалне спорове који би настали у току реализације овог Уговора Наручилац и Понуђач ће
покушати решити споразумно, у противном уговарају месну надлежност Привредног суда у Сремској
Митровици.
Члан 7.
Овај Уговор сачињен је у 4 (четири) истоветна примерка од којих 2 (два) припада Наручиоцу а 2 (два)
примерка Понуђачу.

ЗА ПОНУЂАЧА,
_________________________

ЗА НАРУЧИОЦА,
________________________
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VII МОДЕЛ УГОВОРА

На основу прихваћене понуде Понуђача број _______, од _________ дана _________20__. године
уговорне стране:
1.__________________________________________ (у даљем тексту: Понуђач), са седиштем у
____________________ улица _________________ број ___, матични број: ___________,
ПИБ:___________, текући рачун _________________ код ________________ које заступа
________________, директор са једне стране
(Понуђач
наступа
са
подизвођачем/
учесник
у
заједничкој
понуди
______________________________, ул. _____________ из _____________, који ће делимично извршити
предметну набавку, у делу: _____________________________) и
2. Завод за јавно здравље Сремска Митровица са седиштем у Сремској Митровици, Република
Србија, улица Стари шор бр.47, матични број: 08039801, ПИБ:100791703, текући рачун 840-209667-75
код Управе за трезор (у даљем тексту: Наручиоц), које заступа директор Нада Зец Петковић, са друге
стране
закључују:
УГОВОР
Партија 5: Систем за пречишћавање воде са ПЕ Тенком од 100 л
Члан 1.
Предмет уговора је набавке апарата Систем за пречишћавање воде и ПЕ Тенк од 100 л , у свему
према Понуди понуђача бр.__________ од __________. године, која чини саставни део овог уговора и
прихваћена је Одлуком директора бр._______ од __________. године у поступку јавне набавке бр. 2/17.
Члан 2.
Уговорена вредност набавке апарата који је предмет овог уговора износи ___________ динара без
обрачунатог ПДВ-а, а са ПДВ-ом ______________ динара.

Члан 3.
Уговорену цену набавке апарата Наручилац ће исплатити Понуђачу 40% авансно, а 60% након испоруке
апарата и испостављене фактуре у року од 30 дана од дана пријема,
на текући рачун
бр.______________________ код _______________________.

Члан 4.
Рок извршења набавке је _____ дана од дана закључења уговора,а гарантни рок је __________ дана, а
обезбеђење оригиналних резервних делова је ____________.

Члан 5.
У случају да неки односи нису дефинисани овим уговором примењиваће се позитивни законски прописи.
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Члaн 6.
Све евентуалне спорове који би настали у току реализације овог Уговора Наручилац и Понуђач ће
покушати решити споразумно, у противном уговарају месну надлежност Привредног суда у Сремској
Митровици.
Члан 7.
Овај Уговор сачињен је у 4 (четири) истоветна примерка од којих 2 (два) припада Наручиоцу а 2 (два)
примерка Понуђачу.

ЗА ПОНУЂАЧА,
_________________________

ЗА НАРУЧИОЦА,
________________________
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VII МОДЕЛ УГОВОРА

На основу прихваћене понуде Понуђача број _______, од _________ дана _________20__. године
уговорне стране:
1.__________________________________________ (у даљем тексту: Понуђач), са седиштем у
____________________ улица _________________ број ___, матични број: ___________,
ПИБ:___________, текући рачун _________________ код ________________ које заступа
________________, директор са једне стране
(Понуђач
наступа
са
подизвођачем/
учесник
у
заједничкој
понуди
______________________________, ул. _____________ из _____________, који ће делимично извршити
предметну набавку, у делу: _____________________________) и
2. Завод за јавно здравље Сремска Митровица са седиштем у Сремској Митровици, Република
Србија, улица Стари шор бр.47, матични број: 08039801, ПИБ:100791703, текући рачун 840-209667-75
код Управе за трезор (у даљем тексту: Наручиоц), које заступа директор Нада Зец Петковић, са друге
стране
закључују:
УГОВОР
Партија 6: Дигитални детектор гаса за детекцију гаса код
узорковања отпадних вода у шахтовима
Члан 1.
Предмет уговора је набавке апарата Дигитални детектор гаса за детекцију гаса код узорковања
отпадних вода у шахтовима, у свему према Понуди понуђача бр.__________ од __________. године,
која чини саставни део овог уговора и прихваћена је Одлуком директора бр._______ од __________.
године у поступку јавне набавке бр. 2/17.
Члан 2.
Уговорена вредност набавке апарата који је предмет овог уговора износи ___________ динара без
обрачунатог ПДВ-а, а са ПДВ-ом ______________ динара.

Члан 3.
Уговорену цену набавке апарата Наручилац ће исплатити Понуђачу 40% авансно, а 60% након испоруке
апарата и испостављене фактуре у року од 30 дана од дана пријема,
на текући рачун
бр.______________________ код _______________________.

Члан 4.
Рок извршења набавке је _____ дана од дана закључења уговора,а гарантни рок је __________ дана, а
обезбеђење оригиналних резервних делова је ____________.

Члан 5.
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У случају да неки односи нису дефинисани овим уговором примењиваће се позитивни законски прописи.

Члaн 6.
Све евентуалне спорове који би настали у току реализације овог Уговора Наручилац и Понуђач ће
покушати решити споразумно, у противном уговарају месну надлежност Привредног суда у Сремској
Митровици.
Члан 7.
Овај Уговор сачињен је у 4 (четири) истоветна примерка од којих 2 (два) припада Наручиоцу а 2 (два)
примерка Понуђачу.

ЗА ПОНУЂАЧА,
_________________________

ЗА НАРУЧИОЦА,
________________________
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ПОНУДЕ

У складу са чланом 88. став 1. Закона, понуђач ____________________, доставља укупан износ и
структуру трошкова припремања понуде, како следи у табели:
ВРСТА ТРОШКА

ИЗНОС ТРОШКА У РСД

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

Датум:

М.П.

Потпис понуђача
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X ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

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

ИЗЈАВУ

О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у поступку јавне
набавке медицинске опреме - апарата, бр. 2/17, поднео независно, без договора са другим понуђачима
или заинтересованим лицима.

Датум:

М.П.

Потпис понуђача

Напомена: у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди, наручулац
ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције. Организација надлежна за
заштиту конкуренције, може понуђачу, односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у
поступку јавне набавке ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице повредило
конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу закона којим се уређује заштита конкуренције. 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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XI 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 ___________________________ у поступку јавне набавке медицинске опреме апарата бр. 2/17, 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.

Конкурсна документација се састоји од 37 страна.
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