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ПРИЛОГ 1 - ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ
ПОДАЦИ О НАРУЧИОЦУ:
Назив: Општа болница ''др Алекса Савић''
Адреса: Пасјачка бр.2, 18400 Прокупље
Електронска адреса: bolnicaprokuplje@gmail.com
Званични сајт: www.bolnicaprokuplje.com
Тел/Факс : 027/329-730
Радно време од 07.00 – 15.00 h.
Матични број:
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Врста поступка јавне набавке:
Отворени поступак за набавку медицинске опреме.
Број јавне набавке:
39/2018
Ознака из општег речника набавке:
33100000 – медицинска опрема
34114121 – санитетска возила

Напомена:

Комплетна набавка се врши сходно допису Министарства здравља РС у којем се наводи да је Општој болници
''др Алекса Савић'' Прокупље одобрено да неутрошена средства из ранијих година, а која се налазе на
подрачуну буџетских средстава, може користити за набавку медицинске опреме.
Лице за контакт: дипл.ецц. Бојан Димић – нач.финансијске службе
Лице овлашћено за потписивање уговора: др Сњежана Арсић
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ПРИЛОГ 2 - ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
Предмет набавке:
Отворени поступак за набавку медицинске опреме
Број јавне набавке:
39/2018
Ознака из општег речника набавке:
33100000 – медицинска опрема
34114121 – санитетска возила

Напомена:

Комплетна набавка се врши сходно допису Министарства здравља РС у којем се наводи да је Општој
болници ''др Алекса Савић'' Прокупље одобрено да неутрошена средства из ранијих година, а која се
налазе на подрачуну буџетских средстава, може користити за набавку медицинске опреме.

Остали подаци о јавној набавци
1. Датум објављивања позива за подношење понуда и конкурсне документације на Порталу јавних
набавки интернет страници наручиоца: 09.11.2018.
2. Датум достављања текста позива за подношење понуда за објављивање на Портал службених гласила
РС и базе прописа: 09.11.2018.
3. Рок за подношење понуда: 11.12.2018. године до 11.15 часова
4. Јавно отварање понуда ће се обавити 11.12.2018. године у 11.30 часова у просторијама Опште
болнице “др Алекса Савић“, Прокупље, улица Пасјачка 2
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ПРИЛОГ БР. 3 - ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈЕ), КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И
ОПИС ДОБАРА, РАДОВА ИЛИ УСЛУГА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА
ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА, МЕСТО ИЗВРШЕЊА ИЛИ ИСПОРУКЕ ДОБАРА,
ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ УСЛУГЕ И СЛ.
Партија бр 1 -

''HDTV'' ВИДЕО ГАСТРОКОП

ОПИС – ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ

ДА/НЕ

НАПОМЕНА

''HDTV'' ВИДЕО ГАСТРОКОП – ком 1
Видно поље 140°
Дубина видног поља 2-100 mm
Пречник исерционе цеви 9.2 mm
Пречник радног канала. 2.8 mm
Радна дужина 1030 mm
Водоотпорни конектори, потопиви без додатних капица
Савитљивост горе/доле 210°/90°,
Савитљивост лево/десно 100°/100°
Наглашена визуализација крвних судова уз помоћ
светла уског опсега таласних дужина
Понуђени гастроскоп мора бити компатибилан са
постојећим видео процесором ''OLYMPUS CV-170''

НАПОМЕНА :
-

Уколико понуђена опрема нема неке од захтеваних техничких карактеристика, таква опрема ће се
сматрати неодговарајућом и понуда ће бити одбијена као неодговарајућа у смислу закона о јавним
набавкама.
Понуђачи су дужни да попуне приложену табелу на тај начин што ће ставити ДА или НЕ у зависности да
ли поседује наведену карактеристику као и да дају евентуалне напомене везане за дате карактеристике
Уколико понуђачи не попуне табелу њихова понуда ће се сматрати неодговарајућом у смислу закона о
јавним набавкама.
Доказивање испуњености техничких карактеристика се врши достављањем проспектног материјала,
техничке документације и оригиналне изјаве(оверене и потписане) произвођача.
У противном, понуда је неодговарајућа и биће одбијена као неприхватљива.
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Партија бр 2 - УЛТРАЗВУЧНИ АПАРАТ
ОПИС – ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ

ДА/НЕ

НАПОМЕНА

Стационарни колор доплер ултразвучни апарат
високе покретљивости са ротирајућим точковима,
масе самог апарата максимално 60кг – ком 1
Интегрисани колор монитор ''LED'' технологије
минимум 17“.
''LED Touch screen'' панел 9.9“
Интегрисани ''HDD 500GB ''
Ергономска тастатура
Предња и задња ручка за лакше манипулисање
апаратом.
3 конектора за сонде (не рачунајући конектор за
"pencil" сонде), свака од понуђенх сонди се може
повезати на сваки од конектора
8 ''TGC'' подешивача
8 фокусних тачака
Минимум 225.000 системских процесних канала
Максимална дубина скенирања у ''В'' моду, минимум
33 cm
Динамички опсег система минимум 265 dB
Максимални ''Frame Rate'' минимално 1400 fps, у
зависности од сонде
Модови снимања: ''В'' мод, M и M колор мод, ''Color
Flow'' мод, ''PW dopper sa HPRF'', ''Power doppler''
Систем подржава следеће сонде : Конвексну,
линеарну, секторску, микроконвексну, бипланарну
( ''Bi-plane'') микроконвексну.
НАПРЕДНЕ ФУНКЦИЈЕ
Техника аутоматске оптимизације слике у ''В'' моду
једним притиском на дугме: ''TEQ'', ''Iscan'', AO или
одговарајуће

6/45

Постпроцесирање слика и видео клипова на начин
који омогућава промену параметара на:''Freezе I
Recall” сликама:
- Аутоматска оптимизација
- Умањење шума и интерференције на нивоу пиксела
у ''2D'' слици (''SRI'' или одговарајуће)
- ''TGC''
- ''Gray Map'' оптимизација
- ''Post Gain''
- ''Baseline shift''
- ''Angle correct'', ''Quick Angle Correct'', ''Auto Angle
Correct''
''Tissue Harmonic Imaging''. Слика добијена
хармоником треба да користи неку од савремених
техника ( ''pulse subtraction'', ''pulse phase inversion'',
''coded harmonic'' или одговарајуће).
Зумирања (увећања слике) пре и после замрзавања
''Virtual Convex'' приказ омогућен на линеарним
сондама
Просторно компоновање слике (на понуђеним
сондама), ради смањења артефаката : ''Realtime sono
CT'', ''CrossXBeam'', ''SieClear'' или одговарајуће
Cофтвером ( алат) за формирање протокола при раду
који смањује коришћење тастера на самом апарату.
''Scan Assistant'' или одговарајућа.
АРХИВИРАЊЕ И УМРЕЖАВАЊЕ
''Cine'' меморија минимум 380 МB
''DICOM'' 3.0 компатибилност
Извоз слика у ''JPEG'' формату и ''cine'' клипова у
''AVI'', ''MPEG'' 4 (WMV) формату
''S-VideoOutput'', ''VGA Output'', ''Audio Sttereo Output''
Апарат поседује 6 вишенаменских ''USB'' портова
СОФТВЕРИ И СОНДЕ КОЈИМА СЕ СИСТЕМ МОЖЕ
НАДОГРАДИТИ
''Realtime 4D''
Програм за аутоматско мерење ''BPD'', ''HC'', ''AC'' i
''FL'' који убрзава и поједностављује рад оператера,
као ''Sono Biometry'' или одговарајуће
Кардиолошка''Phased Arra'' секторска сонда са углом
прегледа од минимум 120
СОНДЕ – ком3
Конвексна сонда фрекфентног опсега од 2.0 - 5.0
''МHz'' или шире ''FOV 55''
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Линеарна сонда фрекфентног опсега 4.0 - 13.0 ''MHz''
или шире, димензија ( ''footprint'' ) минимално 47 x
11.0 мм.
Ендокавитална цонда фрекфентног опсега 4.0 – 10.0
''MHz'' или шире, ''FOV 128''
ЦРНО/БЕЛИ ТЕРМАЛНИ ШТАМПАЧ – ком 1
НАПОМЕНА :
- Уколико понуђена опрема нема неке од захтеваних техничких карактеристика, таква опрема ће се
сматрати неодговарајућом и понуда ће бити одбијена као неодговарајућа у смислу закона о јавним
набавкама.
- Понуђачи су дужни да попуне приложену табелу на тај начин што ће ставити ДА или НЕ у зависности да
ли поседује наведену карактеристику као и да дају евентуалне напомене везане за дате карактеристике
- Уколико понуђачи не попуне табелу њихова понуда ће се сматрати неодговарајућом у смислу закона о
јавним набавкама.
- Доказивање испуњености техничких карактеристика се врши достављањем проспектног материјала,
техничке документације и оригиналне изјаве (оверене и потписане) произвођача.
У противном, понуда је неодговарајућа и биће одбијена као неприхватљива.
Партија бр 3 - СИСТЕМ ЗА СЕЧЕЊЕ И БУШЕЊЕ КОСТИЈУ
ОПИС – ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ

ДА/НЕ

НАПОМЕНА

МОДУЛАРНИ ПУЊАЧ БАТЕРИЈА СА
ДИЈАГНОСТИКОМ – ком 1
Пуњач батерија са 4 места за симултано пуњење
батерија
Пуњење различитих типова батерија, ''NiCd'', ''Li-ion''
Могућност паралелног пуњења батерија различитог
капацитете
Интегрисана дијагностика са аутоматским циклусом
одржавања капацитета батерија
Приказивање да ли је батерија излагана превисокој
температури у минутима као и колико пута је
изложена
САГИТАЛНА ТЕСТЕРА,БАТЕРИЈСКА – ком 1
Брзина осциловања:
-

10.000 ''osc/min'' стандардна брзина

-

12.000 ''osc/min'' велика брзина

Угао осцилације: 5 степени
Напон: 9,6 V – 9,9 V
Могућност индексирања главе тестере у 8 различитих
положаја,у корацима од по 45 степени
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Динамички опсег система минимум 265 dB
Прекидач за избор нормалне и велике брзине рада са
могућношћу закључавања
Могућност плазма стерилизације или у апарата
ПИШТОЉ ЗА РИМОВАЊЕ, БУШЕЊЕ И
ФРЕЗИРАЊЕ, БАТЕРИЈСКИ – ком 1
Избор 2 брзине;велика брзина 1200 о/min 4,6 ''Nm
drill'' мод са мањим обртним моментом код бушења и
мала брзина 270 о/min 17,7 ''Nm ream'' са великом
обртним моментом код римовања и фрезирања
Напон: 9,6 V – 9,9 V
АТАЧМЕНТИ/ФУТЕРИ КОЈИ ИДУ УЗ РИМЕР – ком 3
Универзални ¼ са кључем за различите бургије и
наставка 6,4 mm унутрашњи промер
''Hudson/Modified Trinkle'' атачмент
AO велики и мали атачмент
- могућност плазма стерилизације или у аутоклаву
апарат
БАТЕРИЈЕ ВЕЛИКОГ КАПАЦИТЕТА – ком 3
''Ni-Cd'' технологија
Напон и капацитет батерије 9,6 V мин. 2A
ЛИСТ ТЕСТЕРЕ – ком 5

НАПОМЕНА :
- Уколико понуђена опрема нема неке од захтеваних техничких карактеристика, таква опрема ће се
сматрати неодговарајућом и понуда ће бити одбијена као неодговарајућа у смислу закона о јавним
набавкама.
- Понуђачи су дужни да попуне приложену табелу на тај начин што ће ставити ДА или НЕ у зависности да
ли поседује наведену карактеристику као и да дају евентуалне напомене везане за дате карактеристике
- Уколико понуђачи не попуне табелу њихова понуда ће се сматрати неодговарајућом у смислу закона о
јавним набавкама.
- Доказивање испуњености техничких карактеристика се врши достављањем проспектног материјала,
техничке документације и оригиналне изјаве(оверене и потписане) произвођача.
У противном, понуда је неодговарајућа и биће одбијена као неприхватљива.
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Партија бр 4 - ЛАПАРАСКОПСКО ВИДЕО СИСТЕМ
ОПИС – ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ

ДА/НЕ

НАПОМЕНА

''HD'' процесор лапароскопске камере – ком1
Резолуција:1920 x 1080 пиксела
Видео излаз:ХДМИ или ДВИ-Д, композитни, С-видео
Надограђен системом за директно снимање и
архивирање за појединачне слике и видео записе
Анти-Моире Филтер
Аутоматска контрола јачине осветљења
Меморија за складиштење слика и видео записа
ХД глава камере са два функцијска тастера:контрола
снимања, сликања и слично – ком 1
Адаптер за повезивање главе камере са оптикама,
оптички зум за увеличање слике – ком 1
Лед извор светла 300 вати – ком 1
Радни век лед лампе 30.000 сати
Подешавање јачине светла 0-100%
Температура боја око 6500 К
Светлосни фибероптички кабл – ком 1
Промер светлосног влакна ≈5мм
Радна дужина кабла 2.0 - 2.5м
Медицински ХД монитор – ком 1
Дијагонала монитора 27 инча или више
Резолуција:1920 x 1080 пиксела
Видео улаз:ХДМИ или ДВИ-Д, композитни, С-видео
Колица за медицинске апарате – ком 1
Са укљученим трансформатором и најмање 6 утичних
места, четири точкића и најмање три полице за
апарате
Електронски инсуфлатор са грејачем гаса – ком 1
Загревање гаса на 37 степени
Екран са приказом вредности гаса(притисак, проток,
потрошња гаса)
Подешавање брзине протока гаса до 45 литара/минут
или више
Подешавање интраабдноминалног притиска до
25ммХг
Вереш игла вишекратна, радна дужина 120мм – ком 1
Лапароскопска пумпа за сукцију и иригацију – ком 1
Иригација до 2 литра/минут
Сукција до 2 литра/минут
Аутоматско искључење пумпе у случају прекорачења
притиска дуже од 5 секунди
Силиконска црева за лапароскопску пумпу за
иригацију, вишекратна – ком 2
Ручка за сукцију и иригацију промера 5мм – ком1
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ХД оптика 10мм, угао гледања 30 степени, дужина
≈300мм, аутоклавабилна – ком1
НАПОМЕНА :
- Уколико понуђена опрема нема неке од захтеваних техничких карактеристика, таква опрема ће се
сматрати неодговарајућом и понуда ће бити одбијена као неодговарајућа у смислу закона о јавним
набавкама.
- Понуђачи су дужни да попуне приложену табелу на тај начин што ће ставити ДА или НЕ у зависности да
ли поседује наведену карактеристику као и да дају евентуалне напомене везане за дате карактеристике
- Уколико понуђачи не попуне табелу њихова понуда ће се сматрати неодговарајућом у смислу закона о
јавним набавкама.
- Доказивање испуњености техничких карактеристика се врши достављањем проспектног материјала,
техничке документације и оригиналне изјаве(оверене и потписане) произвођача.
У противном, понуда је неодговарајућа и биће одбијена као неприхватљива
Партија бр 5 - ОПЕРАЦОНИ СТО
ОПИС – ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ

ДА/НЕ

НАПОМЕНА

ЕЛЕКТРИЧНИ МУЛТИФУНКЦИОНАЛНИ ОПЕРАЦИОНИ
СТО – ком 1
Електронска контрола функција стола
Мултифункционални операциони сто се може
применити код свих врста хируршких захвата и
прегледа
Дужина-ширина: 2050 mm/500 mm
Подизање (горе/доле): 690 mm/890 mm
Опсег подешавања наслона за главу (горе/доле): ≥60° /
≥60°
Транделебург ≥25°
Реверзни Транделебург ≥11°
Латерални нагиб 15° / 15°
Наслон за леђа (горе/доле): ≥75° / ≥75°
Интегрисан мост за подизање карличног сегмента:
0-120 mm
Наслон за ноге (доле): ≥85°
Наслон за ноге (десно/лево): 90° / 90°
Конструкција је од нерђајућег челика
Душек је од еластичне пене
Улазни напон: 220 V- 240 V
Подлошке за главу,леђа и ноге од материјала
пропусног за ''Rtg'' зраке, те се може користити
интраоперативно са С луком
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Управљање помоћу ручног даљинског управљача
Максимално оптерећење стола 3.000 N
Стандардна брзина: 9/5 mm/sek (без оптерећења/пуно
оптерећење)
Мобилан на точковима са могућношћу централног
забрављивања стола-лако и стабилно позиционирање
стола,погодан за чишћење након интервенција
Позиције стола-назад и напред,лево и десно померање
операционог
стола,горе
или доле,преклапање
наслона,подизање или спуштање моста за карлицу као
и склапање подршке за ноге се може постићи путем
електронских контрола и механичких прекидача или
путерм ротирања ручице
Намењен за оперције у грудној и абдоминалној
хирургији,у гинекологији и акушерству,у урологији и
ортопедији,као и за терпијске процедуре и прегледе
Стандардни прибор:
Потпора за раме – ком 2
Душек - ком 1
Подршка за руке – ком 2
Држач за анестезију – ком 1
Подршка за ноге – ком 2
Гинеколошко-уролошки носачи за ноге – ком 2
Појас за подвезивање тела пацијента – ком 1

НАПОМЕНА :
- Уколико понуђена опрема нема неке од захтеваних техничких карактеристика, таква опрема ће се
сматрати неодговарајућом и понуда ће бити одбијена као неодговарајућа у смислу закона о јавним
набавкама.
- Понуђачи су дужни да попуне приложену табелу на тај начин што ће ставити ДА или НЕ у зависности да
ли поседује наведену карактеристику као и да дају евентуалне напомене везане за дате карактеристике
- Уколико понуђачи не попуне табелу њихова понуда ће се сматрати неодговарајућом у смислу закона о
јавним набавкама.
- Доказивање испуњености техничких карактеристика се врши достављањем проспектног материјала,
техничке документације и оригиналне изјаве(оверене и потписане) произвођача.
У противном, понуда је неодговарајућа и биће одбијена као неприхватљива
Партија бр 6 - ИМПУЛСНЕ ЛЕПИЛИЦЕ СА ЈЕДИНИЦОМ ЗА НАПАЈАЊЕ
ОПИС – ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ
ИМПУЛСНЕ ЛЕПИЛИЦЕ
НАПАЈАЊЕ – ком 1

СА

ЈЕДИНИЦОМ

ДА/НЕ

НАПОМЕНА

ЗА
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Интегрисана јединица се састоји од дела за паковање и
импулсне лепилице
Спољашни панели машине су израђени од нерђајућег
челика ''AISI'' 304
Температура варења на импулсној лепилици је
максимално 300ОC (± 3ОC)
Ширина вара је 8мм
Време варења 0,5-10 секунди
Притисак при варењу треба да буде од 100-130 N
Лепилица поседује микропроцесорски систем
Лепилица поседује папучицу за активирање процеса
варења
Лепилица поседује ''LCD'' дисплеј
Напајање 230V/50Hz
Димензије уређаја 660мм x 300мм x 220мм
Корисна површина вара 580мм
Тежина лепилице 25кг
Део за паковање се састоји од фиксног дела и окретног
дела
Фиксни део садржи две жичане навлаке за кесе за
паковање и две полуге помоћу којих се може извршити
проширење за још један полоожај за паковање
инструмената (шире корпе)
Окретни део је потребно да буде покретан од 360О у
оба смера

НАПОМЕНА :
- Уколико понуђена опрема нема неке од захтеваних техничких карактеристика, таква опрема ће се
сматрати неодговарајућом и понуда ће бити одбијена као неодговарајућа у смислу закона о јавним
набавкама.
- Понуђачи су дужни да попуне приложену табелу на тај начин што ће ставити ДА или НЕ у зависности да
ли поседује наведену карактеристику као и да дају евентуалне напомене везане за дате карактеристике
- Уколико понуђачи не попуне табелу њихова понуда ће се сматрати неодговарајућом у смислу закона о
јавним набавкама.
- Доказивање испуњености техничких карактеристика се врши достављањем проспектног материјала,
техничке документације и оригиналне изјаве(оверене и потписане) произвођача.
У противном, понуда је неодговарајућа и биће одбијена као неприхватљива
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Партија бр 7 - САНИТЕТСКО ВОЗИЛО
ОПИС – ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ

ДА/НЕ

НАПОМЕНА

САНИТЕТСКО ВОЗИЛО Л2Х2 - 2018.год. – ком 1
КАРАКТЕРИСТИКЕ САНИТЕТСКОГ ВОЗИЛА
Мотор дизел, минимално EURO 6
Запремина мотора: максимум 2000ccm
Снага мотора: минимално 95 Kw
Дужина возила 5350 – 5450 mm
Ширина возила без ретровизора: 1950-2050 m
Висина возила: 2450-2550 mm
Димензије болесничког простора:
- дужина 3100-3200 mm
- ширина 1850-1900 mm у најширем делу
- висина 1900-2000мм
Запремина болесничког дела: 11-12 m3
Бруто носивост возила: максимум 3300 kg
Међуосовинско растојање : 3400-3500 mm
Мењач: мануелни, минимум 6+рикверц
AIR BAG за возача
Серво управљање
Систем против блокаде точкова ABS
Контакт кључ са електронским кодом против крађе
Централно закључавање
ОПРЕМАЊЕ ВОЗИЛА (опште)
Простор за возача: 1+2 седишта (возач, доктор и
медицински техничар), одвојен од простора за смештај
пацијента. Седишта са наслонима за главу и
сигурносним појасевима, а седиште возача подесиво
по висини и нагибу, клима уређај, радио, МП3 плејер са
звучницима.
Унутрашњост болесничког простора комплетно
обложена полиестерским оплатама са комбинацијом
АБС пластике
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На левој страни возила се уграђује орман целом
висином прилагођен додатној опреми типа:
дефибриллатор, аспиратор, респиратор, удлаге, торбе
и ситан санитетски материал. Орман је фиксиран
преко челичних ојачања која служе за сигурну
фиксацију свих додатних уредјаја који се фиксирају на
њему
Преграда возачког и болесничког простора са шибер
стаклом за говорну комуникацију. Са болесничке
стране глатки полиестер са лекарским седиштем. Са
стране возачког простора аутотапацир.
Плафон возила је израђен полиестера. Поседовање
канала за равномерно расхлађивање простора,
2 прохромска рукохвата целом дужином фиксираних на
ојачања и инфузиони бокс за две боце.
У полиестарској плафоњери усађена циљана
независна светла у зони изнад носила што омогућује
циљано осветљење комплетног тела пацијента. Целом
дужином возила уграђена неонска или ЛЕД расвета.
Сва светла се укључују независно са командне табле у
болесничком простору
Под возила је израђен на ојачаној тврдој подлози
(водоотпорном шперу) пресвучен висококвалитетним
подолитом, бочно уоквиреним холкером и испустом за
отицање воде приликом прања. Под возила је
антистатик са противклизним слојем киселоотпоран и
антибактеријски
Клизна бочна и задња врата пресвучена полиестерским
оплатама са изолацијом. На стаклима фолије које
пружају једносмерну видљивост
Цео ентеријер болесничког простора се израђује тако
да сви спојеви буду заливени и делују као јединствена
компактна целина, а у случају потребе да се могу лако
демонтирати. Дизајн ентеријера беле боје и све оплате
су са термо звучном изолацијом без хладних мостова.
Кровни двосмерни вентилатор снаге минимум 40 W са
протоком минимум 450 m3/h.
Грејање и климатизација болесничког простора је
независно и укључује се на командној табли у
болесничком простору. Грејач је постављен тако да не
омета манипулацију пацијента и птратиоца као и
опреме и да не умањује користан простор. Емисиона
температура са грејача не сме да превазилази 80°C
Климатизација болесничког простора или посебним
клима уређајем или надоградњом основног клима
уређаја
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Инсталација водова 12V је посебно изведена са
акумулатора независно од стандардне инсталације
возила, сва инсталација је проведена кроз фиксирана
панцир црева. Сваки прикључак и потрошач поред
главног осигурача је обезбеђен посебним осигурачем
лако доступним на командној табли. На орману
уграђене 3 утичнице за напајање 12V, (напајање за
EКГ, мониторинг или дефибрилатор). Уградња
претварача 12/220V од 500 W за потребе
дефибрилатора.
Два седишта у болесничком простору. Једно седиште
за пратиоце на преградном зиду, једно анатомско
седиште са руконаслоном у правцу вожње.
Светлећи рукохвати. Рукохвати на бочним и задњим
вратима дужине од минимум 1m који у себи садрже
ЛЕД осветљење тако да је само тело рукохвата
просветљено за лако уочавање у мраку.
Додатна опрема: ПП апарат, канта за отпатке.
Уградња хидрауличног бокса који ће бити достављен
од стране наручиоца.
МЕДИЦИНСКА ОПРЕМА
Kисеоничка инсталација:
- Две носеће конструкције са фиксатором кисеоничке
боце 10l у левом боксу,
- Кисеоничка боца 10l,
- Развод кисеоника са умањивачем притиска,
протокомером и овлаживачем
Уградња аутоматског санитетског носила који ће бити
достављен од стране наручиоца
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Дефибрилатор бифазни, портабилни
Минималне техничке карактеристике:
-Портабилни бифазични дефибрилатор за екстерну
дефибрилацију, синхронизовану кардиоверзију и
AED (аутоматску екстерну дефибрилацију), са ручком
за ношење,
-TFT LCD дисплеј у боји, дијагонале мин.6.5" са
могућношћу приказа мин. 4 кривуље и 5 нумеричких
параметара,
-Апарат треба да поседује две величине папучица за
екстерну дефибрилацију: за одрасле и за децу,
- Папучице треба да имају уграђено дугме за пуњење и
пражњење енергије, као и светлосни индикатор
квалитета контакта са кожом пацијента у три или више
нивоа,
- Могућност рада на батерију, капацитет минимум 100
шокова са енергијом дефибрилације од 270J или
минимум 3 сата континуираног
EKG мониторинга,
- Време пуњења батерије: максимално 3 сата, при
мрежном напајању,
- Избор нивоа енергије дефибрилације: од 2 до
270J или више, бифазично,
- Брзина пуњења од 0 до 200J: максимално 4 сек., при
мрежном напајању или на пуну батерију,
- Брз опоравак базне линијеEKG-a након
дефибрилацијемаксимално 3 сек.,
- Аутоматска детекција R зупца током синхронизоване
кардиоверзије,
- Аутоматско интерно пражњење енергије након истека
одређеног временског периода,
- Свакодневно аутоматско тестирање батерије и целог
апарата при мрежном напајању уз меморисање
резултата тестирања,
- Визуелни индикатор резултата тестирања
(исправан/неисправан) на предњој страни апарата,
-Визуелна и звучна индикација напуњености енергије,
- Подешавање горњих и доњих граница аларма за
HR,
- Аутоматска детекција сигнала пејсинга,
- Аутоматска детекција аритмија, са звучним и
визуелним алармима,
- Аутоматско штампање извештаја о дефибрилацији,
меморисање у интерној меморији и могућност
накнадног штампања. Трајање
EKG криве минимум10s pre и 10s после
дефибрилације (укупно мин.20s),
- Меморисање аритмија, Тренд 1-24h, меморисање
нумеричких вредности параметара и штампање
одговарајућих извештаја,
- Уграђен визуелни водич са упутствима за поступање у
случају појаве техничког аларма,
-Интегрисани 2-канални термички принтер,
-Радна температура у опсегу од -5 do +45°C или шире,
-Ниво заштитеIP44 или бољи,
-Испуњење одговарајућег стандарда за транспорт у
хеликоптеру
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- Заштита од вибрација по стандарду EN1789 или одг.,
- Тежина апаратаукључујући батерију и папучице
максимално 7,5kg
- Функције мониторинга EKG i SpO2 сигнала,
- Могућност надоградње за мониторинг NIBP i EtCO2
(интубирано и неинтубирано),
- Могућност надоградње кукама за качење на кревет,
- Потребан прибор:
 EKG кабл са 3 voda, 1ком
 SpO2 сензор вишекратни за одрасле, 1ком
 Акумулаторска батерија, 1ком
 Термални папир, 10 ком
 Упуство за употребу, 1ком

-

-

Уколико понуђена опрема нема неке од захтеваних техничких карактеристика, таква опрема ће се
сматрати неодговарајућом и понуда ће бити одбијена као неодговарајућа у смислу закона о јавним
набавкама.
Понуђачи су дужни да попуне приложену табелу на тај начин што ће ставити ДА или НЕ у зависности да
ли поседује наведену карактеристику као и да дају евентуалне напомене везане за дате карактеристике
Уколико понуђачи не попуне табелу њихова понуда ће се сматрати неодговарајућом у смислу закона о
јавним набавкама.
Доказивање испуњености техничких карактеристика се врши достављањем проспектног материјала,
техничке документације
У противном, понуда је неодговарајућа и биће одбијена као неприхватљива
НАПОМЕНА : Приликом испоруке санитетског возила, наручиоцу доставити уверење Агенције за
безбедност саобраћаја о пренамени возила у амбулантно возило.
Пренамена возила мора бити извршена у складу са законском регулативом Р.Србије.
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ПРИЛОГ БР. 4 - ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА И ПЛАНОВИ, ОДНОСНО ДОКУМЕНТАЦIЈА О КРЕДИТНОЈ
СПОСОБНОСТИ НАРУЧИОЦА У СЛУЧАЈУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ФИНАНСИЈСКЕ УСЛУГЕ КРЕДИТА
Није саставни део ове документације
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ПРИЛОГ БР. 5 - УСЛОВИ (ОБАВЕЗНИ И ДОДАТНИ) И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА
ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ
Уз понуду, заинтересовани понуђачи треба да доставе и доказе о испуњености обавезних услова за учешће у поступку
јавне набавке и то:
1. Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар.
Доказ: Понуђач доставља - Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно Извод из регистра
надлежног Привредног суда.
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.
Извод из казнене евиденције, односно уверења надлежног суда и надлежне полицијске управе Министарства
унутрашњих послова да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване
криминалне групе, да није осуђиван за неко од кривичних дела против привреде, кривична дела против заштите животне
средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре.
Доказ: Понуђач доставља:
- Уверење Основног суда на чијем је подручју седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва
или огранка страног правног лица, да правно лице није осуђивано за кривична дела против привреде, кривична
дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре, осим за
кривична дела организованог криминала, односно кривична дела из надлежности овог суда;
- Уверење Вишег суда у Београду - Посебно одељење за организовани криминал за правно лице, да правно лице
није осуђивано за кривична дела из надлежности овог суда;
- Kао и Уверење надлежне Полицијске управе да законски (статутарни) заступник 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 (за сваког законског - статутарног
заступника посебно).
Потврдe (уверењa) не могу бити старије од два месеца пре отварања понуда.
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.
Доказ: Понуђач доставља - Потврду (уверење) надлежног пореског органа да је понуђач измирио доспеле порезе
и друге јавне дажбине у складу са прописама Републике Србије (2 потврде - уверења):
а) Потврда (уверење) Републичке пореске Управе,
б) Потврда (уверење) Пореске управе јединице локалне самоуправе
Потврде (уверења) не могу бити старије од два месеца пре отварања понуда.
4. Понуђач доставља у оквиру своје понуде - Решење надлежног министарства за обављање делатности Министарство здравља РС.
4.1.Понуђач доставља у оквиру своје понуде - важеће Решење агенције за лекове и медицинска средства за
стављање медицинског средства у промет, а према Закону о лековима и медицинским средствима.
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ДОДАТНИ УСЛОВИ
.

Додатни услови су дефинисани напоменом у прилогу 3 конкурсне документације.

НАПОМЕНА 1:
Понуђач који је уписан у Регистар понуђача није дужан да приликом подношења понуде доказује испуњеност обавезних
услова од тачке 1-3 већ је довољно да достави Извод из Регистра понуђача или Решење, односно да у понуди наведе
званичну интернет страницу на којој је доказ јавно доступан.
НАПОМЕНА 2:
А) Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачима дужан је да за подизвођаче достави доказе о испуњености
обавезних услова из овог Упутства од тачке 1 до тачке 3.
Б) Уколико понуђач подноси понуду са групом понуђача сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни услове од тачке
1 до тачке 3 овог Упуства.
Докази о испуњености услова из члана 75. и 76. ЗЈН могу се достављати у неовереним копијама.
Понуђач није дужан да доставља доказе који су јавно доступни на интернет страницама надлежних органа, под
условом да наведе страницу на којој је тражени документ јавно доступан. Наручилац неће одбити као
неприхватљиву понуду зато што не садржи доказ одређен Законом о јавним набавкама или конкурсном
документацијим, ако је понуђач навео у понуди интернет страницу на којој су тражени подаци јавно доступни
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ПРИЛОГ БР. 6 - УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ
Упутство понуђачима сачињено је на основу члана 61. став 4. Закона о јавним набавкама («Службени гласник РС» број
124/2012,14/2015 и 68/2015) а у вези са чланом 8. Упутства понуђачима како да сачине понуду Правилника о обавезним
елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова.
Упутство садржи податке неопходне за припрему понуде у складу са захтевима наручиоца и информације о условима и
начину спровођења поступка јавне набавке.
Од понуђача се очекује да детаљно размотри сва упутства, обрасце, услове и спецификације садржане у конкурсној
документацији.
Непридржавање упутстава и неподношење свих тражених информација и података који су наведени у конкурсној
документацији или подношење понуде која не испуњава услове из конкурсне документације представља ризик за
понуђача и као резултат може имати одбијање његове понуде.
1. ЈЕЗИК И ЗНАЧЕЊЕ ПОЈМОВА
1.1. Наручилац припрема конкурсну документацију и води поступак на српском.
1.2. Понуђач даје понуду на језику на којем је припремљена конкурсна документација, односно на језику који је
назначио у конкурсној документацији.
1.3. Значење појмова који су коришћени у изради конкурсне документације дефинисано је чланом 3 Закона о јавним
набавкама.
2.
ПОСЕБНИ ЗАХТЕВИ
2.1.
Понуђач понуду подноси непосредно, путем поште. Ако се понуда подноси непосредно, доставља се Наручиоцу
потврда о пријему понуде.
2.2.
Понуђач попуњава понуду читко, јасно и недвосмислено.
2.3.
Понуђач доставља понуду у запечаћеној коверти, тако да се при отварању може са сигурношћу утврдити да се
први пут отвара. Ако коверта није запечаћена и означена на начин описан овим Упутством, Наручилац не преузима
никакву одговорност уколико понуда залута или се отвори пре времена.
2.4.
На задњој страни коверте треба навести назив, адресу и број телефона понуђача, што омогућава да понуда буде
враћена неотворена, у случају да се прогласи неблаговременом.
2.5.
Понуде се достављају у запечаћеној коверти са назнаком:
„ПОНУДА ЗА - Број, назив Јавне набавке и врста поступка за коју се понуда подноси - НЕ ОТВАРАТИ„
препорученом пошиљком или лично на адресу:
ОБ ''ДР АЛЕКСА САВИЋ''
ЈАВНЕ НАБАВКЕ
Пасјачка број 2, 18400 Прокупље
3.
ПАРТИЈЕ
Јавна набавка је обликована у више партија.
4.
ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА
Подношење понуде са варијантама није дозвољено.

.

5.

НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ
У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду на начин који је одређен за
подношење понуде.
Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа накнадно доставља.
Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу, Општа болница „др Алекса Савић“ Прокупље, Пасјачка 2,
Прокупље (Служба за јавне набавке) са назнаком:

„Измена понуде за јавну набавку добара – набавка медицинске опреме , ЈН бр. 39/2018 - НЕ ОТВАРАТИ”
или
„Допуна понуде за јавну набавку добара – набавка медицинске опреме, ЈН бр. 39/2018 - НЕ ОТВАРАТИ”
или
Опозив понуде за јавну набавку добара – набавка медицинске опреме, ЈН бр. 39/2018 - НЕ ОТВАРАТИ”
или
„Измена и допуна понуде за јавну набавку добара – набавка медицинске опреме, ЈН бр. 39/2018 - НЕ
ОТВАРАТИ”.
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6.
ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОДНОШЕЊУ ПОНУДЕ
6.1.
Понуђач може да поднесе само једну понуду .
6.2.
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.
6.3.
Понуђач је дужан да понуди све ставке по спецификацији.
6.4.
Понуда са варијантама неће се узимати у разматрање.
6.5.
Рок важења понуде минимум 30 дана од дана отварања понуда.
6.6.
Наручилац ће одбити понуду ако:
1)
понуђач не докаже да испуњава обавезне услове за учешће;
2)
понуђач не докаже да испуњава додатне услове;
3)
је понуђени рок важења понуде краћи од прописаног;
4)
понуда садржи друге недостатке због којих није могуће утврдити стварну садржину понуде или није могуће
упоредити је са другим понудама.
6.7.
Наручилац може одбити понуду уколико је понуђена неуобичајено ниска цена.
7.
ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
7.1.
Ако Наручилац у року за подношење понуда измени или допуни конкурсну документацију без одлагања ће
измене или допуне објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.
7.2.
Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију осам или мање дана пре истека рока за подношење
понуда, наручилац је дужан да продужи рок за подношење понуда и објави обавештење о продужењу року за подношење
рока.
7.3.
По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити да допуњује конкурсну
документацију.
8
УСЛОВИ ЗА ПОДИЗВОЂАЧЕ И УЧЕСНИКЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ
8.1.
Уколико понуђач делимично извршење набавке поверава подизвођачу потребно је да у обрасцу понуде наведе
назив подизвођача, наведе 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.
8.2.
Понуђач је дужан да за подизвођаче достави Изјаву о испуњености услова у складу са упутством како се доказује
испуњеност услова.
8.3.
Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, односно за
извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.
8.4.
Наручилац може на захтев подизвођача и где природа предмета набавке то дозвољава пренети доспела
потраживања директно подизвођачу, за део набавке која се извршава преко тог подизвођача.
8.5.
У случају из претходног става наручилац је дужан да омогући добављачу да приговори ако потраживање није
доспело.
8.6.
Добављач не може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, у супротном наручилац ће
реализовати средство обезбеђења и раскинути уговор, осим ако би раскидом уговора наручилац претрпео знатну штету.
У овом случају наручилац је дужан да обавести организацију надлежну за заштиту конкуренције.
8.7.
Добављач може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди ако је на страни подизвођача након
подношења понуде настала трајнија неспособност плаћања, ако то лице испуњава све услове одређене за подизвођача и
уколико добије претходну сагаласност наручиоца.
8.8.
Понуду може поднети група понуђача.
8.9.
Понуђач је дужан да за сваког понуђача из групе понуђача достави Изјаву о испуњености услова Изјаву о
испуњености услова у складу са упутством како се доказује испуњеност услова.
8.10. Саставни део заједничке понуде је споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују
на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке о:
1)
члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред
наручиоцем,
2)
понуђачу који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења,
3)
понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор,
4)
понуђачу који ће издати рачун,
5)
рачуну на који ће бити извршено плаћање,
6)
обавезама сваког од понуђача из групе понуђача
8.11. Понуђачи који поднесу заједничку понуду одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.
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9. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ ЗАВИСИ
ПРИХВАТЉИВОСТ ПОНУДЕ
9.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања.
- Плаћање се врши по испоруци предметних добара.
9.2. Захтев у погледу рока испоруке
Рок за испоруку не може бити дужи од 30 дана од дана закључења уговора.
9.3. 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.
10.
ВАЛУТА
10.1
Вредности се исказују у динарима са и без пореза на додату вредност, с тим да ће се за оцену понуде узимати у
обзир цена без пореза на додату вредност са урачунатим попустом уколико га понуђач искаже у понуди.
10.2. Ако понуђена цена укључује и друге дажбине, понуђач је дужан да тај део одвојено искаже у динарима.
11.

ФИНАНСИЈСКЕ ГАРАНЦИЈЕ

11.1.

Понуђач, чија понуда буде изабрана као прихватљива, приликом потписивања Уговора ће доставити БЛАНКО
СОЛО МЕНИЦУ ЗА ДОБРО ИЗВРШЕЊЕ ПОСЛА и менично писмо - овлашћење на вредност од највише 10%
уговорене вредности без ПДВ, са роком важности који је 30 (тридесет) дана дужи од истека рока за коначно
извршење посла КАО СРЕДСТВО ОБЕЗБЕЂЕЊА ЗА ДОБРО ИЗВРШЕЊЕ ПОСЛА.
Меница треба да буде регистрована код пословне банке Понуђача, а Понуђач је у обавези да достави потврду о
регистрацији менице код НБС
Поред меничног овлашћења, Понуђач је у обавези да достави оверену фотокопију картона депонованих потписа
(оверена од стране банке, не старија од два месеца од датума предвиђеног за отварање понуда).
Меницу, менично овлашћење, потврду о извршеној регистрацији менице код Народне банке Србије, ОБАВЕЗНО
ОВЕРИТИ ИСТИМ ПЕЧАТОМ КОЈИ ЈЕ ДЕПОНОВАН НА КАРТОНУ ДЕПОНОВАНИХ ПОТПИСА, У СЛУЧАЈУ ДА
ПОНУЂАЧ РАСПОЛАЖЕ СА ВИШЕ ПЕЧАТА.
Ако се у року реализације Уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, мора се продужити важност
средстава финансијског обезбеђења за период за колико је продужен рок извршења уговорне обавезе.

12.
ТРОШКОВИ
12.1. Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду
трошкова.
12.2. 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 пону

13.

ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ И ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ
13.1. Заинтересовано лице може, у писаном облику, тражити од наручиоца додатне информације или појашњење у
вези са припремањем понуде, најкасније пет дана пре истека рока за подношење понуде.
13.2. Наручилац је дужан да заинтересованом лицу у року од три дана од дана пријема захтева пошаље одговор у
писаном облику и да истовремено ту информацију објави на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.
13.3. Комуникација се у поступку јавне набавке и у вези са обављањем послова јавних набавки одвија писаним путем,
односно путем поште, електорнске поште или факсом.
13.4. Комуникацију са заинтересованим лицима и понуђачима обављају искључиво чланови комисије.
14.
ОБАВЕШТЕЊЕ О НАЧИНУ НА КОЈИ СЕ МОГУ ЗАХТЕВАТИ ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА
ПОСЛЕ ОТВАРАЊА
14.1. Наручилац има право да након отварања затражи додатна објашњења од понуђача која ће му помоћи при
прегледу, вредновању и упоређивању понуда а може и да врши контролу (увид) код понуђача односно његовог
подизвођача у складу са чл. 93 Закона о јавним набавкама.
14.2. Додатна објашњења наручилац ће тражити у писаном облику.
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14.3. Понуђач је дужан да поступи по писаном акту наручиоца и достави тражене податке на начин на који то
наручилац у писаном акту захтева.
14.4. Уколико понуђач не поступи по налозима из писаног акта наручиоца његова понуда ће се одбити као
неприхватљива.
14.5.
Наручилац може, уз сагласност понуђача, да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом
разматрања понуде по окончаном поступку отварања понуда
14.6. У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је једнична цена.
14.7. Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду одбити као
неприхватљиву.
14.8. Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена поступиће се у складу са чланом 92. Закона о јавним
набавкама.
14.9. Наручилац неће признати било какве исправке текста који понуђач уноси у рубрике које је дужан да попуни,
уколико нису потписане и оверене печатом од стране одговорног лица понуђача.

15. ВРСТА, ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА И НАЧИН ПРИМЕНЕ МЕТОДОЛОГИЈЕ
15.1

Утврђује се врста критеријума за избор најповољније понуде за јавну набавку добара, и то:
НАЈНИЖА ПОНУЂЕНА ЦЕНА.
15.2 У случају да два или више понуђача имају исту понуђену цену:
У случају да два или више понуђача имају исту понуђену цену, предност ће се дати понуђачу са краћим
роком испоруке, у случају да имају и исти рок испоруке предност ће дати понуђачу са понуђеним дужим
гарантним роком, у случају да имају и исти гарантни рок, предност ће се дати понуђачу са дужим постгарантним
роком, у случају да имају и исти посгарантни рок, предност ће дати понуђачу који је први доставио понуду.
16.

ОБАВЕШТЕЊЕ ПОНУЂАЧУ
16.1. Понуђач је дужан да при састављању своје понуде поштује прописе који 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 о чему доставља Изјаву.

17.
ЗАШТИТА ПРАВА ПОНУЂАЧА
17.1. Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно подносилац пријаве, кандидат , односно
заинтересовано лице које има интерес за доделу уговора,односно оквирног споразума у конкретном поступку
јавне набавке и који је претрпео или би могао да претрпи штету због поступања наручиоца противно
одредбама овог закона (у даљем тексту: подносилац захтева).
17.2. Захтев за заштиту права може да поднесе Управа за јавне набавке, Државна ревизорска институција,
јавни правобранилац и грађански надзорник.
17.3. Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено доставља Републичкој
комисија.
17.4. Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње
наручиоца, осим ако овим Законом о јавним набавкама није другачије одређено.
17.5. Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или
конкурсне документације сматраће се благовременим уколико је примљен од стране наручиоца најкасније
седам дана пре истека рока за подношење понуда, а у поступку јавне набавке мале вредности и
квалификационом поступку ако је примљен од стране наручиоца три дана пре истека рока за подношење
понуда, без обзира на начин достављања и уколико је подносилац захтева у складу са чланом 63. став 2. овог
закона указао наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности, а наручилац исте није отклонио.
17.6. Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које наручилац предузме пре истека рока за
подношење понуда,а након истека рока из члана 149. став 3.,сматраће се благовременим уколико је поднет
најкасније до истека рока за подношење понуда. У случају подношења захтева за заштиту права наручилац не
може донети одлуку о додели уговора, одлуку о закључењу оквирног споразума, одлука о признавању
квалификације и одлуку о обустави поступка, нити може закључити уговор о јавној набавци пре доношења
одлуке о поднетом захтеву за заштиту права, осим у случају преговарачког поступка из члана 36. став 1. тачка
3. овог закона.
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17.7. Одговорно лице наручиоца може донети одлуку да наручилац предузме активности из става 1. овог
члана пре доношења одлуке оо поднетом захтеву за заштиту права, када би задржавање активности наручиоца
у поступку јавне набавке, односно у извршењу уговора о јавној набавци проузроковало велике тешкоће у раду
или пословању наручиоца које су несразмерне вредности јавне набавке, акоја мора бити образложена.
Републичка комисија, на предлог наручиоца може дозволити наручиоцу да предузме активности из става 1.
овог члана пре доношења одлуке о поднетом захтеву за заштиту права, када би задржавање активности у
поступку јавне набавке ,односно у извршењу уговора о јавној набавци значајно угрозило интерес Републике
Србије.
17.8. Ако је захтев за заштиту права поднет након закључења уговора у складу са чланом 112. став 2. овог
закона наручилац не може извршити уговор о јавној набавци до доношења одлуке у поднетом захтеву за
заштиту права, осим ако су испуњени услови из ст.2. и 3. овог члана и ако наручилац или Републичка комисија
на предлог наручиоца не одлучи другачије,
17.9. Ако наручилац сматра да постоје услови из става 3. овог члана, дужан је да одмах по пријему, без
предходне провере, захтев за заштиту права и комплетну документацију из поступка јавне набавке достави
Републичкој комисији са образложеним предлогом за доношење одлуке Републичке комисије.
17.10. Ако су утврдили да су испуњени услови,Републичка комисија доноси решење којим усваја предлог
наручиоца из става 5.овог члана у року од пет дана од дана пријема предлога и комплетне документације.
17.11. Одлуку из става 2. овог члана ,наручилац без одлагања доставља Републичкој комисији и објављује на
Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.
17.12. Наручилац може да одлучи да заустави даље активности у случају подношења захтева за заштиту
права, при чему је дужан да у обавештењу оо поднетом захтеву за заштиту права наведе да зауставља даље
активности у поступку јавне набавке.
17.13. Одредбе овог закона сходно се примењују и на оквирни споразум.
17.14. После доношења одлуке о додели уговора, одлуке о закључењу оквирног споразума, одлуке о
признавању квалификације и одлуке о обустави поступка,рок за подношење захтева за заштиту права је десет
дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки, а пет дана у поступку јавне набавке мале
вредности и доношења одлуке о додели уговора на основу оквирног споразума у складу са чланом 40а овог
закона.
17.15. Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку јавне набавке
ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово подношење пре истека рока за
подношење захтева, а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока.
17.16. 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 је могао знати приликом подношења предходног захтева.
17.17. Наручилац објављује обавештење о поднетом захтеву за заштиту права на Порталу јавних набавки и
на својој интернет страници најкасније у року од два дана од дана пријема захтева за заштиту права, које
садржи податке из Прилога 3Љ.
17.18. Таксе и трошкови поступка - Подносилац захтева за заштиту права је дужан да на одређени рачун
буџета Републике Србије уплати таксу од:
1) 60.000,00 динара у поступку јавне набавке мале вредности и преговарачком поступку без објављивања
позива за подношење понуда;
2) 120.000,00 динара ако се захтев за заштиту права подноси пре отварања понуда и ако процењена вредност
није већа од 120.000 000,00 динара;
3) 250.000,00 динара ако се захтев за заштиту права подноси пре отварања понуда и ако је процења вредност
већа од 120.000 000,00 динара;
4) 120.000,00 динара ако се захтев за заштиту права подноси након отварања понуда и ако процењена
вредност није већа од 120.000 000,00 динара;
5) 120.000,00 динара ако се захтев за заштиту права подноси након отварања понуда и ако збир процењених
вредности свих оспорених партија није већи од 120.000 000,00 динара, уколико је набавка обликована по
партијама;
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6) 0,1% процењене вредности јавне набавке , односно понуђене цене понуђача којем је додељен уговор,ако се
захтев за заштиту права подноси након отварања понуда и ако је та вредност већа од 120.000 000,00 динара;
7) 0,1% збира процењених вредности свих оспорених партија јавне набавке, односно понуђене цене понуђача
којима су додељени уговори, ако се захтев за заштиту права подноси након отварања понуда и ако је та
вредност већа од 120.000 000,00 динара.
17.19. Број жиро рачуна повериоца -примаоца: 840-30678845-06 шифра плаћања налогом за пренос
(253):шира плаћања налогом за уплату (153), позив на број: број или ознака јавне набавке, сврха: ЗЗП;назив
наручиоца,број или ознака јавне набавке,поверилац-прималац: Буџет Републике Србије.
18.
НЕГАТИВНЕ РЕФЕРЕНЦЕ
18.1. Наручилац ће одбити понуду уколико поседује доказ да је понуђач у претходне три године у поступку јавне
набавке:
1) поступао супротно забрани из чл. 23. и 25. ЗЈН,
2) учинио повреду конкуренције,
3) доставио неистините податке у понуди или без оправданих разлога одбио да закључи уговор о јавној набавци,
након што му је уговор додељен,
4) одбио да достави доказе и средства обезбеђења на шта се у понуди обавезао.
18.2. Наручилац ће одбити понуду уколико поседује доказ који потврђује да понуђач није испуњавао своје обавезе по
раније закљученим уговорима о јавним набавкама који су се односили на исти предмет набавке, за период од претходне
три године пре објављивања позива за подношење понуда.
18.3. Доказ може бити:
1) правоснажна судска одлука или коначна одлука другог надлежног органа,
2) исправа о реализованом средству обезбеђења испуњења обавеза у поступку јавне набавке или испуњења
уговорних обавеза,
3) исправа о наплаћеној уговорној казни,
4) рекламације потрошача, односно корисника, ако нису отклоњене у уговореном року,
5) извештај надзорног органа о изведеним радовима који нису у складу са пројектом, односно уговором,
6) изјава о раскиду уговора због неиспуњења битних елемената уговора дата на начин и под условим
предвиђеним законом којим се уређују облигациони односи,
7) доказ о ангажовању на извршењу уговора о јавној набавци лица која нису означена у понуди као подизвођачи,
односно чланови групе понуђача.
18.4
Наручилац може одбити понуду ако поседује доказ из члана 82. става 3. тачка 1) ЗЈН који се односи на поступак
који је спровео или договор који је закључио и други наручилац ако је предмет јавне набавке истоврстан.
19.
ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА
19.1. Одлуку о додели уговора наручилац ће донети у року од 25 дана од дана отварања понуда.
19.2. Одлука о додели уговора биће достављена свим понуђачима у року од 3 дана од дана доношења одлуке.
Уколико понуђач одбије пријем Одлуке о додели уговора, сматра ће се да је Одлука достављена дана када је пријем
одбијен.
19.3. Уговор о јавној набавци биће закључен са понуђачем чија је понуда изабрана као најповољнија у року од 8 дана
од дана истека рока за подношење захтева за заштиту права.
19.4. Уговор о јавној набавци биће достављен потписан понуђачу који је изабран у року од 8 дана од протека рока за
подношење захтева за заштиту права.
19.5. Ако понуђач чија је понуда изабрана као најповољнија одбије да закључи уговор о јавној набавци, Наручилац
може да закључи уговор са првим следећим понуђачем на ранг листи.
19.6. У случају потребе примене методологије доделе пондера наручилац ће поново извршити стручну оцену понуда и
донети одлуку о додели уговора.
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ПРИЛОГ 7 – ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ СА ОБРАСЦЕМ СТРУКТУРЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ
И УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ

Општи подаци о понуђачу:
Назив понуђача:..................................................................................................................
Адреса понуђача (укључујући и општину којој припада):......................................................
............................................................................................................................................
Матични број понуђача:.......................................................................................................
Порески идентификациони број:..........................................................................................
Особа за контакт:.................................................................................................................
Iме и презиме директора:....................................................................................................
Електронска адреса понуђача:.............................................................................................
Телефон/телефакс:.............................................................................................................
Банка понуђача:...................................................................................................................
Број текућег рачуна.............................................................................................................
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ПРИЛОГ 7/1 – УПУСТВО
НАПОМЕНА:
1. Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у
обрасцу понуде наведени.
2. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац потписују и печатом
оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће
попунити и потписати образац понуде.

УПУТСТВО КАКО ДА СЕ ПОПУНИ
Понуђач попуњава тако што уноси тражене податке и потписује.
Понуђач уписује % ПДВ-а, цену по јединици мере без ПДВ-а и са ПДВ-ом, укупну вредност без ПДВ-а и са ПДВ-ом, за
партије за које подноси понуду, као и све остале услове везане за понуду.
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ПРИЛОГ 7/2 – ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ - НАБАВКА МЕДИЦИНСКЕ ОПРЕМЕ
ПАРТИЈА 1 – ГАСТРОКОП
Ред.
бр.
1

Назив
HDTV ВИДЕО ГАСТРОКОП

Јед.
мере

Количина

ком

1

Цена по ј.м.
без ПДВ-а

Укупна цена

УКУПНО:

Вредност понуде без ПДВ-а:
Износ ПДВ-а:
Вредност понуде са ПДВ-ом
Рок испоруке:
Гарантни рок
Постгарантни рок
Важење понуде:
(мин 30 дана од дана отварања понуда)
Начин подношења понуде:
1) самостално,
2) заједничка понуда,
3) са подизвођачем.
* заокружити начин подношења понуде
Проценат укупне вредности набавке који ће бити поверен
подизвођачу, као и део предмета набавке који ће извршити
преко подизвођача
Евентуалне напомене

_____________________
Потпис и печат понуђача
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ПРИЛОГ 7/2 – ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ - НАБАВКА МЕДИЦИНСКЕ ОПРЕМЕ
ПАРТИЈА 2 – УЛТРАЗВУЧНИ АПАРАТ
Ред.
бр.
1

Назив

УЛТРАЗВУЧНИ АПАРАТ

Јед.
мере

Количина

ком

1

Цена по ј.м.
без ПДВ-а

Укупна цена

УКУПНО:

Вредност понуде без ПДВ-а:
Износ ПДВ-а:
Вредност понуде са ПДВ-ом
Рок испоруке:
Гарантни рок
Постгарантни рок
Важење понуде:
(мин 30 дана од дана отварања понуда)
Начин подношења понуде:
1) самостално,
2) заједничка понуда,
3) са подизвођачем.
* заокружити начин подношења понуде
Проценат укупне вредности набавке који ће бити поверен
подизвођачу, као и део предмета набавке који ће извршити
преко подизвођача
Евентуалне напомене

_____________________
Потпис и печат понуђача
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ПРИЛОГ 7/2 – ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ - НАБАВКА МЕДИЦИНСКЕ ОПРЕМЕ
ПАРТИЈА 3 – СИСТЕМ ЗА СЕЧЕЊЕ И БУШЕЊЕ КОСТИЈУ
Ред.
бр.
1

Назив

СИСТЕМ ЗА СЕЧЕЊЕ И БУШЕЊЕ
КОСТИЈУ

Јед.
мере

Количина

ком

1

Цена по ј.м.
без ПДВ-а

Укупна цена

УКУПНО:

Вредност понуде без ПДВ-а:
Износ ПДВ-а:
Вредност понуде са ПДВ-ом
Рок испоруке:
Гарантни рок
Постгарантни рок
Важење понуде:
(мин 30 дана од дана отварања понуда)
Начин подношења понуде:
1) самостално,
2) заједничка понуда,
3) са подизвођачем.
* заокружити начин подношења понуде
Проценат укупне вредности набавке који ће бити поверен
подизвођачу, као и део предмета набавке који ће извршити
преко подизвођача
Евентуалне напомене

_____________________
Потпис и печат понуђач
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ПРИЛОГ 7/2 – ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ - НАБАВКА МЕДИЦИНСКЕ ОПРЕМЕ
ПАРТИЈА 4 – ЛАПАРАСКОПСКО ВИДЕО СИСТЕМ
Ред.
бр.
1.

Назив

ЛАПАРАСКОПСКИ
СИСТЕМ

ВИДЕО

Јед.
мере

Количина

ком

1

Цена по ј.м.
без ПДВ-а

Укупна цена

УКУПНО:

Вредност понуде без ПДВ-а:
Износ ПДВ-а:
Вредност понуде са ПДВ-ом
Рок испоруке:
Гарантни рок
Постгарантни рок
Важење понуде:
(мин 30 дана од дана отварања понуда)
Начин подношења понуде:
1) самостално,
2) заједничка понуда,
3) са подизвођачем.
* заокружити начин подношења понуде
Проценат укупне вредности набавке који ће бити поверен
подизвођачу, као и део предмета набавке који ће извршити
преко подизвођача
Евентуалне напомене

_____________________
Потпис и печат понуђача
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ПРИЛОГ 7/2 – ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ - НАБАВКА МЕДИЦИНСКЕ ОПРЕМЕ
ПАРТИЈА 5 – ОПЕРАЦОНИ СТО
Ред.
бр.
1.

Назив
ОПЕРАЦИОНИ СТО

Јед.
мере

Количина

ком

1

Цена по ј.м.
без ПДВ-а

Укупна цена

УКУПНО:

Вредност понуде без ПДВ-а:
Износ ПДВ-а:
Вредност понуде са ПДВ-ом
Рок испоруке:
Гарантни рок
Постгарантни рок
Важење понуде:
(мин 30 дана од дана отварања понуда)
Начин подношења понуде:
1) самостално,
2) заједничка понуда,
3) са подизвођачем.
* заокружити начин подношења понуде
Проценат укупне вредности набавке који ће бити поверен
подизвођачу, као и део предмета набавке који ће извршити
преко подизвођача
Евентуалне напомене

_____________________
Потпис и печат понуђача
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ПРИЛОГ 7/2 – ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ - НАБАВКА МЕДИЦИНСКЕ ОПРЕМЕ
ПАРТИЈА 6 – ИМПУЛСНЕ ЛЕПИЛИЦЕ СА ЈЕДИНИЦОМ ЗА НАПАЈАЊЕ
Ред.
бр.
1.

Назив
ИМПУЛСНЕ ЛЕПИЛИЦЕ СА ЈЕДИНИЦОМ
ЗА НАПАЈАЊЕ

Јед.
мере

Количина

ком

1

Цена по ј.м.
без ПДВ-а

Укупна цена

УКУПНО:

Вредност понуде без ПДВ-а:
Износ ПДВ-а:
Вредност понуде са ПДВ-ом
Рок испоруке:
Гарантни рок
Постгарантни рок
Важење понуде:
(мин 30 дана од дана отварања понуда)
Начин подношења понуде:
1) самостално,
2) заједничка понуда,
3) са подизвођачем.
* заокружити начин подношења понуде
Проценат укупне вредности набавке који ће бити поверен
подизвођачу, као и део предмета набавке који ће извршити
преко подизвођача
Евентуалне напомене

_____________________
Потпис и печат понуђача
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ПРИЛОГ 7/2 – ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ - НАБАВКА МЕДИЦИНСКЕ ОПРЕМЕ
ПАРТИЈА 7 – САНИТЕТСКО ВОЗИЛО
Ред.
бр.
1.

Количина

Назив

Јед.
мере

САНИТЕТСКО ВОЗИЛО

ком

1

Цена по ј.м.
без ПДВ-а

Укупна цена

УКУПНО:

Вредност понуде без ПДВ-а:
Износ ПДВ-а:
Вредност понуде са ПДВ-ом
Рок испоруке:
Гарантни рок
Постгарантни рок
Важење понуде:
(мин 30 дана од дана отварања понуда)
Начин подношења понуде:
1) самостално,
2) заједничка понуда,
3) са подизвођачем.
* заокружити начин подношења понуде
Проценат укупне вредности набавке који ће бити поверен
подизвођачу, као и део предмета набавке који ће извршити
преко подизвођача
Евентуалне напомене

_____________________
Потпис и печат понуђача
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1 Подаци о учесницима у заједничкој понуди
Општи подаци о понуђачу:
Назив понуђача:...........................................................................................
Адреса понуђача:........................................................................................
Матични број понуђача:.................................................................................
Порески идентификациони број:...........................................................................
Особа за контакт:...........................................................................................
Име и презиме директора:..................................................................................
Електронска адреса понуђача:........................................................................
Телефон/телефакс:...............................................................................................
Банка понуђача:................................................................................................
Број текућег рачуна.............................................................................................

2 Подаци о учесницима у заједничкој понуди
Општи подаци о понуђачу:
Назив понуђача:...........................................................................................
Адреса понуђача:........................................................................................
Матични број понуђача:.................................................................................
Порески идентификациони број:...........................................................................
Особа за контакт:...........................................................................................
Име и презиме директора:..................................................................................
Електронска адреса понуђача:........................................................................
Телефон/телефакс:...............................................................................................
Банка понуђача:................................................................................................
Број текућег рачуна.............................................................................................

37/45

1 Подаци о подизвођачима у понуди
Општи подаци о понуђачу:
Назив понуђача:...........................................................................................
Адреса понуђача:........................................................................................
Матични број понуђача:.................................................................................
Порески идентификациони број:...........................................................................
Особа за контакт:...........................................................................................
Име и презиме директора:..................................................................................
Електронска адреса понуђача:........................................................................
Телефон/телефакс:...............................................................................................
Банка понуђача:................................................................................................
Број текућег рачуна.............................................................................................

2 Подаци о подизвођачима у понуди
Општи подаци о понуђачу:
Назив понуђача:...........................................................................................
Адреса понуђача:........................................................................................
Матични број понуђача:.................................................................................
Порески идентификациони број:...........................................................................
Особа за контакт:...........................................................................................
Име и презиме директора:..................................................................................
Електронска адреса понуђача:........................................................................
Телефон/телефакс:...............................................................................................
Банка понуђача:................................................................................................
Број текућег рачуна.............................................................................................
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ПРIЛОГ БР. 8 - МОДЕЛ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ
Понуђач је дужан да попуни сва поља, парафира, овери печатом сваку страну и потпише модел
уговора, чиме потврђује да се слаже са моделом Уговора.
Закључен дана ____. ____. 2018. год. између уговорних страна:
Наручиоца Опште болнице “др Алекса Савић’’ са седиштем у Прокупљу,
Ул. Пасјачка бр.2, кога заступа директор др Сњежана Арсић
(у даљем тексту : наручилац)
и
________________________ са седиштем у _______________________________
ул. ___________________ бр.___, кога заступа директор ______________________
(у даљем тексту : понуђач)
Подаци о наручиоцу:
ПИБ :
107442991
Матични бр. :
17825755
Бр.рачуна :
840 –843661-69
Телефон :
027/321-087
Телефакс :
027324-762
E-mail:
office@bolnicaprokuplje.com

Подаци о понуђачу :
ПИБ :
Матични бр. :
Бр.рачуна :
Телефон :
Телефакс :
E-mail:

Основ уговора:
Број и датум објаве позива за подношење понуда
Број и датум одлуке о додели уговора

Бр.___.од ______2018.год.
Бр.___.од ______2018.год.

Понуда изабраног понуђача бр._______од ________________.

Član 1
Предмет овог уговора
је набавка медицинске опреме. Комплетна набавка се врши сходно допису
Министарства здравља РС у којем се наводи да је Општој болници ''др Алекса Савић'' Прокупље одобрено да
неутрошена средства из ранијих година, а која се налазе на подрачуну буџетских средстава, може користити за
набавку медицинске опреме
Члан 2
Понуђач се обавезује да изврши испоруку предметног добра ( чл.1 уговора ), а на основу понуде бр.___ од
______2018. год. достављене у отвореном поступку бр.39/2018 и која је прихваћена од стране стручне
комисије Наручиоца.
Члан 3
Цена предметне јавне набавке из чл.1 овог Уговора утврђена је понудом понуђача бр.___ од ______2018.год. и
износи:
За партију 1 – ХДТВ ВИДЕО ГАСТРОСКОП : ______________________ дин без ПДВ-а,
За партију 2 – УЛТРАЗВУЧНИ АПАРАТ: ______________________ дин без ПДВ-а,
За партију 3 – СИСТЕМ ЗА СЕЧЕЊЕ И БУШЕЊЕ КОСТИЈУ: ______________________ дин без ПДВ-а,
За партију 4 – ЛАПАРАСКОПСКО ВИДЕО СИСТЕМ: ______________________ дин без ПДВ-а,
За партију 5 – ОПЕРАЦИОНИ СТО: ______________________ дин без ПДВ-а,
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За партију 6 – ИМПУЛСНЕ ЛЕПИЛИЦЕ СА ЈЕДИНИЦОМ ЗА НАПАЈАЊЕ: ______________________ дин без
ПДВ-а,
За партију 7 – САНИТЕТСКО ВОЗИЛО: ______________________ дин без ПДВ-а,
Члан 4
Наручилац се обавезује да по испоруци предметног добра , целокупни износ са ПДВ-ом, уплати на жиро
рачун Понуђача ___________________ код ___________________ банке.
Члан 5
Понуђач се обавезује да предметно добро испоручи у року од ______ дана (не дужем од 30 дана од дана
потписивања уговора). Испорука се сматра извршеном, даном квалитативног и квантитативног пријема од
стране Наручиоца.
Члан 6
Понуђач се обавезује да приликом потписивања Уговора Наручиоцу достави бланко соло меницу за добро
извршење посла и менично писмо - овлашћење на вредност од 10% уговорене вредности без ПДВ-а, са роком
важности који је 30 (тридесет) дана дужи од истека рока за коначно извршење посла
Члан 7
Гарантни рок износи ___ година, рачунајући од дана извршене примопредаје добара .
Понуђач је дужан да у гарантном року о свом трошку уклони све недостатке на испорученим добрима
који су настали због непридржавања добављача обавеза у погледу квалитета испоручених добара .
Понуђач није дужан да отклони недостатке који су настали као последица нестручног руковања и употребе.
Понуђач је дужан да обезбеђује сервисирање предмета јавне набавке у сопственој сервисној мрежи у
гарантном року и по истеку гаранције ____ година;
Понуђач је дужан да обезбеђује несметано снабдевање оригиналним резервним деловима за све понуђене
предмете јавне набавке најмање ___ година од испоруке;
У случају дужег сервисирања – поправке у гарантном року, које траје дуже од три радна дана, Понуђач је дужан
да бесплатно обезбеди замену за предмет јавне набавке и то исте класе за све време трајања сервисних
радова.
Члан 8
Понуђач се обавезује да гарантује за квалитет и квантитет своје робе , као и за квалитет извршених
радова.
Члан 9
Наручилац и Понуђач ће записнички констатовати преузимање предмета јавне набавке приликом испоруке на
локацији испоруке у ОБ ''др Алекса Савић'' Прокупље . Добра која су предмет набавке морају да одговарају
датој техничкој спецификацији, техничким нормативима и стандардима као и да поседују потребне атесте, а
одговорност за њихов квалитет сноси Понуђач. У случају записнички утврђених недостатака у квалитету и
очигледних грешака, Понуђач мора исте отклонити најкасније у року од 24 часа од дана сачињавања записника
о рекламацији.
Члан 10
Овај уговор ступа на снагу даном потписивања уговорних страна .
Датум закључења уговора сматраће се каснији датум потписа једне од уговорних страна у колико га не
потписују истовремено .
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Члан 11
Све што овим уговором није предвиђено примењиваће се одговарајуће одредбе Закона о облигационим
односима .
Члан 12
У случају не испуњења обавеза из овог уговора , за евентуалне спорове утврђује се надлежност
Трговинског суда у Нишу .
Члан 13
Овај уговор сачињен је у 6 ( шест ) истоветних примерака од којих по 3 ( три ) задржава свака уговорна
страна .
П о н у ђ а ч,
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________

Н а р у ч и л а ц,
Општа болница
''др Алекса Савић'' Прокупље
Директор ,
______________________
др Сњежана Арсић
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ПРИЛОГ 9 - ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ, СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ

Обухваћено прилогом 7 конкурсне документације
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ПРИЛОГ 10 – ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ
10.1 Понуђач може да у оквиру понуде достави укупан износ и структуру трошкова припремања понуде.
10.2 Трошкове припреме и пондношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца
накнаду трошкова.
10.3 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 средстава обезбеђења, под условом да је понуђач
тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.

ВРСТА ТРОШКА

ИЗНОС ТРОШКА У РСД

УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА
ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ:

Датум и место:
______________

Понуђач:
_______________________
(потпис овлашћеног лица)
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ПРИЛОГ 11 – ИЗЈАВА 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 отвореном поступку јавне
набавке добара - МЕДИЦИСКЕ ОПРЕМЕ, ЈН бр.39/2018, поднео независно, без договора са другим понуђачима или
заинтересованим лицима.

Датум:

м.п.

Овлашћено лице 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.
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ПРИЛОГ 12 - ИЗЈАВА О ПОШТОВАЊУ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА

У складу са чл.75. ст.2 ЗЈН _________________________________________________________
(назив понуђача)

ИЗЈАВА

Изјављујем, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, да сам при састављању своје понуде за јавну набавку
добара - МЕДИЦИСКЕ ОПРЕМЕ, ЈН бр.39/2018, 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.

У _______________________
Дана_____________________

Овлашћено лице понуђача
м.п.

_______________________

НАПОМЕНА:
1. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац потписују и печатом
оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити,
потписати образац.
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