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На основу чл. 39. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр.
124/2012,14/2015 и 68/2015 у даљем тексту: Закон), чл. 6. Правилника о обавезним
елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину
доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС” бр. 86/2015), Одлуке о покретању
поступка јавне набавке број 725 од 10.04.2018.г. и Решења о образовању комисије за
јавну набавку бр. 725/1 од 10.04.2018.г.,припремљена је:

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
у поступку јавне набавке мале вредности ЈН бр.04/2018, услуга поправки и
одржавања мед.опреме

Конкурсна документација садржи:

Назив прилога
Прилог бр. 1

Општи подаци о јавној набавци

Прилог бр. 2

Врста, техничке карактеристике и опис добара

Прилог бр. 3

Услови за учешће у поступку јавне наБавке из чл. 75. и 76. Закона и
упутство како се доказује испуњеност тих Услова

Прилог бр. 4

Упутство понуђачима како да сачине понуду

Прилог бр. 5

Изјава понуђача о лицу овлашћеном за састављање и потписивање понуде

Прилог бр. 6

Подаци о понуђачу

Прилог бр. 7

Изјава понуђача да не наступа са подизвођачима

Прилог бр. 8

Изјава понуђача о ангажовању подизвођача

Прилог бр. 9

Општи подаци о подизвођачу

Прилог бр. 10

Изјава чланова групе који подносе заједничку понуду

Прилог бр. 11

Општи подаци о члану групе понуђача

Прилог бр. 12

Модел уговора

Прилог бр. 13

Образац понуде са спецификацијом потреба

Прилог бр. 14

Образац изјаве о испуњавању обавезних услова из чл. 75. Закона

Прилог бр. 15

Образац трошкова припреме понуде

Прилог бр. 16

Образац изјаве о независној понуди

Прилог бр. 17

Образац изјаве о поштовању обавеза из чл. 75. ст. 2. Закона
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Прилог бр. 1
ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

1. Подаци о наручиоцу
Наручилац: Градски завод за геронтологију и палијативно збрињавање,
Београд
Адреса: Краља Милутина бр.52, Београд
Интернет страница: www.gerontology.co.rs
2. Врста поступка јавне набавке
Предметна набавка се спроводи у поступку јавне набавке мале вредности, у складу
са Законом и подзаконским актима којима се Уређују јавне наБавке.
3. Предмет јавне набавке
Предмет јавне набавке су услуге – ОРН – 50400000 – услуге поправке и
одржавања медицинске и прецизне опреме.
4. Циљ поступка
Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци.
5. Контакт (лице или служба)
Лица за контакт: Светлана Вучковић, в.мед.сестра, Раде Таталовић, дипл.правник;
Лице овлашћено за потписивање уговора: директор, др сц мед Далибор Паспаљ,
спец.физик.мед.и рехабилитације, спец.геронтологије
Матични број : 07451075
Шифра делатности : 8622
ПИБ: 100118679
факс: 011-2067-817
e-mail: rade.tatalovic@gerontologija.org.rs
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Прилог бр.2

ВРСТА И ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ
ПРЕДМЕТА ЈАВНЕ НАБАВКЕ
Предмет јавне набавке ЈН бр.04/2018 су услуге – ОРН – 50400000 – услуге
поправке и одржавања медицинске и прецизне опреме.

ПАРТИЈА 1

Апарати Одељења за геријатријску медицину

1

EKG Hearth Screen 112D

1 ком.

2

EKG Heart Mirror

1 ком.

3

EKG Heart Mirror IKO3

2 ком.

4

EKG Helige

1 ком.

5

EKG Edan SE300B

6 ком.

6

EKG holter aria-Del Mar

1 ком.

7

EKG holter Lifegard

1 kom.

8

NIBP holter Del Mar Tracker NIBP2

1 ком.

9

Boca za kiseonik i sistem za oksigenaciju OXYGEM 200

7 ком.

10

Glukometar

11

Pulsni oksimetar

1 kom.

12

Inhalator ELI

1 kom.

13

Aparati za merenje pritiska

70 kom.

14

Portabilni EKG aparat CM 600

5 kom.

15

Holter TA BR 102 Plus

1 kom.

ПАРТИЈА 2

20. kom.

Aparati za fizikalnu terapiju

1

Endomed 482

1 kom.

2

Sonopuls 491

1 kom.

3

Unilaser 201

1kom.

4

Tensmed 911

1 kom

5

Bioptron lampa

2 kom.

6

Vitapulse- magnetoterapija

1 kom.
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7

Tens- Myoton compact

1 kom.

ПАРТИЈА 3

Апарати за стоматолошку заштиту

1

Unident 1000 ( sa pratećom oprememo)

1 ком.

2

Polir motor

1 ком.

3

Mikro motor KAVO

1 ком.

4

Aparat za kuvanje proteze- IVOMAT

1 ком.

5

Presa Mehanika

1 ком.

6

Trimer- obrezivač gipsa

1 ком.

7

Vibrator za kivete

1 kom.

8

Mikromotor

1 ком.

9

Stolica SL-3

1 ком.

ПАРТИЈА 4
1

Aparati za ultrazvučnu dijagnostiku
Esaote Mylab 25
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1 ком.

Прилог бр.3
УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ.
75. И 76. ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ
ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА

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 је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у
складу са прописима Републике Србије или стране државе када има
седиште на њеној територији (чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона);
4) Понуђач је 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 нема забрану обављања делатности која је на снази у време
подношења понуде(чл. 75. ст. 2. Закона)
5) Да располаже дозволом надлежног органа за обављање делатности
која је предмет јавне набавке, ако је таква дозвола предвиђена
посебним прописом.
2. УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА

Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке,
понуђач доказује достављањем следећих доказа:
Достављањем Изјаве којом понуђач под пуном материјалном и кривичном
одговорношћу потврђује да испуњава услове из члана 75. Закона о јавним
набавкама.
Као доказ за тачку 5) обавезних услова доставити фотокопију важећег решења
надлежног органа о испуњености услова за обављање делатности која је предмет
конкретне јавне набавке;
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ДОДАТНИ УСЛОВИ
Испуњеност додатних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке,
понуђач доказује достављањем следећих доказа:
У складу са чланом 76 Закона о јавним набавкама, став 2, понуђач у поступку
јавне набавке мора доказати:
- Неопходно је да извршилац услуга достави копије сертификата најмање
једног сервисера обучених за предметну набавку издатих од стране произвођача
опреме, бар за један од наведених типова-врста апарата, чиме би се доказала
озбиљност сервиса за сервисирање медицинских апарата.
Доказ: Копија сертификата сервисера издата од стране произвођача опреме
-

Неопходно је да извршилац услуга у моменту подношења понуде поседује
– користи пословне просторије, магацински и сервисни простор
Доказ: Копија власничког листa или уговор о закупу
-

Неопходно је да пре упућивања позива понуђач има у радном односу
минимум 4 стално запослена сервисера
Доказ: Фотокопија радне књижице, образац М3
-

Неопходно је da je понуђач у последње три године 2015, 2016 и 2017
године извршио услуге сервисирања и поправке медицинске опреме у
вредности од најмање 800.000,00 динара
Доказ: Списак корисника услуга сервисирања медицинске опреме са вредностима
по годинама ( печатиран и потисан под пуном материјалном и кривичном
одговорношћу )
Заједничка понуда
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.
Уколико понуду подноси група понуђача – споразум којим се понуђачи из групе
међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке; а који обавезно
садржи:
1. податке о члану групе који ће бити носилац посла,односно који ће поднети
понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем,
2. опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора.
Сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни основне услове из члана 75 ЗЈН .
(услови од тачке 1 до 4 ) , а додатне услове група понуђача испуњава
кумулативно (заједнички).
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Подизвођач
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 подизвођача, 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.
Напомена:
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), већ достављају 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.
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Прилог бр. 4
УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ
1. Подаци о језику на којем понуда мора да буде састављена
Понуђач подноси понуду на српском језику.
2. Начина 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 коверти или на кутији навести назив и адресу понуђача. (Прилепити образац
дат у конкурсној документацији)
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.
Понуђач може поднети понуду за једну или више партија.
Понуду доставити на адресу: Градски завод за геронтологију и палијативно
збрињавање, Краља Милутина бр.52, Београд са назнаком: ,,Понуда за јавну
набавку поправки и одржавања мед.опреме, ЈН број 04/2018 - НЕ ОТВАРАТИ”.
Позив за подношење понуда објављен је на Порталу јавних набавки и на
интернет страници наручиоца дана 12.04.2018.г.
Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до
20.04.2018.г. до 12.00 часова.
Јавно отварање понуда је дана 20.04.2018.г. у 13 часова у Заводу, соба 32
Присутни представници понуђача, пре почетка јавног отварања понуда, дужни су
да поднесу овлашћење за учешће у поступку отварања понуда.
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.

3. Понуда са варијантама
Подношење понуде са варијантама није дозвољено.
4. Начин измене, допуне и опозива понуде
У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове
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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: Градски завод за
геронтологију и палијативно збрињавање, Краља Милутина бр.52, Београд
На предњој страни коверте или на кутији залепити образац предвиђен за
адресирање понуде који је дат у конкурсној документацији. 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.
5. 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, понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да ли
подноси понуду самостално, или као заједничку понуду, или подноси понуду са
подизвођачем.
6. Понуда са подизвођачем
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу
понуде 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 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.
7. Заједничка понуда
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.
Уколико понуду подноси група понуђача – споразум којим се понуђачи из групе
међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке; а који обавезно
садржи:
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3. податке о члану групе који ће бити носилац посла,односно који ће поднети
понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем,
4. опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора.
Сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни основне услове из члана 75 ЗЈН .
(услови од тачке 1 до 4 ) , а додатне услове група понуђача испуњава
кумулативно (заједнички).
8. Начин и услови плаћања, гарантни рок, као и друге околности од којих
зависи прихватљивост понуде
8.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања
Рок плаћања не може бити краћи ( од 30 дана ни дужи од 90 дана) у складу са
Законом о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама
(Сл.гласник РС бр.119/2012 и 68/2015), рачунајући од дана службеног пријема
исправног рачуна понуђача .
Понуђачу није дозвољено да захтева аванс од понуђене вредности јавне набавке
Плаћање ће се вршити на основу испостављања фактуре.
8.2. Захтев у погледу рока важења понуде
Рок важења понуде не може бити краћи од 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 на може мењати
понуду.
8.3. Захтеви у погледу гарантног рока
Гаранција на извршене услуге поправки и одржавања медицинских апарата не
може бити краћа од 6 месеци од дана извршења услуге. За уграђене резервне
делове важиће гарантни рок произвођача делова.
8.4. Захтев у погледу рока извршења услуге,
Рок извршења услуге не може бити дужи од 2 дана од дана пријема позива од
стране овлашћеног лица наручиоца.
9. Валута и начин на који мора да буде наведена и изражена цена у понуди
Цена мора бити исказана у динарима, са и без пореза на додату вредност, са
урачунатим свим трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне
набавке, с тим да ће се за оцену понуде узимати у обзир цена без пореза на
додату вредност.
До промене цене може доћи само из изузетно објективних и оправданих разлога
које продавац мора писмено да образложи купцу, па уколико је купац сагласан са
променом цене, сачиниће се анекс уговора.
Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у
складу са чланом 92. Закона.
Ако понуђена цена укључује увозну царину и друге дажбине, понуђач је дужан да
тај део одвојено искаже у динарима.
10. Подаци о државном органу или организацији, односно органу или
служби територијалне аутономије или локалне самоуправе где се могу
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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 и привреде.
Подаци о заштити животне средине се могу добити у Агенцији за заштиту
животне средине и у Министарству енергетике, развоја и заштите животне
средине.
Подаци о заштити при запошљавању и условима рада се могу добити у
Министарству рада, запошљавања и социјалне политике.
11. Заштита поверљивости података које наручилац ставља понуђачима на
располагање, укључујући и њихове подизвођаче
Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља
на располагање.
12. Додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде
Заинтересовано лице може у писаном облику тражити од наручиоца додатне
информације или појашњења у вези са припремањем понуде, при чему може да
укаже наручиоцу и на евентуално уочене недостатке и неправилности у конкурсној
документацији, најкасније пет дана пре истека рока за подношење понуде. Наручилац
ће у року од три дана од дана пријема захтева, одговор објавити на Порталу јавних
набавки и на својој интернет страници. Тражење додатних информација и појашњења
нису дозвољена телефоном.
Захтев за додатним информацијама или појашњењима треба упутити на адресу:
Градски завод за геронтологију и палијативно збрињавање, Београд, ул. Краља
Милутина бр.52, уз напомену: ОБЈАШЊЕЊА- јавна набавка услуге одржавања и
поправки медицинске опреме, ЈН 04/2018, број факса: 011/2067-817 или на е-mail:
rade.tatalovic@gerontologija.org.rs. Радно време наручиоца је од 07:00 до 15:00
часова.
Захтеви који су пристигли на e-маил наручиоца после 15:00 часова радним даном,
викендом и празницима сматраће се да су пристигли првог наредног радног дана.

13. 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.
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Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће
његову понуду одбити као неприхватљиву.

14. Врста критеријума за доделу уговора, елементи критеријума на основу
којих се додељује уговор и методологија за доделу пондера за сваки
елемент критеријума
Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума „Економски
најповољнија понуда“.
Укупна цена резервних делова по партији
60 пондера
Цена радног сата сервиса (час рада)
40 пондера
УКУПНО ПОНДЕРА:
100 пондера

НАПОМЕНА: У цену радног сата урачунати све додатне трошкове (трошкове
доласка, одласка, преузимање и враћање апарата ...)
16. Уколико две или више понуда имају исту понуђену цену, као
најповољнија ће бити изабрана понуда са дужим роком важења понуде,
уколико две или више понуда имају исту цену и исти рок важења понуде,
као најповољнија ће бити изабрана понуда која има дужи рок плаћања.
17. Начин и рок за подношење захтева за заштиту права понуђача
Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне набавке,
против сваке радње наручиоца, осим ако Законом о јавним набавкама није другачије
одређено.
Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за
подношење понуда или конкурсне документације сматраће се благовременим ако је
примљен од стране Наручиоца најкасније 3 дана пре истека рока за подношење
понуда и уколико је подносилац захтева у складу са чланом 63. став 2. Закона указао
наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности, а наручилац исте није
отклонио.
После доношења одлуке наручиоца о додели уговора о јавној набавци рок за
подношење захтева за заштиту права је 5 дана од дана објављивања одлуке.
Поднети захтев мора да садржи све податке прописане чланом 151. ст.1.
Закона и то: 1) назив и адресу подносиоца захтева и лице за контакт; 2) назив и
адресу наручиоца; 3) податке о јавној набавци која је предмет захтева, односно о
одлуци наручиоца; 4) повреде прописа којима се уређује поступак јавне набавке; 5)
чињенице и доказе којима се повреде доказују; 6) потврду о уплати таксе из члана
156. закона; 7) потпис подносиоца.
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Уколико поднети захтев не садржи све обавезне елементе из члана 151. ст. 1.
Закона о јавним набавкама, наручилац ће такав захтев одбацити закључком.
Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, непосредно или поштом
препоручено са повратницом, а копија се истовремено доставља Републичкој
комисији. Приликом подношења захтева за заштиту права, понуђач је дужан да
уплати таксу у висини од 60.000,00 динара ( члан 156. ст.1. тачка 1. ЗЈН), на рачун
буџета Републике Србије: 840-30678845-06, Републичка административна такса за
јавну набавку услуге одржавања и поправки медицинске опреме, број набавке
04/2018, прималац уплате: буџет Републике Србије. Уз захтев се прилаже доказ о
уплати таксе у складу са Упутством Републичке Комисије за заштиту права у
поступцима
јавних
набавки
објављеном
на
интернет
адреси:
(http://www.kjn.gov.rs/ci/uputstvo-o-uplati-republicke-administrativne-takse.)
18. 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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ПОДНОСИЛАЦ:

ПРИМАЛАЦ :
Наручилац Градски завод за геронтологију и палијативно
збрињавање
Краља Милутина бр.52, Београд

ПОНУДА
За јавну набавку бр.04/2018
ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ МЕДИЦИНСКИХ АПАРАТА
ЗА ПАРТИЈЕ___________________________________
НЕ ОТВАРАТИ!!!

 Образац обавезно прилепити на предњој страни коверте!
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Прилог бр. 5
ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О ЛИЦУ ОВЛАШЋЕНОМ ЗА САСТАВЉЕЊЕ И
ПОТПИСИВАЊЕ ПОНУДЕ
1. КОЈИ НАСТУПА САМОСТАЛНО
2. КОЈИ НАСТУПА СА ПОДИЗВОЂАЧИМА
3. ОВЛАШЋЕНОГ ЧЛАНА ГРУПЕ ПОНУЂАЧА
( заокружити )
Под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу, изјављујем
да је понуду за јавну набавку бр.04/2018– поправке и одржавање медицинских
апарата саставио и потписао

(име и презиме, звање лица овлашћеног за састављање и потписивање понуде )
у име и за рачун понуђача.

( потпис лица овлашћеног за састављање и потписивање понуде)

Датум:______________

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

___________________________________________
М. П.

Потпис одговорног лица – директора
__________________________________________
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Прилог бр. 6
ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

1. КОЈИ НАСТУПА САМОСТАЛНО
2. КОЈИ НАСТУПА СА ПОДИЗВОЂАЧИМА
3. ОВЛАШЋЕНОГ ЧЛАНА ГРУПЕ ПОНУЂАЧА
(заокружити)
Пословно име или скраћени назив
понуђача
Седиште и адреса понуђача
Одговорно лице (потписник
уговора)
Особа за контакт
Телефон
Телефакс
Е-маил
Текући рачун привредног
друштва и банка
Матични број понуђача
Порески број привредног
друштва – ПИБ

Име и презиме овлашћеног лица
Датум: ________________
_________________________
Потпис овлашћеног лица
_________________________
М.П.

Образац потписује и оверава овлашћено лице понуђача
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Прилог бр. 7
ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА
ДА НЕ НАСТУПА СА ПОДИЗВОЂАЧИМА

Под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу, у понуди за јавну
набавку бр.04/2018 – поправке и одржавање медицинске опреме изјављујемо да не
наступамо са подизвођачима.

НАПОМЕНА:
За групу понуђача податке уноси и оверава овлашћени члан групе понуђача.
У случају да понуђач даје понуду за више партија, Образац копирати за
сваку партију посебно.

Датум: _______________

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА
__________________________________
ПОТПИС ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА
________________________________

М.П.
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Прилог бр. 8
ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О АНГАЖОВАЊУ ПОДИЗВОЂАЧА
(СПИСАК ПОДИЗВОЂАЧА КОЈЕ ЈЕ ПОНУЂАЧ УКЉУЧИО У ПОНУДУ)
За реализацију јавне набавке, ангажоваћемо следеће подизвођаче:

НАЗИВ ПОДИЗВОЂАЧА

ВРСТА УСЛУГЕ КОЈУ
НУДИ

УЧЕШЋЕ
ПОДИЗВОЂАЧА

Потпис овлашћеног лица
Датум: ________________
_________________________

М.П.

Напомена: максимално учешће подизвођача је 50% од укупне вредности понуде.
Образац копирати у потребном броју примерака за подизвођаче уколико
понуђач наступа са подизвођачима.
Образац потписује и оверава овлашћено лице понуђача или овлашћено лице
подизвођача.
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Прилог бр. 9
ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

Пословно име или скраћени назив
подизвођача
Наслов и седиште подизвођача

Одговорна особа-директор
Особа за контакт
Телефон
Телефакс
Е-маил
Текући рачун подизвођача
Матични број подизвођача
Порески број подизвођача – ПИБ

Потпис овлашћеног лица
Датум: ________________
_________________________
М.П.

Образац копирати у потребном броју примерака за подизвођаче уколико понуђач
наступа са подизвођачима.
Образац потписује и оверава овлашћено лице понуђача или овлашћено
лице подизвођача.
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Прилог бр. 10

ИЗЈАВА ЧЛАНОВА ГРУПЕ ПОНУЂАЧА КОЈИ ПОДНОСЕ ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ
Број понуде: _______________

Изјављујемо да наступамо као група понуђача у поступку јавне набавке бр.04/2018–
поправка и одржавање мед.опреме
Овлашћујемо члана групе
_____________________________________________________ да у име и за рачун
осталих чланова групе иступа пред наручиоцем.
ПУН НАЗИВ И ДЕО НАБАВКЕ
УЧЕШЋЕ ЧЛАНА ГРУПЕ
ПОТПИС
СЕДИШТЕ
КОЈИ ЋЕ
У ПОНУДИ
ОДГОВОРНОГ ЛИЦА И
(АДРЕСА)
ИЗВРШИТИ
(процентулно)
ПЕЧАТ ЧЛАНА ГРУПЕ
ЧЛАНА ГРУПЕ ЧЛАН ГРУПЕ
Овлашћени
члан:

Потпис одговорног лица:
___________________
М.П.

Члан групе:

Потпис одговорног лица:
___________________
М.П.

Члан групе:

Потпис одговорног лица:
___________________
М.П.

Датум: __________________

* Учешће овлашћеног члана групе не може бити мање од 40% од укупне вредности
понуде.
Образац оверавају печатом и потписују одговорна лица сваког члана групе понуђача директори
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Прилог бр. 11
ОПШТИ ПОДАЦИ О ЧЛАНУ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА

Пословно име или скраћени назив
члана групе понуђача
Седиште и адреса члана групе
понуђача
Одговорно лице члана групедиректор
Особа за контакт
Телефон
Телефакс
Е-маил
Текући рачун привредног
друштва и банка
Матични број понуђача
Порески број привредног
друштва – ПИБ
Име и презиме овлашћеног лица
Датум: ________________
_________________________
Потпис овлашћеног лица
_________________________
М.П.

Образац копирати у потребном броју примерака за сваког члана групе понуђача.
Образац потписује и оверава овлашћено лице овлашћеног члана групе понуђача или
овлашћено лице члана групе.
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Прилог бр. 12
МОДЕЛ УГОВОРА
о јавној набавци
поправке и одржавања медицинске опреме
за партију ___________________________
Закључен између
1. ___________________________________________________
2. Градског завода за геронтологију и палијативно збрињавање, Београд,
Краља Милутина бр.52, мат. бр. 07451075, ПИБ 100118679, текући рачун 840645661-41код Управе за трезор, кога заступа директор Др сц мед Далибор Паспаљ (у
даљем тексту: наручилац-купац), а под следећим условима
Члан 1.
Понуђач-извршилац се обавезује да наручиоцу врши редовну поправку и
сервисирање медицинске опреме са уградњом резервних делова по условима и цени
у свему према понуди понуђача-извршиоца бр. _______од ______________године.
Понуда понуђача-извршиоца чини саставни део уговора.

Члан 2.
Укупна понуђена цена са свим урачунатим трошковима за одржавање
медицинске опреме понуђача-извршиоца са путним трошковима по партијама је:
-

за I партију - _____________ динара без ПДВ-а, ___________________ са ПДВ-ом;
за II партију - _____________ динара без ПДВ-а, __________________ са ПДВ-ом;
за III партију - _____________ динара без ПДВ-а, __________________ са ПДВ-ом;
за IV партију - _____________ динара без ПДВ-а, __________________ са ПДВ-ом;

Члан 3.
Рок за поправку и сервисирање медициниске опреме са уградњом резервних
делова понуђач-извршилац ће извршити у року од 2 дана по пријави квара од стране
овлашћеног представника наручиоца.
Продужење рока за интервенцију и сервисирања толерише се само у случају
више силе.
Понуђач-извршилац се обавезује да старе-замењене делове приликом
евентуалног сервисирања врати наручиоцу.
Члан 4.
Понуђач-извршилац даје гаранцију за извршену поправку и сервисирање које
је предмет уговора најмање 6 месеци.
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Члан 5.
Уколико једна уговорена страна претрпи штету због неуредног испуњења
уговорних обавеза друге уговорне стране, има право на накнаду тако причињене
штете.
Уговорна страна незадовољна испуњењем уговорних обавеза друге уговорне
стране, може захтевати раскид уговора са отказним роком од 30 дана.
Члан 6.
Цену за сервисирање медицинских апарата са уградњом резервних делова
наручилац је дужан да уплати на рачун понуђача-извршиоца у року предвиђеном чл.
4. ст. 2. Закона о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним
трансакцијама.
Уколико наручилац не уплати у року, сноси законске последице западања у
дужничку доцњу.
Члан 7.
У случају записнички утврђених недостатака у квалитету и обиму извршених
услуга и уграђених резервних делова, Давалац услуге је дужан да
недостатке отклони у року од 3 дана, од дана сачињавања Записника о рекламацији,
односно да уграђени резервни део замени новим.
Члан 8.
Овај уговор ступа на снагу даном потписивања и закључује се на период од 12
месеци и то од _________ до ________. (попуњава наручилац).
Члан 9.
На односе који нису уређени овим уговором, сходно ће се примењивати
одредбе закона.
Овај уговор је сачињен у пет истоветних примерака, од којих сваки има снагу
оригинала, па два примерка припадају понуђачу-извршиоцу, а три наручиоцу.

ЗА ПОНУЂАЧА-ИЗВРШИОЦА
__________________________

ЗА НАРУЧИОЦА ДИРЕКТОР
__________________________
Др сц мед Далибор Паспаљ

НАПОМЕНА: Модел уговора понуђач треба да попуни, парафира све стране, овери
печатом и потпише, чиме потврђује да прихвата елементе модела уговора.
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Прилог бр. 13
ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ ЗА НАБАВКУ – ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊА МЕДИЦИНСКИХ
АПАРАТА
На основу објављеног позива за подношење понуда за јавну набавку бр. 04/2018
услуге поправке и одржавања медицинске опреме, достављамо Вам следећу
ПОНУДУ ЗА ПАРТИЈУ 1
У складу са наведеним условима из конкурсне документације, поштујући све важеће
прописе и стандарде, на начин:
а) самостално
ПАРТИЈА 1
r.br

б) заједничка понуда

ц) са подизвођачем

Апарати за Одељење за геријатријску медицину

Naziv dela

Jedinica
Količina
mere

1 bič

komad

1

2 pumpica

set

1

3 štipaljka

set

1

4 Baterija za EKG

komad

1

5 Baterija 12V 0,7Ah

komad

1

6 Baterija 12V 1200mAh

komad

1

7 Baterija 4,8V360mA

komad

1

komad

1

komad

1

komad

1

komad

1

komad

1

13 Displej EKG aparata

komad

1

14 Displej za EKG Innomed 112D

komad

1

15 Displej za EKG Innomed IKO3

komad

1

8 Baterija 6V 4,5A
SpO2 senzor za pulsni
9
oksimetar
Pacijent kabal za Holter10
komplet
11 EKG kabl- Edan
12

EKG kabl- Innomed Heath
Screen/Mirror

16

Manžtna NIBP holtera Del Mar 33-47cm

komad

1

17

Manžtna NIBP holtera Del Mar 25-35 cm

komad

1

18 Motor stampaca

komad

1

19 Tranzistor F25

komad

1

20 Prigusnica 25 uH

komad

1

21 Prigusnica 125 uH

komad

1

Cena bez PDV-a
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22 Maska za decu

komad

1

23 Maska za odrasle

komad

1

24 Nebulajzer

komad

1

25 Membrana za kompresor

komad

1

26 Konektorsko crevo inhalatora

komad

1

27 PT100 sonda

komad

1

28 tinjalica 220v crvena

komad

1

29 tinjalica 220v zelena

komad

1

30 Termostat

komad

1

31

Termometar "Instrumentarija"
ugaoni +40 +220 C

komad

1

32

Temperaturni mikroprocesorski
PID kontroler

komad

1

33 suko viljuska

komad

1

34 Solid stejt relej 40A

komad

1

35 Solid stejt relej 25A

komad

1

36 Solid stejt relej 10A

komad

1

37 Ručka sterilizatora ST01/02

komad

1

38 Rele 12V17A

komad

1

39 Redna regleta

komad

1

40 Pravi termometar

komad

1

41 mrezni kabal 3x2,5

komad

1

42 mrezni kabal 3x1,5

komad

1

43 Motor sterilizatora

komad

1

44 Liskunski grejač250W 50V

komad

1

45 Izrada komore ST05/06

komad

1

46 Izrada komore ST01/02

komad

1

47 Grejač 110V/150W ST05/06

komad

1

48 Grejač 110V/150W ST01/02

komad

1

49 grebenasti prekidac

komad

1

50 Dugme termoregulatora

komad

1

51 Bravica sterilizatora ST05/06

komad

1

52 Bravica sterilizatora ST01/02

komad

1

53 automatski termostat 240c

komad

1

54 Ovlaživač boce

komad

1

55 Rasprašivač

komad

1

56 Manometar

komad

1

57 Umanjivač pritiska protokomera

komad

1
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58 Merna cev sa kuglicom
59 Manžetna platnena, veća

komad

1

komad

1

60 Manžetna platnena, manja
61 Gumena manzetna,veca

komad

1

komad

1

62 Gumena manzetna, manja
63 Gumena pumpica

komad

1

komad

1

64 Regulacioni ventil
65 Donji nepovratni ventil

komad

1

komad

1

66 Gornji nepovratni ventil
67 Poklopac manometra

komad

1

komad

1

68 Brojcanik poklopca
69 kazaljka

komad

1

komad

1

70 Vijci rukohvata I manometra
71 Rukohvat(metalni)

komad

1

komad

1

72 Racva
73 Kretni mehanizam (komplet)

komad

1

komad

1

74 Metalna iglica ventila
75 Regulator ventila (metalni)

komad

1

komad

1

76 Nosac metalni (telo) rukohvata
77 Membrana mamometra

komad

1

komad

1

komad

1

komad

1

komad

1

komad

1

komad

1

Osovina membrane i kretnog
sistema
79 Kuciste manometra
80 Snala metalna, veca
78

81 Snala metalna, manja
82 Zigosanje meraca
УКУПНО БЕЗ ПДВ-А :
УКУПНО СА ПДВ-ОМ :

Цена радног сата са свим урачунатим трошковима без ПДВ-а:
Цена радног сата са свим урачунатим трошковима са ПДВ-ом:
Рок за интервенцију:
Важност понуде не краћи од 30 дана:
Рок плаћања:
НАПОМЕНА: Збирна цена резервних делова не представља буџет односно
процењенувредност јавне набавке, већ се тражи као један од елемената за избор
најповољнијег понуђача, јер ће се замена делова вршити по указаној потреби, а што
наручилац у моменту расписивања позива за подношење понуда и приликом израде
конкурсне документације није могао да предвиди
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На основу објављеног позива за подношење понуда за јавну набавку бр.04/2018
услуге поправке и одржавања медицинске опреме , достављамо Вам следећу
ПОНУДУ ЗА ПАРТИЈУ 2
У складу са наведеним условима из конкурсне документације, поштујући све важеће
прописе и стандарде, на начин:
а) самостално

ПАРТИЈА 2
r.br

б) заједничка понуда

Апарати за физикалну терапију

Naziv dela
1 Displej
Vakuum elektroda Ø60mm
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

ц) са подизвођачем

Sundjer za vakuum elektrodu
Ø60mm
Spojno vakuum crevo
Kućište osigurača
Mrežni prekidač
Folija upravljačke table
Konektor pacijent kabla na aparatu
Konektor pacijent kabla na kablu
Elektroda 6x8cm
Navlaka za elektrodu 6x8cm
Poveska 100x3cm

13 Pacijent kabal 2-žilni
14 Enkoder
15 Dugme enkodera

Cena bez
Jedinica
Količina
mere
PDV-a
komad

1

komad

1

komad

1

komad

1

komad

1

komad

1

komad

1

komad

1

komad

1

komad

1

komad

1

komad

1

komad

1

komad

1

komad

1
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16 Ultrazvučna glava veća (5cm2)
17 Ultrazvučna glava manja (0,8cm2)
18 Držač ultrazvučne glave
Sedmosegmentni displej
Laserska sonda 780nm/100mW
Laserska sonda 830nm/100mW
Baterija 12V/1.8Ah

komad

1

komad

1

komad

1

Konektor 8-pinski na sondi lasera
Kabal sonde lasera
Baterija 6V/3Ah
Konektor sonde na aparatu
Konektor na sondi lasera
Samolepiva elektroda 50x90mm
Samolepiva elektroda 50x50mm
Samolepiva elektroda Ø32mm
Samolepiva elektroda Ø50mm
Samolepiva elektroda Ø70mm
УКУПНО БЕЗ ПДВ-А :
УКУПНО СА ПДВ-ОМ :
Цена радног сатаса свим урачунатим
трошковима без ПДВ-а:
Цена радног сатаса свим урачунатим
трошковима са ПДВ-ом:
Рок за интервенцију:
Важност понуде не краћи од 30 дана:
Рок плаћања:

НАПОМЕНА: Збирна цена резервних делова не представља буџет односно
процењену вредност јавне набавке, већ се тржи као један од елемената за избор
најповољнијег понуђача, јер ће се замена делова вршити по указаној потреби, а што
наручилац у моменту расписивања позива за подношење понуда и приликом израде
конкурсне документације није могао да предвиди
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На основу објављеног позива за подношење понуда за јавну бр.04/2018
услуге поправке и одржавања медицинске опреме, достављамо Вам следећу

ПОНУДУ ЗА ПАРТИЈУ 3

У складу са наведеним условима из конкурсне документације, поштујући све важеће
прописе и стандарде, на начин:
а) самостално

ПАРТИЈА 3
r.br

б) заједничка понуда

Апарати за стоматолошку заштиту

Naziv dela
1 EMV za sisaljku,fontanu,čašu
2

ц) са подизвођачем

EMV za pogonski vazduh turbine i
mikro motora

3 EMV za vodu

Jedinica
Količina
mere
komad

1

komad

1

komad

1

4

Ellektronska ploča za regulaciju
brzine mikro motora

komad

1

5

Glavni regulacioni ventil za vodu i
vazduh

komad

1

6 Glavni prekidač u priključnoj kutiji

komad

1

7 Potenciometar 2k2

komad

1

8 Crevo mikro motora KAVO

komad

1

9 Crevo za turbinu Midwest

komad

1

10 Turbo kolo za turbinu

komad

1

11 Lažaji za turbinu

komad

1

komad

1

13 Elektronika za stolicu SL-3

komad

1

14 Ejektor komplet sa brizgaljkom

komad

1

15 Sijalica za reflektor 24/150w

komad

1

12

Plastične poluge za poktretanje
stolice SL-3

Cena bez
PDV-a
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16 Transformator centralni za Unident

komad

1

17 Kabal reostata

komad

1

18 Rotor mikro motora Kavo

komad

1

УКУПНО БЕЗ ПДВ-А :
УКУПНО СА ПДВ-ОМ :
Цена радног сатаса свим урачунатим
трошковима без ПДВ-а:
Цена радног сатаса свим урачунатим
трошковима са ПДВ-ом:
Рок за интервенцију:
Важност понуде не краћи од 30 дана:
Рок плаћања:

НАПОМЕНА: Збирна цена резервних делова не представља буџет односно
процењену вредност јавне набавке, већ се тржи као један од елемената за избор
најповољнијег понуђача, јер ће се замена делова вршити по указаној потреби, а што
наручилац у моменту расписивања позива за подношење понуда и приликом израде
конкурсне документације није могао да предвиди.
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На основу објављеног позива за подношење понуда за јавну набавку бр. 04/2018,
услуге поправке и одржавања медицинске опреме, достављамо Вам следећу

ПОНУДУ ЗА ПАРТИЈУ 4
У складу са наведеним условима из конкурсне документације, поштујући све важеће
прописе и стандарде, на начин:
а) самостално

ПАРТИЈА 4
r.br

б) заједничка понуда

ц) са подизвођачем

Апарати за ултразучну дијагностику

Naziv dela

Jedinica
Količina
mere

1 Uvodnik ultrazvucne sonde
Kabal 2 D sonde
2

komad

1

komad

1

3 Set baterija RTC
Membrana ultrazvucne sonde
4

komad

1

komad

1

komad

1

6 Folija tastature
Pojedinacni tasteri komandne
7
tastature ultrazvucnog aparata
Gain potenciometar ultrazvucnog
8
aparata
TGC komplet potenciometri (
9
slajderi )
10 Delay line

komad

1

komad

1

komad

1

komad

1

komad

1

11 Track ball unit
Power factor correction modul
12

komad

1

komad

1

13 Set za popravku ac-dc modula
14 Konektor ultrazvucne sonde

komad

1

komad

1

5

Encoder potenciometar

Cena bez
PDV-a
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15 Taster komandne tastature
Rotary switch komandne tastature
16
17

Ventilator

komad

1

komad

1

komad

1

УКУПНО БЕЗ ПДВ-А :
УКУПНО СА ПДВ-ОМ :
Цена радног сата са свим урачунатим
трошковима без ПДВ-а:
Цена радног сата са свим урачунатим
трошковима са ПДВ-ом:
Рок за интервенцију:
Важност понуде не краћи од 30 дана:
Рок плаћања:
НАПОМЕНА: Збирна цена резервних делова не представља буџет односно
процењену вредност јавне набавке, већ се тржи као један од елемената за избор
најповољнијег понуђача, јер ће се замена делова вршити по указаној потреби, а што
наручилац у моменту расписивања позива за подношење понуда и приликом израде
конкурсне документације није могао да предвиди
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Прилог бр. 14

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ИСПУЊАВАЊУ ОБАВЕЗНИХ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75 ЗЈН
У складу са чланом 77. Закона o jавним набавкама, под пуном материјалном и
кривичном одговорношћу, као заступник понуђача, дајем следећу
ИЗЈАВУ
Понуђач
___________________________________________________________ у
поступку јавне набавке услуге поправке и одржавања медицинске опреме Градског
завода за геронтологију и палијативно збрињавање, Београд ЈН бр.04/2018,
испуњава све услове из чл. 75. Закона, односно услове дефинисане конкурсном
документацијом за предметну јавну набавку, и то:
1) Понуђач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у
одговарајући регистар;
2) Понуђач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од
кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није
осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против
животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично
дело преваре;
3) Понуђач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у
складу са прописима Републике Србије (или стране државе када има
седиште на њеној територији);
4) Понуђач поседује дозволу надлежног органа за обављање делатности
која је предмет јавне набавке, ако је таква дозвола предвиђена
посебним прописом.

Место:_____________
Датум:_____________

М.П.

Понуђач:
_____________________
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Прилог бр. 15
ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ
за јавну набавку поправки и одржавања медицинских апарата - ЈН бр.
04/2018

У складу са чланом 88. став 1. Закона, понуђач ___________________
_______________ (навести назив понуђача), доставља укупан износ и
структуру трошкова припремања понуде, како следи у табели:

ВРСТА ТРОШКА

Износ трошкова 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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Прилог бр. 16
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 – одржавања и поправки медицинских апарата, ЈН
бр.04/2018 поднео независно, без догоВора са другим понуђачима или
заинтересоВаним лицима.

Датум:
_________________________

М.П.

Понуђач:
_______________________

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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Прилог бр. 17

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
одржавања и поправки медицинских апарата, ЈН бр.04/2018, поштовао је обавезе
које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима
рада, заштити животне средине и нема забрану обављања делатности која је на
снази у време подношења понуде.

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.

Чланови Комисије:
Светлана Вучковић,в.мед.сестра, председник
Зоран Милић, в.физиотерапеут
Раде Таталовић, дипл.правник
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