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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: 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 01-153/2019 и Решења о образовању комисије за
јавну набавку бр. 01-153-1/2019, припремљена је:
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
за јавну набавку мале вредности санитетског материјала
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I ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ
1. Подаци о наручиоцу
Наручилац: Дом здравља ,,Даница и Коста Шамановић
Адреса:34240 Кнић
Интернет страница: www.dzknic.rs
e-mail : dzknic@gmail.com
2. Врста поступка јавне набавке
Предметна јавна 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 број 3/2019 су добра.
4. Набавка је обликована по партијама
5. Напомена: Није резервисана јавна набавка
6. Контакт (лице или служба)
Лице за контакт:Лепосава Мијатовић,
Е - mail адреса - број факса: dzknic@gmail.com -034/510-173.
7.Радно време :
Радним данима у Дом здравља "Даница и Коста Шамановић" Кнић сматрају се
дани од понедељка до петка. Субота и недеља су нерадни дани.
Радним временом у Дом здравља "Даница и Коста Шамановић" Кнић сматра се
време од 7:00 до 15:00 сати.
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II ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

1. Предмет јавне набавке
Предмет јавне набавке бр. 3/2019 су добра-санитетски материјал за потребе
Дома здравља ,,Даница и Коста Шамановић,,
назив и ознака из општег речника набавке: медицински потрошни
материјал - 33140000
2. Партије
Набавка је обликована по партијама и то:

Санитетски материјал -

33140000

1. Игле, шприцеви, газа, завоји и остало
2. Дезинфицијенси
3. Траке за гликемију
4. РО филмови, развијачи, фиксири
5. Вакутајнери
6. Пластични наставци, предметна, покровна стакла, епрувете
7. Медицински кисеоник
8. Фоб тестови
9. Траке
10. Остало
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III ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ,
КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА, РАДОВА ИЛИ УСЛУГА, НАЧИН
СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ
КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА ИЛИ ИСПОРУКЕ ДОБАРА,
ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ УСЛУГЕ И СЛ.
СПЕЦИФИКАЦИЈА

Спецификација тражених добара је дата у оквиру обрасца бр: XII
СПЕЦИФИКАЦИЈА-КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА И ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ
ЦЕНЕ на странама од 31 до 51 конкурсне документације.
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IV УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ.
75. И 76. ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ
ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА
1. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76.
ЗАКОНА
1.1.

Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач
који испуњава обавезне услове за учешће у поступку јавне
набавке дефинисане чл. 75. Закона, и то:
1) Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у
одговарајући регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона);
2) Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од
кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није
осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела
против животне средине, кривично дело примања или давања
мита, кривично дело преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона);
3) Да 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 немају забрану обављања делатности која је на
снази у време подношења понуда (чл. 75. ст. 2. Закона).
5) Да има важећу дозволу надлежног органа за обављање
делатности и решење носиоца дозволе за стављање у промет
медицинског средства који је предмет набавке.

1.2.

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са
чланом 80. Закона, подизвођач мора да испуњава обавезне услове
из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона и услов из члана 75. став 1.
тачка 5) Закона, за део набавке који ће понуђач извршити преко
подизвођача.

1.3.

Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе
понуђача, мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач.
1) до 4) Закона, а додатне услове испуњавају заједно.
Услов из члана 75. став 1. тач. 5) Закона, дужан је да испуни
понуђач из групе понуђача којем је поверено извршење дела
набавке за који је неопходна испуњеност тог услова.
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2. УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА
6) Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне
јавне набавке, у складу са чл. 77. став 4. Закона, понуђач доказује
достављањем Изјаве (Образац изјаве понуђача, дат је у поглављу
IV одељак 3.), којом под пуном материјалном и кривичном
одговорношћу потврђује да испуњава услове за учешће у поступку
јавне набавке из чл. 75. и 76. Закона, дефинисане овом
конкурсном документацијом, осим услова под тачком 5) конкурсне
документације који се доказује достављањем:- Решења
Министарства здравља о дозволи за бављење прометом
лекова и медицинских средстава на велико. Дозвола мора
бити важећа . За партију 2 и партију 4 потребно је доставити
Дозволу за обављање делатности промета нарочито опасних
хемикалија коју издаје Агенција за заштиту животне средине
уколико понуђач нема Решење Министарства здравља.
7) Изјава мора да буде потписана од стране овлашћеног лица
понуђача и оверена печатом. Уколико Изјаву потписује лице које
није уписано у регистар као лице овлашћено за заступање,
потребно је уз понуду доставити овлашћење за потписивање.
Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана
од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена
печатом.
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, понуђач је дужан
да достави Изјаву подизвођача (Образац изјаве подизвођача, дат је у
поглављу IV одељак 3.), потписану од стране овлашћеног лица подизвођача и
оверену печатом.
Наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од
понуђача, чија је понуда оцењена као најповољнија, да достави на увид
оригинал или оверену копију свих или појединих доказа о испуњености услова.
Ако понуђач у остављеном примереном року, који не може бити краћи од
5 дана, не достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа,
наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.
Понуђач није дужан да доставља на увид доказе који су јавно доступни
на интернет страницама надлежних органа.
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.
Докази из чл. 75. и 76. ЗЈН, ( тачка 5))у случају да понуђач поднесе понуду
за две или више партија, не морају бити достављени за сваку партију посебно
уколико се односе на две или више партија, односно достављају се у једном
примерку.
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3. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. И 76.
ЗАКОНА
ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА
О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ
НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
У складу са чланом 77. став 4. Закона, под пуном материјалном и кривичном
одговорношћу, као заступник понуђача, дајем следећу
ИЗЈАВУ
Понуђач _____________________________________________[навести назив
понуђача] у поступку јавне набавке санитетског материјала број 3/2019,
испуњава све услове из чл. 75. и 76. 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 је поштовао 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.

Место:_____________
Датум:_____________

М.П.

Понуђач:
_____________________

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити
потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и
оверена печатом.
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ИЗЈАВА ПОДИЗВОЂАЧА
О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. ЗАКОНА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ
НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
У складу са чланом 77. став 4. Закона, под пуном материјалном и кривичном
одговорношћу, као заступник подизвођача, дајем следећу
ИЗЈАВУ
Подизвођач____________________________________________[навести назив
подизвођача] у поступку јавне набавке санитетског материјала број 3/2019,
испуњава све услове из чл. 75. Закона, односно услове дефинисане
конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то:
1) Подизвођач је регистрован код надлежног органа, односно уписан
у одговарајући регистар;
2) Подизвођач 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) Подизвођач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне
дажбине у складу са прописима Републике Србије (или стране
државе када има седиште на њеној територији).
Место:_____________
Датум:_____________

М.П.

Подизвођач:
_____________________

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, Изјава мора бити
потписана од стране овлашћеног лица подизвођача и оверена печатом.
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Додатни услови
У складу са чланом 76 Закона о јавним набавкама, став 2, понуђач у
поступку јавне набавке мора доказати:
1. да поседује Решење Агенције за лекове и медицинска средства за
стављање у промет предмета јавне набавке или доказ да предметно
добро не подлеже регистрацији у АЛИМС-у..
2. да поседује Одобрење за стављање у промет или Решење о упису
биоцидног производа у привремену листу (за партију 2.)
3. да поседује Одобрење за стављање у промет или Решење о упису у
регистар хемикалија.
Доказивање испуњености додатних услова:
*Додатни услов се доказује достављањем важећег Решења Агенције за
лекове и медицинска средства за стављање у промет за предмет јавне
набавке, за сваку партију. Уколико неко од понуђених добара не
подлеже регистрацији у АЛИМС-у, понуђач је дужан да достави оверену и
потписану изјаву да се предметно добро не сматра медицинским
средством, те стога не подлеже регистрацији и достављањем Одобрења
за стављање у промет или Решења о упису биоцидног производа у
привремену листу (за партију 2 за ставке 1,2,3,6,7 и 8.) или Решења о
упису у регистар хемикалија за предметна добра која представљају
хемикалије.
.
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V УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ
1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА


Понуђач подноси понуду на српском језику.

2. НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА









Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној
коверти или кутији, затворену на начин да се приликом отварања понуда
може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара.
На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача.
У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно
назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих
учесника у заједничкој понуди.
Понуду доставити на адресу: Дом здравља ,,Даница и Коста Шамановић
34240 Кнић, са назнаком: ,,Понуда за јавну набавку добара- санитетски
материјал, ЈН бр: 3/2019 - НЕ ОТВАРАТИ”. Понуда се сматра
благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 08.04.2019.
године до 12,00 часова.
Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у
којој се понуда налази, обележити време пријема и евидентирати број и
датум понуде према редоследу приспећа. Уколико је понуда достављена
непосредно наручилац ће понуђачу предати потврду пријема понуде. У
потврди о пријему наручилац ће навести датум и сат пријема понуде.
Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење
понуда, односно која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу
понуде подносити, сматраће се неблаговременом.

Понуда мора да садржи:
 Образац понуде са обрасцем структуре цена
 Модел уговора (оверен и потписан)
 Образац изјаве о независној понуди
 Образац изјаве о испуњавању услова из чл. 75 и 76 Закона
 Доказ из тачке 5) конкурсне документације (обавезни услов)
 Доказ о испуњењу додатног услова (Решење АЛИМС-а,Решење о упису
биоцидног средства )
 Образац А
 Наручилац ће понуду одбити ако:
- понуђач не докаже да испуњава обавезне услове за учешће;
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- понуђач не докаже да испуњава додатне услове за учешће;
- понуђач није доставио изјаву о средству обезбеђења;
- ако је понуђени рок важења понуде краћи од рока предвиђеног
конкурсном документацијом;
-ако понуда садржи друге битне недостатке због којих није могуће
утврдити стварну садржину понуде или није могуће упоредити је са
другим понудама (потребно је попунити образац понуде и друге
тражене обрасце)
Споразум о заједничком наступању - доставља се само у случају
подношења заједничке понуде;
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 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: Дом
здравља ,,Даница и Коста Шамановић 34240 Кнић, са назнаком:
„Измена понуде за јавну набавку добара- санитетски материјал, ЈН бр:3/2019
- НЕ ОТВАРАТИ” или
„Допуна понуде за јавну набавку добара- санитетски материјал, ЈН бр:3/2019
- НЕ ОТВАРАТИ” или
- „Опозив понуде за јавну набавку добара- санитетски материјал, ЈН
бр:3/2019 - НЕ ОТВАРАТИ” или
„Измена и допуна понуде за јавну набавку добара-– санитетски материјал,
ЈН бр:3/2019 - НЕ ОТВАРАТИ” .
На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. У случају
да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се
ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој
понуди.
 По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да
мења своју понуду.
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.
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У Обрасцу понуде (поглавље VI), понуђач наводи на који начин подноси
понуду, односно да ли подноси понуду самостално, или као заједничку
понуду, или подноси понуду са подизвођачем.

6. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ









Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу
понуде (поглавље VI) наведе да понуду подноси са подизвођачем,
проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу, а који
не може бити већи од 50%, као и део предмета набавке који ће извршити
преко подизвођача.
Понуђач у Обрасцу понуде наводи назив и седиште подизвођача, уколико
ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу.
Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и
понуђача који подноси понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити
наведен и у уговору о јавној набавци.
Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености
услова који су наведени у поглављу IV конкурсне документације, у складу
са упутством како се доказује испуњеност услова (Образац изјаве из
поглаваља IV одељак 3.).
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



1.
2.
3.
4.
5.
6.





Понуду може поднети група понуђача.
Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде
мора бити споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према
наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи
податке из члана 81. ст. 4. тач. 1) до 6) Закона и то податке о:
члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду
и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем,
понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор,
понуђачу који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења,
понуђачу који ће издати рачун,
рачуну на који ће бити извршено плаћање,
обавезама сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора .
Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова
који су наведени у поглављу IV конкурсне документације, у складу са
упутством како се доказује испуњеност услова (Образац изјаве из
поглавља IV одељак 3.).
Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према
наручиоцу.
Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун
задругара или заједничку понуду у име задругара.
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Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне
набавке и уговора о јавној набавци одговара задруга и задругари у
складу са законом.
Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из
поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци неограничено
солидарно одговарају задругари.

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 за одложено плаћање је максимално до 60 (шесдесет) дана од дана
испостављања рачуна од стране понуђача за добра која су предмет јавне
набавке. Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача.
8.2. Захтев у погледу рока испоруке добара
 Рок испоруке добара не може бити дужи од 3 дана од дана пријема
поруџбине од стране наручиоца а трошкови испоруке падају на терет
понуђача. Испорука је сукцесивна
 Место испоруке :Дом здравља Кнић.
8.3. 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.
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.
Цена је фиксна и не може се мењати.
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 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
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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
ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ











ИЛИ

ПОЈАШЊЕЊА

У

ВЕЗИ

СА

Заинтересовано лице може, у писаном облику [путем поште на адресу
наручиоца, електронске поште на e-mail>dzknic@gmail.com. или
факсом на број 034/510-173) тражити од наручиоца додатне
информације или појашњења у вези са припремањем понуде, најкасније
5 дана пре истека рока за подношење понуде.
Наручилац ће заинтересованом лицу у року од 3 (три) дана од дана
пријема захтева за додатним информацијама или појашњењима
конкурсне документације, одговор доставити у писаном облику и
истовремено ће ту информацију објавити на Порталу јавних набавки и на
својој интернет страници.
Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев
за
додатним
информацијама
или
појашњењима
конкурсне
документације, ЈН бр 3/2019.
Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 или мање
дана пре истека рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за
подношење понуда и објави обавештење о продужењу рока за
подношење понуда.
По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да
мења нити да допуњује конкурсну документацију.
Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем
понуде телефоном није дозвољено.
Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин
одређен чланом 20. Закона.

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
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врши контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача (члан
93. Закона).
Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је
потребно извршити контролу (увид) код понуђача, односно његовог
подизвођача, наручилац ће понуђачу оставити примерени рок да поступи
по позиву наручиоца, односно да омогући наручиоцу контролу (увид) код
понуђача, као и код његовог подизвођача.
Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских
грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку
отварања.
У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је
јединична цена.
Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац
ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

14. ДОДАТНО ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ИСПУЊЕЊА УГОВОРНИХ
ПОНУЂАЧА КОЈИ ИМАЈУ НЕГАТИВНЕ РЕФЕРЕНЦЕ


ОБАВЕЗА

Понуђач који има негативну референцу за предмет набавке , а уколико
таквом понуђачу буде додељен уговор, дужан је да у тренутку закључења
уговора преда наручиоцу банкарску гаранцију за добро извршење посла,
која ће бити са клаузулама: безусловна и платива на први позив.
Банкарска гаранција за добро извршење посла издаје се у висини од
15%, (уместо 10% из тачке 12. Упутства понуђачима како да сачине
понуду) од укупне вредности уговора без ПДВ-а, са роком важности који
је 30 (тридесет) дана дужи од истека рока за коначно извршење посла.
Ако се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне
обавезе, важност банкарске гаранције за добро извршење посла мора да
се продужи.

15. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И
РОКОВИМА ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА, УКОЛИКО
ИСТО НАРУЧИЛАЦ ЗАХТЕВА:




Понуђач је дужан да уз понуду достави изјаву о средству обезбеђења
која је саставни део конкурсне документације. Понуђач је дужан да
приликом закључења уговора достави средство обезбеђења за
извршење уговорне обавезе: регистровану меницу са овлашћењем на
износ од 10% од укупне вредности закљученог уговора. Менице морају
бити бланко соло, безусловне и плативе на први позив, потписане од
стране овлашћеног лица и оверене и копије картона са депонованим
потписима овлашћених лица.
Наручилац је овлашћен да уновчи меницу у случају да Добављач не
изврши своју обавезу из уговора која се односи на испоруку добара и
испоруку апарата, одржавање и сервисирање апарата и резервне делове
за апарате, као и на рокове испоруке.
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У случају подношења заједничке понуде понуђачи (чланови заједничке
понуде) могу дати једну гаранцију прибављену од стране само једног
члана или више гаранција од свих чланова заједничке понуде.
Средство финансијског обезбеђења се предаје за сваку партију посебно.

16.
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
„Најнижа понуђена цена“.
Уколико понуђач нуди добра домаћег порекла , као саставни део понуде
мора поднети доказ о домаћем пореклу робе-Уверење о домаћем
пореклу робе које издаје Привредна комора Србије. Уколико је понуђач
из земље потписнице споразума ЦЕФТА домаће порекло робе доказује
Уверењем које је издала Привредна комора земље понуђача или
писаном Изјавом датом под пуном кривичном и материјалном
одговорношћу или Изјавом овереном пред судским или управним
органом, нотаром или другим надлежним органом те државе.

17. ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ
ИЗВРШИТИ ДОДЕЛУ УГОВОРА У СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ ИЛИ
ВИШЕ ПОНУДА СА ЈЕДНАКИМ БРОЈЕМ ПОНДЕРА ИЛИ ИСТОМ
ПОНУЂЕНОМ ЦЕНОМ


Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, као
најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио краћи
рок испоруке. У случају истог рока испоруке, као најповољнија биће
изабрана понуда која је раније стигла на адресу наручиоца.

18. ПОШТОВАЊЕ ОБАВЕЗА КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА


Понуђач је дужан да у оквиру своје понуде достави изјаву дату под
кривичном и материјалном одговорношћу да је поштовао све обавезе
које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и
условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрануза
обављање делатности која је на снази у време подношења понуде.
(Образац изјаве из поглавља IV одељак 3.).

19. КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ
ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА


Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду
заштићених права интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач.
20. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА
ПОНУЂАЧА
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Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно свако
заинтересовано лице, или пословно удружење у њихово име.
Захтев за заштиту права подноси се Републичкој комисији, а предаје
наручиоцу. Примерак захтева за заштиту права подносилац истовремено
доставља Републичкој комисији. Захтев за заштиту права се доставља
непосредно, електронском поштом на e-mail dzknic@gmail.com, факсом
на број 034/510-173 или препорученом пошиљком са повратницом.
Захтев за заштиту права се може поднети у току целог поступка јавне
набавке, против сваке радње наручиоца, осим уколико Законом није
другачије одређено. О поднетом захтеву за заштиту права наручилац
обавештава све учеснике у поступку јавне набавке, односно објављује
обавештење о поднетом захтеву на Порталу јавних набавки, најкасније у
року од 2 дана од дана пријема захтева.
Уколико се захтевом за заштиту права оспорава врста поступка,
садржина позива за подношење понуда или конкурсне документације,
захтев ће се сматрати благовременим уколико је примљен од стране
наручиоца најкасније 3 дана пре истека рока за подношење понуда, без
обзира на начин достављања. У том случају подношења захтева за
заштиту права долази до застоја рока за подношење понуда.
После доношења одлуке о додели уговора из чл. 108. Закона или одлуке
о обустави поступка јавне набавке из чл. 109. Закона, рок за подношење
захтева за заштиту права је 5 дана од дана пријема одлуке.
Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца
предузете у поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или
могли бити познати разлози за његово подношење пре истека рока за
подношење понуда, а подносилац захтева га није поднео пре истека тог
рока.
Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту
права од стране истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу
оспоравати радње наручиоца за које је подносилац захтева знао или
могао знати приликом подношења претходног захтева.
Подносилац захтева је дужан да на рачун буџета Републике Србије
уплати таксу од 60.000,00 динара (број жиро рачуна: 840-742221843-57,
позив на број 50-016, сврха: Републичка административна такса са
назнаком набавке на коју се односи, корисник: Буџет Републике Србије).
Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138. - 167.
Закона.

21. РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН



Уговор о јавној набавци ће бити закључен са понуђачем којем је додељен
уговор у року од 8 дана од дана протека рока за подношење захтева за
заштиту права из члана 149. Закона.
У случају да је поднета само једна понуда наручилац може закључити
уговор пре истека рока за подношење захтева за заштиту права, у складу
са чланом 112.став 2.тачка 5) Закона.
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VI ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ
Понуда бр ________________ од __________________ за јавну набавку.
добара- санитетски материјал, ЈН бр 3/2019.
1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ
Назив понуђача:
Адреса понуђача:
Матични број понуђача:
Порески
идентификациони
понуђача (ПИБ):

број

Име особе за контакт:
Електронска адреса понуђача (e-mail):
Телефон:
Телефакс:
Број рачуна понуђача и назив банке:
Лице овлашћено
уговора

за

потписивање

2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:
А) САМОСТАЛНО
Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ
В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ
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Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о
подизвођачу, уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о
свим учесницима заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђач
3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ
1)

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

вредности
извршити

Део предмета набавке који ће
извршити подизвођач:
2)

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

вредности
извршити

Део предмета набавке који ће
извршити подизвођач:
Напомена:
Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе
понуду са подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места
предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у
довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког подизвођача.
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4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ
1)

Назив учесника
понуди:

у

заједничкој

Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони број:
Име особе за контакт:
2)

Назив учесника
понуди:

у

заједничкој

Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони број:
Име особе за контакт:
3)

Назив учесника
понуди:

у

заједничкој

Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони број:
Име особе за контакт:
Напомена:
Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи
који подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој
понуди од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац
копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког
понуђача који је учесник у заједничкој понуди.
5. Рок за одложено плаћање од дана
добра_________ (максимално 60 дана):

испостављања рачуна за испоручена

6. Рок за испоруку добара од дана пријема поруџбине_______ (максимално 3 дана)
7. Рок важења понуде износи _____ (_____________) дана од дана отварања понуда
(не краћи од 30 дана).
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ПОНУДУ ПОДНОСИМО ЗА ПАРТИЈУ: (заокружити)
Партија 1
Партија 2
Партија 3
Партија 4
Партија 5
Партија 6
Партија 7
Партија 8
Партија 9
Партија 10
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VII МОДЕЛ УГОВОРА
(понуђач попуњава, парафира
и оверава сваку страну чиме потврђује да прихвата елементе модела уговора)

На основу Одлуке о додели уговора број ______ од ______2019. године, закључује се

УГОВОР
О јавној набавци добара :
САНИТЕТСКИ МАТЕРИЈАЛ
за потребе Дома здравља „Даница и Коста Шамановић“ Кнић
БРОЈ 3/2019
Закључен између:
1. ДОМА ЗДРАВЉА „Даница и Коста Шамановић“ Кнић, 34240 Кнић, кога заступа
др Радомир Ерић,вд директора /у даљем тексту: Наручилац/ и
2. __________________________________________________________, кога заступа
______________________________________________
/у даљем тексту: Понуђач/
на следећи начин:
Члан 1.
Уговорне стране међусобно констатују да је предмет овог уговора набавка санитетског
материјала за потребе Дома здравља „Даница и Коста Шамановић“ Кнић, за
партију _______________________________ , према понуди понуђача број _______ од
_______2019. године , која је саставни део овог Уговора.
Члан 2.
Понуђач се са своје стране обавезује да ће санитетски материјал из члана 1. овог
уговора испоручити ф-цо магацин Наручиоца, Дом здравља „Даница и Коста
Шамановић“ Кнић, сукцесивно према потребама Наручиоца, до краја рока од 12
месеци од дана потписивања овог уговора.
Рок за сваку конкретну испоруку предметних добара је до _____ дана,
наведеног у писаној поруџбини наручиоца.

од датума

Члан 3.
Уговор се закључује највише до износа процењене вредности набавке у износу
од_____ динара без ПДВ-а, односно са урачунатим ПДВ-ом у износу од
_______динара на период од 12 месеци ,с тим што вредносно извршење уговора
зависи од стварних потреба наручиоца.
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Плаћање ће се вршити до нивоа средстава обезбеђених финансијским планом
Наручиоца за 2019. годину за ове намене.
Обавезе плаћања које доспевају по овом уговору у 2020. години, Наручилац ће
реализовати по обезбеђивању финансијских средстава усвајањем финансијског плана
за 2020. годину и то највише до износа средстава која ће за ту намену бити одобрена у
тој буџетској години. ( Уредба о критеријумима за утврђивање природе расхода и
условима и начину прибављања сагласности за закључивање одређених уговора који,
због расхода, захтевају плаћање у више година „Сл. гласник РС“ бр. 21 од 22.02.2014.
године).
Цена набавке, прецизирана чланом 1 овог Уговора, има се исплатити понуђачу у року
до _____ дана по испоруци.
Понуђач се обавезује да ће у фактури за испоручени санитетски материјал из члана 1
овог уговора, навести назив добара, како је прецизирано у понуди , као и број и датум
уговора, на који се фактура односи.
Члан 4.
Као инструмент обезбеђења овог Уговора, понуђач је дужан доставити регистровану
бланко соло меницу са овлашћењем у висини од 10% од укупне вредности закљученог
уговора, за добро извршење посла.
Меницу је дужан доставити приликом потписивања Уговора.
Предајом менице из става 1 овог члана , понуђач се обавезује да наручиоцу преда
копије картона са депонованим потписима овлашћених лица понуђача.
Члан 5.
У случају прекорачења рока испоруке из члана 2 овог уговора, понуђач ће бити у
обавези да сваки дан закашњења плати наручиоцу, на име уговорне казне, 0.5% од
износа укупно уговорене цене по партији за коју је прекорачио рок испоруке, али не
више од 3 %.
У случају да понуђач не изврши своју уговорну обавезу ни у року од 5 дана од дана
истека рокова из члана 2 овог уговора, наручилац ће имати право да једнострано
раскине овај уговор. У том случају ће понуђач бити у обавези да на име уговорне казне
плати 3% од износа укупно уговорене цене по партији за коју је прекорачио рок
испоруке, с тим да ће ова уговорна казна бити исплаћена кумулативно, са оном
предвиђеном претходним ставом овог члана и то, реализацијом предате менице.
Члан 6.
Санитетски материјал из члана 1. мора бити у складу са понудом у погледу квалитета
и количина.
Наручилац као овлашћено лице за надзор над извршењем уговорених количина, цена
и квалитета одређује главну сестру Дома здравља.
Наручилац је овлашћен да врши контролу испоручене количине добара на месту
пријема, током или после испоруке.
Наручилац је дужан да добра, из члана 1 овог уговора, приликом пријема прегледа и
своје примедбе о видљивим недостацима, одмах достави понуђачу, у писаној форми.
Ако се након пријема покаже неки недостатак, који се није могао открити уобичајеним
прегледом, наручилац је дужан да о том недостатку , у писаној форми, обавести
понуђача у року од 8 дана од када је открио недостатак.
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Понуђач је дужан да отклони недостатак, односно да преда друга добра из члана 1
овог уговора, а најкасније у року од 24 сата од дана захтева наручиоца.
У случају када специјализована институција утврди одступање од уговореног
квалитета добара, трошкови анализе и рекламације падају на терет понуђача.
Ако понуђач у предвиђеном року не поступи по горе наведеном ставу 6, наручилац има
право да раскине уговор за спорну партију и реализује предату меницу, на износ од
3% укупно уговорене цене за ту партију, а на име уговорне казне.
Члан 7.
Евентуални други неспоразуми у вези реализовања овог уговора, решиће се
договором у духу добрих пословних односа, а у случају спора пред надлежним судом у
складу са законом.
Измене и допуне овог уговора регулисаће се анексима уговора.
Члан 8.
Овај уговор је сачињен у четири /4/ примерка од којих свака страна задржава по два /2/
примерка.

ЗА ПОНУЂАЧА,

ЗА НАРУЧИОЦА,
ВД ДИРЕКТОРА
др Радомир Ерић

Напомене:
- Овај модел уговора представља садржину уговора који ће бити закључен са
изабраним понуђачем, као и да ће наручилац, ако понуђач одбије да закључи
уговор о јавној набавци, након што му је уговор додељен, наручилац може да
закључи уговор са првим следећим најповољнијим понуђачем.
- Уколико понуђач доставља понуде за више партија у обавези је да за сваку
партију достави попуњен и оверен модел уговора
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VIII ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

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 ТРОШКА У РСД

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

М.П.

Потпис понуђача
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IX 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 Санитетски материјал , бр 3/2019, поднео независно,
без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

Датум:

М.П.

Потпис понуђача
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X ОБРАЗАЦ A
На основу Члана 61 став 7 Закона о јавним набавкама ( „Сл. Гласник РС“
124/12, 14/2015 и 68/2015) и члан 12 Правилника о обавезним елементима
конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања
испуњености услова ( „Сл. Гласник РС“ 86/2015), захтева се

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА
О СРЕДСТВУ ОБЕЗБЕЂЕЊА

Обавезујем се да ћу, на основу Закона о јавним набавкама ( „Сл. Гласник РС“
124/12 , 14/2015 и 68/2015), као ПОНУЂАЧ, у ЈН број 3/2019– Санитетски материјал,
приликом потписивања уговора,

доставити наручиоцу средство обезбеђења,

регистровану меницу са овлашћењем на износ од 10% од укупне вредности
закљученог уговора.
Обавезујем се, да ћу истовремено, са предајом менице, предати копије картона
са депонованим потписима овлашћених лица понуђача.

Датум:

Потпис овлашћеног лица:

__________________

_________________________

М.П.
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XI ОБРАЗАЦ A1
МЕНИЧНО ОВЛАШЋЕЊЕ – ПИСМО
за корисника бланко сопствене менице –
Корисник: Дом здравља "Даница и Коста Шамановић"
Седиште: бб 34240 Кнић
Предајемо Вам 1 (једну) бланко сопствену меницу, серије
___________________ и овлашћујемо Дом здравља "Даница и Коста
Шамановић", са седиштем у бб 34240 Кнић, као повериоца, да предату меницу
може попунити на износ од 10% од укупне вредности закључено уговора,
односно
уговора
за
ЈН
3/2019,бр.партије____,назив
партије
________________________________
, а по основу гаранције за
извршење уговорне обавезе.
Овлашћујемо Дом здравља "Даница и Коста Шамановић", бб 34240 Кнић,
као Повериоца, да у своју корист безусловно и неопозиво, „без протеста“ и
трошкова, вансудски, може извршити наплату са свих рачуна Дужника, у
случају да Дужник не изврши обавезе по уговору.
Овлашћујемо банку код које имамо рачун да наплату-плаћање извршити
на терет свих наших рачуна, а као и да поднети налог за наплату заведе у
распоред чекања у случају да на рачуну уопште нема или нема довољно
средстава или због поштовања приоритета у наплати са рачуна.
Дужник се одриче права на повлачење овог овлашћења, на опозив овог
овлашћења, на стављање приговора на задужење и на сторнирање по овом
основу за наплату.
Меница је важећа и у случају да дође до промене лица овлашћеног за
заступање и располагање средствима на текућем рачуну Дужника, статусних
промена, оснивања нових правних субјеката од стране Дужника.
Меница је потписана од стране овлашћеног лица за заступање
_____________________ (име и презиме) чији се потпис налази у картону
депонованих потписа код наведене банке.
На меници је стављен печат и потпис издаваоца менице-трасанта.

Датум издавања
овлашћења
_______________________

М.П.

Дужник – издавалац
менице
________________________

Напомена: Менично овлашћење-писмо предаје изабрани понуђач на дан потписивања
уговора.
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XII СПЕЦИФИКАЦИЈА-КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА

30

ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНА

Стране 31 до 51

31

Партија 1-Игле, шприцеви, газе, завоји и остало
РБ

опис материјала

јединиц
а мере

оквирне
количине

1

игла стерилна
0,8*40мм, 21G*1
1/2

ком

55000

2

игла стерилна
0,45*16мм,26G*5/
8

ком

10000

3

шприц без игле
троделни,стерилан
2мл

ком

25000

4

шприц без игле
троделни ,
стерилан 5мл

ком

20000

5

шприц без игле
троделни,
стерилан 10мл

ком

5000

Произвођ
ач

цена без
ПДВ-а

цена са
ПДВ-ом

укупна
укупна
цена без цена са
ПДВ-ом
ПДВ-а

32

6

шприц без игле
троделни,
стерилан 20мл

ком

1000

7

систем за
инфузију,
стерилан и
апироген, 15
микролитара,
20капи=0,05мл

kom

3000

8

завој, уткани руб
5цм*5м, памучно
предиво Nm
50/1,14/10 нити на
1цм2, 40g/m2

ком

3000

9

завој, уткани руб
8цм*5м, памучно
предиво Nm
50/1,14/10 нити на
1цм2, 40g/m2

ком

3000

10

завој, уткани руб
10цм*5м, памучно
предиво Nm
50/1,14/10 нити на

ком

3000

33

1цм2, 40g/m2
11

завој, уткани руб
12цм*5м, памучно
предиво Nm
50/1,14/10 нити на
1цм2, 40g/m2

ком

1000

12

памучна газа
ком
стерилна
1/4м,100%памук,
17 нити, 23гр/м2+1гр

6000

13

памучна газа
ком
стерилна
1/2м,100%памук,
17 нити, 23гр/м2+1гр

6000

14

памучна газа
стерилна
1м,100%памук, 17
нити, 23гр/м2+1гр

6000

ком

34

15

стерилна компреса
од газе 5цм*5цм,
100% памук, нето
маса минимум
23,5г/м2, број
слојева 16

ком

2000

16

нестерилна газа
100м*80цм, 17
нити

ком

35

17

папирна вата,
високо бељена
целулоза, 1000гр

паковањ
е

50

18

санитетска вата,
високо бељена
целулоза,памучна
пречишћена,
нестерилна, 100%
памук,1000гр

паковањ
е

100

19

контактни гел за
све врсте
ултразвучних и
електричних,
дијагностичких и

паковањ
е

30

35

терапеутских
процедура 1кг
20

рукавице без
латекса и талка
величина 6-6,5:88,5

ком

20000

21

рукавице латекс за
једнoкратну
употребу са
талком, величина
8-8,5

ком

5000

22

брауниле
1,3*45мм,18G,
80мл/мин

ком

500

23

брауниле
1,1*32мм,20G,
54мл/мин

ком

500

24

брауниле
0,7*19мм,22G,
20мл/мин

ком

500

25

брауниле

ком

500
36

0,9*25мм,24G,
33мл/мин
26

беби систем
23GX*3/4

ком

200

27

Фластер за ив
каниле 8цм*6цм

ком

500

28

Фластер на платну
5м*5цм

ком

1000

НАПОМЕНА: Наведене колочине су оквирне потребе наручиоца на годишњем нивоу и наручилац нема
обавезу да повуче све количине и ставке.
Укупна вредност без ПДВ-а _____________________
ПДВ _____________________
Укупна вредност са ПДВ _____________________
Датум:

М.П.

ПОНУЂАЧ
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Партија 2-Дезинфицијенси
РБ

опис материјала

јединиц
а мере

Оквир.
колич
ине

1

алкохол 96% за
дезинфекцију
површина 1литар

литар

50

2

алкохол 70% за
дезинфекцију здраве
коже 1литар

литар

200

3

водоник пероксид
3%,боца 1л

литар

100

4

медицински бензин,
боца стаклена

литар

1

5

Концетровани
дезинфицијенс за
мед.инструменте,
раствор 0,5%

литар

50

6

дезинфицијенс за
радне површине на
бази бензалконијум

литар

100

Произвођа
ч

цена без
ПДВ-а

цена са
ПДВ-ом

укупна
укупна
цена без цена са
ПДВ-ом
ПДВ-а
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хлорида 5%
концетрован
7

дезинфицијенс за суво литар
прање руку

20

8

средство за прање и
дезинфекцију подова
концетрација мин.
1:20

литар

100

9

средство за
дезинфекцију маски
за инхалатор на бази
активног кисеоника

кг

3

НАПОМЕНА: Наведене колочине су оквирне потребе наручиоца на годишњем нивоу и наручилац нема
обавезу да повуче све количине и ставке.
Укупна вредност без ПДВ-а _____________________
ПДВ _____________________
Укупна вредност са ПДВ _____________________
Датум:

М.П.

ПОНУЂАЧ
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Партија 3-Траке за гликемију
РБ

опис материјала

јединиц
а мере

оквирне
количине

1

траке за мерење
нивоа шећера у
крви за апарате
Accu-Chek

паковањ
е

60

Произвођ
ач

цена без
ПДВ-а

цена са
ПДВ-ом

укупна
укупна
цена без цена са
ПДВ-ом
ПДВ-а

НАПОМЕНА: Наведене колочине су оквирне потребе наручиоца на годишњем нивоу и наручилац нема
обавезу да повуче све количине и ставке.
Укупна вредност без ПДВ-а _____________________
ПДВ _____________________
Укупна вредност са ПДВ _____________________
Датум:

М.П.

ПОНУЂАЧ
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Партија 4-РО филмови, развијачи, фиксири
РБ

опис материјала

јединица
мере

оквирне
количин
е

1

развијач 25л

паковање

5

2

фиксир 20л

паковање

5

3

рендген филм
35*43, 100/1

паковање

10

Произво
ђач

цена без
ПДВ-а

цена са
ПДВ-ом

укупна
укупна
цена без цена са
ПДВ-ом
ПДВ-а

НАПОМЕНА: Наведене колочине су оквирне потребе наручиоца на годишњем нивоу и наручилац нема
обавезу да повуче све количине и ставке.
Укупна вредност без ПДВ-а _____________________
ПДВ _____________________
Укупна вредност са ПДВ _____________________
Датум:

М.П.

ПОНУЂАЧ
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Партија 5-Вакутајнери
РБ

опис материјала

једин
ица
мере

оквирне
количине

1

вакутајнери за
хематологију-ккс 3мл

ком

7000

2

вакутајнери за
седиментацију 1,6мл
(читање на 30
мин.),,S,, 3,8 % Nacitrat

ком

7000

3

вакутајнери за
биохемију-серум 9мл

ком

7000

4

вакутајнери за
коагулацију 4,5мл

ком

7000

5

вакутајнер игла
стерилна 0,8 мл

ком

7000

6

вакутајнер bebi
sistem 22g

ком

200

Произвођ
ач

цена без
ПДВ-а

цена са
ПДВ-ом

укупна
укупна
цена без цена са
ПДВ-ом
ПДВ-а
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7

Капиларне тубе 0,5мл
ЕДТА са
инкорпорираним
левком

ком

100

8

Капиларне тубе 0,2мл
ЕДТА са уграђеном
цевчицом

ком

100

9

Контакт активирајућа
ланцета 21G-2.2мм

ком

300

10

холдер

ком

20

11

Контакт активирајућа
ланцета 22G-2.2мм

300

НАПОМЕНА: Наведене колочине су оквирне потребе наручиоца на годишњем нивоу и наручилац нема
обавезу да повуче све количине и ставке.
Све понуђене ставке морају бити од истог произвођача (компатибилно).
Наручилац задржава право тражења узорака приликом стручне оцене понуда.
Укупна вредност без ПДВ-а _____________________
ПДВ _____________________
Укупна вредност са ПДВ _____________________
Датум:

М.П.

ПОНУЂАЧ

43

Партија 6-Пластични наставци, предметна , покровна стакла, епрувете
РБ

опис материјала

једин
ица
мере

оквирне
количине

1

жути наставци за
пипете, 1000/1

паков
ање

5

2

плави наставци за
пипете, 500/1

паков
ање

10

3

епрувета пластична
100*16мм

ком

1500

4

епрувета бакто
стаклена 100*16мм

ком

1500

5

предметно стакло
50/1,76*26mm

паков
ање

100

6

покровно стакло
100/1, 18*18мм

паков
ање

50

7

покровно стакло
100/1, 24*24мм

паков
ање

50

Произвођ
ач

цена без
ПДВ-а

цена са
ПДВ-ом

укупна
укупна
цена без цена са
ПДВ-ом
ПДВ-а

44

8

папа боје 1, 1*500мл

бочиц
а

2

9

папа боје 2, 1*500мл

бочиц
а

2

10

папа боје 3, 1*500мл

бочиц
а

2

11

штапићи за брис са
тубусом (комплет)

ком

800

12

микротуба епендорф
1,5мл

ком

10000

НАПОМЕНА: Наведене колочине су оквирне потребе наручиоца на годишњем нивоу и наручилац нема
обавезу да повуче све количине и ставке.
Укупна вредност без ПДВ-а _____________________
ПДВ _____________________
Укупна вредност са ПДВ _____________________
Датум:

М.П.

ПОНУЂАЧ
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Партија 7-Медицински кисепник
РБ

опис материјала

једин
ица
мере

оквирне
количине

1

Боца 10л

ком

10

2

Боца 5л

ком

5

3

Боца 3л

ком

5

Произвођ
ач

цена без
ПДВ-а

цена са
ПДВ-ом

укупна
укупна
цена без цена са
ПДВ-ом
ПДВ-а

НАПОМЕНА: Наведене колочине су оквирне потребе наручиоца на годишњем нивоу и наручилац нема
обавезу да повуче све количине и ставке.
Укупна вредност без ПДВ-а _____________________
ПДВ _____________________
Укупна вредност са ПДВ _____________________
Датум:

М.П.

ПОНУЂАЧ
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Партија 8-Фпб тестпви
РБ

опис материјала

једин
ица
мере

оквирне
количине

1

Имунохроматографски
брзи тест на окултно
крварење на плочици
(осетљивост теста
10нг/мл)

ком

800

Произвођ
ач

цена без
ПДВ-а

цена са
ПДВ-ом

укупна
укупна
цена без цена са
ПДВ-ом
ПДВ-а

НАПОМЕНА: Наведене колочине су оквирне потребе наручиоца на годишњем нивоу и наручилац нема
обавезу да повуче све количине и ставке.
Укупна вредност без ПДВ-а _____________________
ПДВ _____________________
Укупна вредност са ПДВ _____________________
Датум:

М.П.

ПОНУЂАЧ
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Партија 9-Траке
РБ

опис материјала

једин
ица
мере

оквирне
количине

1

траке за ЕКГ апарат
HELIGE MAC 500,
90*90*360

ком

100

2

траке за ЕКГ апарат
МАС МОДЕЛ 301/601
шестоканални,110мм
са *20М термални
папир у ролни

ком

50

3

траке за ЕКГ апарат
SCHILLER AT-1
90*90*400

ком

50

4

траке за ЕКГ апарат
300G-CONTEC

ком

50

траке за ЦТГ апарат
112*90*150

ком

10

Произвођ
ач и
понуђени
производ

цена без
ПДВ-а

цена са
ПДВ-ом

укупна
укупна
цена без цена са
ПДВ-ом
ПДВ-а
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5.

траке за ултразвучни
апарат, модел К61БЦЕ,110*20мм

паков
ање

50

НАПОМЕНА: Наведене колочине су оквирне потребе наручиоца на годишњем нивоу и наручилац нема
обавезу да повуче све количине и ставке.
Укупна вредност без ПДВ-а _____________________
ПДВ _____________________
Укупна вредност са ПДВ _____________________
Датум:

М.П.

ПОНУЂАЧ
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Партија 10-Oсталп
1

траке за контролу
стерилизације
аутоклава, калем 50м

ком

2

2

траке за контролу
суве стерилизације,
калем 50м

ком

2

3

Траке за урин са 2
параметара 1/50

пак

10

4

Траке за урин са 10
параметара 1/100

пак

10

5

Уринарни фоли
катетер величине 1822мм

ком

100

6

кесе за урин

ком

100

7

каљаче хируршке

ком

400

8

Хируршке маске од
флиса

ком

2000

50

9

шпатуле дрвене за
општи лекарски
преглед

ком

1000

10

Ножић скалпел бр.
20-22 ,1/100

ком

3

НАПОМЕНА: Наведене колочине су оквирне потребе наручиоца на годишњем нивоу и наручилац нема
обавезу да повуче све количине и ставке.
Укупна вредност без ПДВ-а _____________________
ПДВ _____________________
Укупна вредност са ПДВ _____________________
Датум:

М.П.

ПОНУЂАЧ
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Упутствп за пппуоаваое Обрасца структуре цене:
- у кплпну 5 уписати ппнуђени прпизвпд
- у кплпну 6 уписати јединичну цену без ПДВ-а
- у кплпну 7 уписати јединични цену са ПДВ-пм
- у кплпну 8 уписати укупну цену без ПДВ-а (прпизвпд кплпна 4 и 6)
- у кплпну 9 уписати укупну цену са ПДВ-пм (прпизвпд кплпна 4 и 7)
За партије за кпје ппнуђач ппднпси ппнуду уписати све наведене ппдатке.
Ппља кпја се пппуоавају у табелама, а за партије за кпје ппнуђач не ппднпси ппнуду, прецртати кпспм линијпм.
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