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„СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА ИНТЕРНЕ БОЛЕСТИ ВРЊАЧКА БАЊА“
Ул. 8.Марта 12, ВРЊАЧКА БАЊА
У складу са чл.32. и 61. Закона о јавним набавкама ( „Сл. гласник РС“ бр. 124/12, 14/15 и
68/15) и чл.6 Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у
поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености тих услова ( „Сл. гласник
РС“ бр. 86/15), Одлуке о покретању поступка јавне набавке број 222/18 од 08.10.2018.год.
и Решења о образовању комисије за јавну набавку број 223/18 од 08.10.2018.год.,
припремљена је:
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА У
ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ЗА НАБАВКУ
АНАЛОЗАТОРА ЕЛЕКТОЛИТА И АЦИДО БАЗНОГ СТАТУСА
БРОЈ 43/18
Конкурсна документација садржи:
Број
прилог
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Назив прилога
Општи подаци о јавној набавци
Техничке карактеристике (спецификација)
Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. Закона о јавним
набавкама и упутство како се доказује испуњеност тих услова
Критерјум за доделу уговора
Обраци који чине саставни део понуде
Модел уговора
Упутство понуђачима како да сачине понуду
Изјава о врсти финансијске гаранције
Конкурсна документација за јавну набавку анализатора електролита
и ацидобазног статуса
страна 1 до 36
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Прилог брoj 1.
1. ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ
1.1.Назив и адреса наручиоца: Специјална болница за интерне болести Врњачка
Бања, ул.8.Марта 12, 36210 Врњачка Бања
1.2. Интернет страница наручиоца: www.bolnicavb.org.rs
1.3. Врста поступкa: Предметна јавна набавка се спроводи у поступку јавне набавке
мале вредности у складу са Законом и подзаконским актима.
1.4.Предмет јавне набавке:Анализатор електролита и ацидобазног статуса
Ознака из општег речника набавке: 33100000
Поступак јавне набавке није обликован по партијама.
1.5.Циљ спровођења јавне набавке: Поступак јавне набавке спроводи се ради
закључења уговора о јавној набавци.
1.6.Особе за контакт:Татјана Милачић Јевтић 62/591574
Е-mail: tanja.milacic.bolnicavb@gmail.com
др Јасмина Краговић 062/233879
E-mail: jasminalab@gmail.com
ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
Опис предмета: Анализатор електролита и ацидобазног статуса
Ознака из општег речника набавке: 33100000
Поступак јавне набавке није обликован по партијама.
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Прилог број 2.
Анализатор електролита и ацидобазног статуса мора да испуњава следеће минималне техничке
карактеристике:

Ред.
број

Минималне техничке карактеристике

1.

Могућност одређивања параметара ацидобазног
статуса и електролита: Na+, K-, Cа++

2.

Могућност апликовања шприца или капиларе

3.

Могућност добијања резултата за 2 мин или мање

4.

Могућност рада на струју и пуњиву батерију

5.
6.
7.
8.
9.

ДА / НЕ

Локација/број странице
где се доказ о
испуњености техничке
карактеристике налази у
достављеној проспектној,
односно техничкој
документацији

Без јон селективних електрода (апарат се укључује по
потреби)
Могућност интегрисања на LIS
Могућност преноса података на USB
Интегрисани принтер
Испорука максимално 50 тестова са роком трајања
минимално 6 месеци од момента постављања на
апарат кетриџа или појединачног теста (због боље
искористљивости потрошног материјала)

M.P.

______________________________
(потпис овлашћеног лица понуђача)

Образац техничке карактеристике понуђач попуњава на следећи начин:
-Kолону ДА/НЕ попуњава са ДА или НЕ у зависности од тога да ли понуђени апарат
испуњава минималне техничке карактеристике;
-У колони “Локације где се доказ о испуњености техничке карактеристике налази у
достављеној проспектној односно техничкој документацији” попуњава наводећи
локације/број странице у проспектној, односно техничкој документацији, која доказује
испуњеност услова;
-Понуђени апарат мора да у потпуности одговара минималним техничким
карактеристикама, у супротном понуда ће се третирати као неодговарајућа;
-Понућач треба да понуди искључиво нову (некоришћену) опрему.
-Понуђач је дужан да достави одговарајући проспектни материјал-каталог произвођача
или други прилог, који треба да садржи технички опис из кога се недвосмислено може
утврдити да понуђени апарат одговара захтеваним минималним техничким
карактеристикама.
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-У случају да понуђач не достави тражена документа или достави документе на основу
којих се не може извршити провера свих захтеваних минималних техничких
карактеристика, понуда ће се сматрати неодговарајућом.
-Понуђач је дужан да достави сервисно упутство и упутство за руковање апаратом
приликом испоруке апарата.
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Прилог број 3.
УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 75. И 76. ЗАКОНА
И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА
Понуђач који испуњава услове из члана 75. и 76. Закона о јавним набавкама дужан је да уз
понуду достави и доказе из члана 77. овог Закона и друге доказе из конкурсне
документације, и то:
Ре.бр.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

УСЛОВИ
Да је понуђач регистрован код
надлежног органа, односно уписан у
одговарајући регистар
(чл.75 став 1 тачка 1) ЗЈН)
Да понуђач 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 став 1
тачка 2) ЗЈН)
Да је понуђач 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 став 1 тачка 4) ЗЈН)
Да је понуђач поштовао обавезе
које прозилазе из важећих прописа
о заштити на раду, запошљавању и
условима рада, заштити животне
средине као и да нема забрану
обављања делатности која је на
снази у време подношења понуде
(чл.75 став 2 ЗЈН)
Да понуђач има важећу дозволу
надлежног органа за обављање
делатности која је
предмет јавне набавке
(чл.75 став 1 тачка 5) ЗЈН)
Да је понуђено добро
регистровано код надлежног органа
и да има важећу дозволу за
стављање упромет
Да располаже неопходним
финансијским и пословним
капацитетом тј .да је остварио

ДОКАЗИ

Изјава којом понуђач под пуном
материјалном и кривичном
одговорношћу потврђује да
испуњава услове за учешће у
поступку јавне набавке из чл.75
став 1. тачка 1) до 4) и став 2. ЗЈН
дефинисане овом конкурсном
документацијом
(образац број 5.5. конкурсне
документације)

Решење Министарства здравља
Републике Србије

Решење Агенције за лекове и
медицинска средства Србије

Биланс стања и биланс успеха за
последње три обрачунске године.

Број
документа

Датум
издавања
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укупни пословни приход од
најмање 1.800.000,00 дин.
-Да понуђач има минимум једног

8.

9.

10.

Да располаже довољним
кадровским капацитетом
(минимум једног
сервисера
који посеују сертификат )

Уговор са произвођачем или
овлашћење за дистрибуцију
Важећи сертификат за понуђача
и важећи сертификат за
произвођача понуђеног
предметног добра

сервисера у
сталном радном односу који
поседују сертификат
издат од стране произвођача
опреме (доставити тражени
сертифика и
уговор о раду за сервисера)
-Копијe M образаца
Копију уговора са произвођачем
или копију овлашћење за
дистрибуцију
Да понуђач достави копију
важећег ISO 9001 сертификата за
понуђача и копију важећег ISO
13485 сертификата за произвођача
понуђеног предметног добра

Место:

Потпис овлашћеног лица понуђача
М.П.

Датум:

_______________

НАПОМЕНА:
1. У овом обрасцу обавезно уписати број докуметна и датум издавања, читко потписати,
печатирати и доставити тражену документацију у виду прилога.
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Прилог број 4.

На основу чл.85 Закона о јавним набавкама (“Сл.гласник РС” број 124/12, 14/18 и 68/15),
критеријум за избор најповољније понуде за набавку анализатора електролита и
ацидобазног статуса:
Економски најповољнија понуда:
Бодовна листа:
1.Најнижа понуђена цена................................................................. 80 пондера
Најнижа понуђена цена х 80
Понуђена цена
2.Гарантни рок .................................................................................. 10 пондера
Најнижи понуђени гарантни рок х10
Понуђени гарантни рок
3. Рок испоруке .................................................................................. 10 пондера
Најнижи понуђени рок испоруке х 10
Понуђени рок испоруке
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Обрасци који чине саставни део понуде:
5.1.Образац понуде;
5.2.Образац структуре понуђене цене са упутством како да се попуни;
5.3.Образац трошкова припреме понуде;
5.4.Образац изјаве о независној понуди;
5.5.Изјава о подношењу заједничке понуде;
5.6.Изјава о поношењу понуда са подизвођачем;
5.7.Образац изјаве понуђача о испуњености услова за учешће у поступку јавне набавке из
чл.75 ЗЈН;
5.8.Образац изјаве подизвођча о испуњености услова за учешће у поступку јавне набавке
из чл.75 ЗЈН.
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Прилог број 5.1.
ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

Ред. Назив апарата
број
1.
Анализатор електролита
и ацидобзаног статуса

Јединица
мере
ком

Количина

Јединична
цена

1

Укупна вредност без ПДВ-а
Укупна вредност са ПДВ-ом
Општи подаци о понађачу:
НАЗИВ ПОНУЂАЧА
АДРЕСА ПОНУЂАЧА
ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТ
ТЕЛЕФОН
ТЕЛЕФАКС
ЕЛЕКТРОНСКА ПОШТА
БРОЈ РАЧУНА
НАЗИВ БАНКЕ
ПОРЕСКИ БРОЈ (ПИБ)
МАТИЧНИ БРОЈ
ШИФРА ДЕЛАТНОСТИ
ЛИЦЕ ОВЛАШЋЕНО ЗА ПОТПИСИВАЊЕ
УГОВОРА
ЛИЦЕ ОДГОВОРНО ЗА МОНТАЖУ,
ИНСТАЛАЦИЈУ И ПУШТАЊЕ У РАД
АПАРАТА

1) Понуду дајем: (заокружити и податке уписати за а), б) или в))
а)самостално
б)са подизвођачем:
1.___________________
2.___________________
3.___________________
(навести назив и седиште свих подизвођача)

Укупно
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-Проценат укупне вредности набавке који се поверава подизвођачу:
__________________________________________________________

-Део предмета набавке који ће се извршити преко подизвођача:
________________________________________________________
в) као заједничку понуду:
1._____________________
2._____________________
3.______________________
(навести назив и седиште свих учесника у заједничкој понуди)
2)Плаћање: 100% авансно најкасније четири дана по преносу средстава од стране
Министарства здравља Републике Србије.
3)Место испоруке:Специјална болница за интерне болести Врњачка Бања, ул.8.Марта 12
4)Рок испоруке: у року од ________ дана по авансној уплати ( не дужи од 40 дана)
5)Гарантни рок износи ________ година од пуштања апарата у рад (минимум 2 године).
6)Сервисирање бесплатно у гарантном року.
7)Обезбеђени резервни делови _________ година (минимум 5 година).
8)Рок важења понуде износи 30 дана од дана отварања понуде.
М.П.
потпис овлашћеног лица понуђача
__________________
Место________________
Датум________________
Напомена:
-Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да
су тачни подаци који су у обрацсу понуде наведени.
-Понуђач је дужан да попуни све колоне из образца понуде.
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ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ
КОЈИ ЈЕ УЧЕСНИК У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ

НАЗИВ ПОНУЂАЧА
АДРЕСА ПОНУЂАЧА
ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТ
ТЕЛЕФОН
ТЕЛЕФАКС
ЕЛЕКТРОНСКА ПОШТА
БРОЈ РАЧУНА
НАЗИВ БАНКЕ
ПОРЕСКИ БРОЈ (ПИБ)
МАТИЧНИ БРОЈ
ШИФРА ДЕЛАТНОСТИ
ЛИЦЕ ОВЛАШЋЕНО ЗА ПОТПИСИВАЊЕ
УГОВОРА

Датум

М.П.

_______________________
Потпис овлашћеног лица понуђача

Напомена: Образац “Подаци о понуђачу који је учесник у заједничкој понуди”
попуњавају само они понуђачи који подносе заједничку понуду, а уколико има већи број
учесника у заједничкој понуди, потребно је да се наведени образац копира у довољном
броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој
понуди.
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ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

НАЗИВ ПОНУЂАЧА
АДРЕСА ПОНУЂАЧА
ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТ
ТЕЛЕФОН
ТЕЛЕФАКС
ЕЛЕКТРОНСКА ПОШТА
БРОЈ РАЧУНА
НАЗИВ БАНКЕ
ПОРЕСКИ БРОЈ (ПИБ)
МАТИЧНИ БРОЈ
ШИФРА ДЕЛАТНОСТИ
ЛИЦЕ ОВЛАШЋЕНО ЗА ПОТПИСИВАЊЕ
УГОВОРА

Проценат укупне вредности
набавке који ће извршити
подизвођач
Део предмета набавке који ће
извршити подизвођач
Датум

М.П.
________________________
Потпис овлашћеног лица подизвођача

Напомена: Образац “Подаци о подизвођачу” попуњавају само они понуђачи који
подносе понуду са подизвођачем.Уколико понуђач наступа са већим бројем подизвођача
потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и
достави за сваког подизвођача уз понуду.
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Прилог број 5.2.
ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНА СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ

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

Јединична цена у динарима без ПДВ-а
Посебно сваки од трошкова који чине
јединичну цену
Укупна цена у динарима без ПДВ-а
Стопа ПДВ-а
ПДВ у динарима
Укупна цена у динарима са ПДВ-ом

Место
М.П.
Датум

(Потпис овлашћеног лица понуђача)
Напомена:
-Понуђач је дужан да попуни све колоне из обрасца структуре понуђене цене.
-Образац структуре цене понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме
потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу наведени.
-Није дозвољено вршити било какве преправке и допуне образаца.
-Образац структуре цене мора бити потписан и оверен од стране овлашћеног лица.
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Прилог број 5.3
У складу са чл.88 Закона о јавним набавкама РС („Сл.гласник РС“ број 124/12, 14/15 и
68/15) понуђач ______________________ доставља укупан износ и структуру трошкова
припремања понуде, како следи у табели:

ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ
Врста трошкова:

Појединачни износ:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
Укупан износ:

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 узрока 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.

Mесто: __________________
Датум: ___________________
_____________________
(потпис овлашћеног лица понуђача)

М.П.
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Прилог број 5.4.

У складу са чл.26 Закона о јавним набавкама и чл.20 Правилника о обавезним
елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања
испуњености услова понуђач ________________________________ даје:

ИЗЈАВУ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу да је понуда за јавну набавку
анализора електролита и ацидобазног статуса, број ЈН 43/18, сачињена независно, без
договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

Потпис овлашћеног лица понуђача: _______________________________

У _________________________,__________ 2018.године.

М.П.
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Прилог број 5.5.

____________________
(Назив понуђача)

______________________
(Назив понуђача)

__________________
(Назив понуђача)

____________________
(Седиште и адреса)

______________________
(Седиште и адреса)

_________________
(Седиште и адреса)

ИЗЈАВА О ПОДНОШЕЊУ ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОНУДЕ

У вези са позивом за поношење понуда у постпку јавне набавке мале вредности за
набавку анализатора едлектролита и ацидобазног статуса, број ЈН 43/18, изјављујемо да
подносимо заједничку понуду.

Место:_______________
Датум:________________

М.П.

_______________________________
(потпис овлашћеног лица понуђача)

М.П.

_______________________________
(потпис овлашћеног лица понуђача)

М.П.

_______________________________
(потпис овлашћеног лица понуђача)
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Прилог број 5.6.

ИЗЈАВА О ПОДНОШЕЊУ ПОНУДЕ СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

У вези са позивом за поношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности за
набавку анализатора електрилота и ацидобазног статуса, број ЈН 43/18, изјављујемо да
подносимо понуду са подизвођачем и наводимо његово учешће по вредности:
-у понуди подизвођач ________________________________ (назив подизвођача)
у укупној понуди учествује на следећи начин_______________________
што износи __________ % вредност понуде.

Место:_______________
Датум:________________

М.П.

_______________________________
(потпис овлашћеног лица подизвођача)

М.П.

_______________________________
(потпис овлашћеног лица подизвођача)
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Прилог број 5.7.
ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА
ИЗ ЧЛ.75 ЗАКОНА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
У складу са чл.77 став 4. Закона, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу,
као заступник понуђача, дајем следећу:
ИЗЈАВУ
Понуђач __________________________________________ у поступку јавне набавке мале
вредности за јавну набавку анализатора електролита и ацидобазног статуса, број ЈН 43/18,
испуњава све услове из чл.75. Закона, односно услове дефинисане конкурсном
документацијом за предметну јавну набавку, и то:
1) Понуђач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући
регистар (чл.75 став 1.тачка 1) ЗЈН);
2) Понуђач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела
као члан организоване криминалне групе, да нису осуђивани за кривична дела
против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело
примања или давања мита, кривично дело преваре (чл.75 став 1 тачка 2) ЗЈН);
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 (чл.75 став 1 тачка 4) ЗЈН);
4) Понуђач је поштовао обавезе које произилазе 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 за предметну
јавну набавку (чл.75 став 2. ЗЈН).

Место: _________________
Датум: _________________

М.П.

_______________________
(потпис овлашћеног лица понуђача)

Напомена:
Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране
овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом, на који начин
сваки понуђач из групе понуђача изјављује да испуњава обавезне услове из чл.75 ЗЈН

20

Прилог број 5.8.
ИЗЈАВА ПОДИЗВОЂАЧА О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА
ИЗ ЧЛ.75 ЗАКОНА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник подизвођача, дајем
следећу
ИЗЈАВУ
Подизвођач _____________________________________________ у поступку јавне набавке
за набавку анализатора електролита и ацидобазног статуса, број ЈН 43/18, испуњава све
услове из чл. 75. ЗЈН, односно услове дефинисане конкурсном документацијом за
предметну јавну набавку, и то:
1) Подизвођач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у
одговарајући регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) ЗЈН);
2) Подизвођач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних
дела као члан организоване криминалне групе, да нису осуђивани 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) ЗЈН);
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 (чл. 75. ст. 1. тач. 4) ЗЈН);
4) Подизвођач 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 за
предметну јавну набавку (чл. 75. ст. 2. ЗЈН).

Место: _________________
Датум: _________________

М.П.

_______________________
(потпис овлашћеног лица подизвођача)

Напомена:
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, Изјава мора бити потписана од стране
овлашћеног лица подизвођача и оверена печата.

21
Прилог број 6.
МОДЕЛ УГОВОРА
_____________________________________________________________________________
(Назив предузећа, седиште, име лица које заступа фирму, ПИБ, мат.бр., бр.жиро-рачуна)
_____________________________________________________________________________
(у даљем тексу: Продавац)
и
„СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА ИНТЕРНЕ БОЛЕСТИ ВРЊАЧКА БАЊА“ из Врњаке Бање
ул. 8.Maрта 12, ПИБ: 105370087, МБ:1768913 број жиро-рачуна 840-782661-30 код Управе
за трезор, кога заступа вд директора др Вања Балшић
(у даљем тексту: Купац)

Уколико уговор о набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који подноси
понуду са подизвођечем/заједничка понуда, тај подизвођач /учесник заједничке понуде
ће бити наведен и у уговору о јавној набавци.
______________________ са седиштем у ______________________, улица ______________,
ПИБ:____________ МБ:____________ текући рачун број _______________________код
______________________ кога заступа директор ______________________ (у даљем
тексту: Подизвођач/учесник заједничке понуде).
Закључују:
УГОВОР О КУПОПРОДАЈИ АНАЛИЗАТОРА
ЕЛЕКТРИЛОТА И АЦИДОБАЗНОГ СТАТУСА
Уговорне стрaне сагласно констатују да је:
-Наручилац спровео поступак jaвне набавке мале вредности, број ЈН 43/18, за који је
објавио позив за подношење понуда и конкурсну документацију на Порталу Управе за
јавне набавке и интернет страници наручиоца дана 08.10.2018.год. а у свему у складу са
Законом о јавним набавкама (“Сл.гласник РС” број 124/12, 14/15 и 68/15) и Правилником
о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину
доказивања испуњености услова (“Сл.гласник РС” број 86/15).
-Понуђач је доставио понуду заведену код Наручиоца по бројем __________ oд
_________2018.год., а у свему у складу са конкурсном документацијом:
-Наручилац је изабрао Понуђача на основу Извештаја Комисије за јавну набавку број
_________ од _______2018.год., Одлуком о додели уговора број _______ од
________2018.год, a у свему у складу са Законом о јавним набавкама (“Сл.гласник РС” број
124/12, 14/15 и 68/15) и Правилником о обавезним елементима конкурсне документације
у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова (“Сл.гласник РС”
број 86/15).

22
Члан 1.
ПРЕДМЕТ УГОВОРА
Предмет уговора је купопродаја анализаора електролита и ацодобазног статуса (у
даљем тексту: добро), а у свему према понуди Продавца број заводни број Купца
_________ од ___________ 2018.год.године, која је достављена у поступку јавне набавке
мале вредности и прихваћена од стране стручне комисије Купца.
Саставни део уговора је понуда Продавца из став 1.овог члана.
Члан 2.
ЦЕНА
Вредност уговора износи ___________ динара без ПДВ-а односно ____________ дин. са
ПДВ-ом.
У цену из става 1.овог члана урачунати су и трошкови испоруке, услуга монтаже и
пуштања у рад, неопходна обуком запослених за рад на истим као и остали пратећи
трошкови.
Уговорена цена је фиксна и не може се мењати из било којих разлога.
Члан 3.
РОК И НАЧИН ПЛАЋАЊА
Купац се обавезује да изврши плаћање 100% авансно најкасније четири дана по
преносу средстава од стране Министарства здравља Републике Србије.
Члан 4.

РОК И МЕСТО ИСПОРУКЕ
Продавац се обавезује да испоручи предмет набавке у року од ______ данa по
уплати аванса.
Испорука се сматра извршеном даном предаје предмета набавке у просторијама
Купца (где ће се извршити монтажа и пуштање у рад, а што подразумева транспорт и
осигурање).
Продавац се обавезује да се добро из члана 1. овог Уговора на одговарајући начин
упакује, како би се исто заштитило од било каквих оштећења или губитка за време
транспорта, утовара, претовара, истовара и ускладиштења до монтаже и пуштања у рад.

Члан 5.
ГАРАНТНИ РОК
Гарантни рок предмета набавке износи _____ година од дана пуштања апарата у
рад.Сервисирање у гарантном року је бесплатно.
Продавац гарантује да је испоручено добро ново, квалитетно и функционално у складу
са одредбама овог Уговора.
Купац се обавезује да пошаље своју писану рекламацију продавцу у случају да у
гарантном року на добру које се испоручује по овом уговору буде установљен било какав
недостатак у конструкцији, изради или недостатак проузрокован лошим квалитетом
материјала или у колико добро или његов део, односно склоп не функционишту
правилно.
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Продавац се обавезује да је рок за решавање рекламације, у гарантном року највише
15 дана од дана пријема писане рекламације купца.
Продавац је обавезан да приступи решавању квара најкасније у року од 24 часа од
пријема писане рекламације купца.
Продавац се обавезује да ће за сваки замењени или поправљени део, односно склоп
применити нови гарантни рок – преносива гаранција произвођача.
Продавац се обавезује да уколико се у току гарантног рока сваки пут када се догоди
застој због квара добра, продужи гарантни рок за дужину периода застоја.
Под периодом престанка рада подразумева се период од пријема писане рекламације
купца до завођења записника потписаног од стране продавца и купца да је предмет
набавке доведен у исправно стање.
Члан 6.
ОБУКА И ДОКУМЕНТАЦИЈА
Продавац се обавезује да у колико је добро страног порекла достави Упутство за
употребу и сервисно упутство на енглеском језику и на српском језику, у папирном
облику.
Продавац се обавезује да организује и изврши неопходну обуку запослених за рад са
анализатором електролита и ацидобазног статуса на лицу места, а по извршеној монтажи
и пуштању апарата у рад, у трајању од 2 радна дана, а пре почетка гарантног рока. Обуку
мора да води стручно лице продавца опреме, односно произвођача опреме који поседује
одговарајући сертификат од стране произвођача добра.
.
Члан 7.
РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ
Продавац се обавезује да ће обезбеди резервне делова у периоду од најмање
_______ година од момента пуштaња предмета набавке у рад.
Члан 8.
КВАЛИТЕТ
Добро које је предмет овог Уговора мора у потпуности одговарати важећим
стандардима за ту врсту добара и исто добро мора бити снабдевено прописаном
документацијом која сведочи о праву пуштања тог добра у промет на тржиште.
Квантитативан и квалитативан пријем добра из члана 1. овог Уговора врши се у
просторијама Купца. Продавац је у обавези да испоручи добро о свом трошку у
просторије Купца где ће се извршити монтажа и пуштање у рад добра. Након извршеног
квантитативног пријема биће сачињен записник, који потписују Продавац и Купац.
Квалитативан пријем добра чине монтажа, пуштање у рад, тестирање, доказивање
свих тражених и уговорених карактеристика добара по понуди, а које ће обавити стручно
лице продавца са сертификатом уз присуство лица која су одређена од стране Купца.
Квалитативни пријем чини и неопходна обука запослених на лицу места, утврђена у
члану 6. овог Уговора.
Након извршеног квантитативног и квалитативног пријема биће сачињен записник о
квантитативном и квалитативном пријему, који потписују Продавац и Купац, и од чијег
датума завођења почиње да тече гарантни рок.
Уочени недостаци при квантитативном и квалитативном пријему, као што су оштећење
добра, мањак испорученог у односу на понуду, односно отпремницу, као и неслагање у
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односу на тражене и уговорене карактеристике добра, констатоваће се комисијским
записником Купца и Продавца.
Продавац се обавезује да у року од 2 дана покрене поступак за отклањање недостатака
констатованих при квантитативном и квалитативном пријему.
Члан 9.
ФИНАНСИЈСКА ГАРАНЦИЈА
Понуђач коме је додељен уговор у тренутку закључења уговора у обавези је да поднесе:
1. Регистовану, безусловну, без права приговора и на први позив наплативу меницу за
повраћај авансног плаћања на износ 100% аванса, као гаранцију за повраћај аванса, која
је са роком важности до правдања аванса. Ова меница биће активирана за случај да
понуђач не испуни своје обавезе за које је наручилац дао аванс или не врати аванс;
2. Регистровану, безусловну, без права приговора и на први позив наплативу меницу на
износ од 10% од вредности уговора, као гаранцију за добро извршење посла, која је са
роком важности најмање тридесет дана дуже од дана истека рока за коначно извршење
посла. Ова меница биће активирана ако понуђач не испуни или неуредно испуни своју
уговорну обавезу;
3. Регистровану, безусловну, без права приговора и на први позив наплативу меницу у
износу од 5% од вредности уговора за отклањање недостатака у гарантном року
са роком важности 30 дана дуже од уговореног гарантног рока.
Члан 10.
ВИША СИЛА
Наступање више силе ослобађа од одговорности уговорне стране за кашњење у
извршењу уговорених обавеза. О датуму наступања, трајању и датуму престанка више
силе, уговорне стране су обавезне да једна другу обавесте писменим путем у року од 24
часа.
Као случај више силе сматрају се природне катастрофе, пожар, поплава, експлозија,
транспортне несреће, одлуке органа власти и други случајеви који су законом утврђени
као виша сила.
Члан 11.
УГОВОРНА КАЗНA

У случају прекорачења уговореног рока испоруке из члана 4. Продавац је дужан да
плати Купцу уговорну казну у износу од 0,2% од износа из члана 2. уговора за сваки
календарски дан кашњења. Висина уговорене казне не може прећи износ од 5% од
вредности уговора.
Ако Продавац не изврши уговорне обавезе или једнострано раскине уговор, Купац
има право да наплати уговорну казну од 10% укупне вредности уговора.
Члан 12.
ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И РАСКИД УГОВОРА
Овај Уговор може бити измењен, допуњен, односно раскинут, сагласношћу обе
уговорне стране.
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Уговорна страна незадовољна испуњењем уговорних обавеза друге уговорне стране
или у случају непредвиђених околности може захтевати раскид уговора.
Раскид Уговора се може захтевати писменим путем уз поштовање раскидног рока од
15 дана.
Члан 13.
СПОРОВИ
Уговорне стране су сагласне да се евентуални спорови по овом Уговору решавају
споразумно, а у случају спора који се не може решити споразумно, уговарају стварну и
месну надлежност Привредног суда у Краљеву.
Понуђач је у обавези да потпише уговор у року од осам дана од дана пријема уговора.
У супротном, сматраће се да је одустао од Уговора.
Члан 14.
СТУПАЊЕ УГОВОРА НА СНАГУ
Понуђач је у обавези да потпише уговор у року од осам дана од дана пријема уговора.
У супротном, сматраће се да је одустао од Уговор
Члан 15.
Овај Уговор ступа на снагу даном потписивања од стране овлашћених представника
Купца и Продавца.
Члан 16.
ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Овај Уговор је сачињен у 4 (четири) истоветна примерка, од којих по 2 (два) примерка
задржава свака уговорна стране.
ПРОДАВАЦ

КУПАЦ
СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА ИНТЕРНЕ
БОЛЕСТИ ВРЊАЧКА БАЊА
ДИРЕКТОР
___________________________
вд директора др Вања Балшић
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Прилог број 7.
„СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА ИНТЕРНЕ БОЛЕСТИ ВРЊАЧКА БАЊА“
Ул. 8.Марта 12, ВРЊАЧКА БАЊА
Тел./фах:036/613-450
УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ
1.Подацо о језику на коме понуда мора бити сачињена
Наручилац припрема конкурсну документацију и води поступак на српском језику.
Понуда и сви обавезни документи који се прилажу уз понуду морају бити састављени искључиво
на српском језику.
2. Обавезна садржина понуде:
Понуђач подноси понуду која мора да садржи следеће:
1)попуњен, печатом оверен и потписан образац-Техничке карактеристике
(спецификација)-(прилог број 2. Конкурсне документације);
2) попуњен, печатом оверен и потписан образац-Услови за учешће упоступку јавне
набавке из чл.75 и 75 ЗЈН и упутство како се доказује испуњеност тих услова(прилог број 3. Конкурсне документације);
3)попуњен, печатом оверен и потписани обраси који чине саставни део понуде (прилог
број 5. конкурсне документације) и то:
*Образац понуде (прилог број 5.1.)
*Образац структуре понуђене цене са упутством како да се попуни (прилог број 5.2.)
*Образац трошкова припреме понуде (прилог број 5.3.)
*Образац изјаве о независној понуди (прилог број 5.4.)
*Образац изјаве о подношењу заједничке понуде (прилог број 5.5.)
*Образац изјаве о подношењу понуде са подизвођачем (прилог број 5.6.)
*Образац изјаве понуђача о испуњености услова за учешће у поступку јавне набавке
мале вредности (прилог 5.7.)
*Образац изјаве подизвођча о испуњености услова за учешће у поступку јавне набавке
из чл.75 ЗЈН (прилог 5.8.)
4) попуњен, печатом оверен и потписани образац- Модел уговора (прилог број
6. конкурсне документације)
5) попуњен, печатом оверен и потписани образац-Изјава о врсти финансијске гаранције
(прилог број 8. конкурсне документације)
3.Понуђач доставља понуду на оргиналном обрасцу из конкурсне документације (прилог број
5.1.-образац понуде). Вредност треба да буде изражена у динарима, без пореза на додатну
вредност (без ПДВ-а) и са порезом на додатну вредност (са ПДв-ом).
Све ставке из образца понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише.
У цену су урачунати цена предмета набавке уз трошкове испоруке, услуга монтаже и пуштања у
рад, неопходне обуком запослених за рад на истим као и остали пратећи трошкови.Цена ће се
примењивати на целокупну уговорену количину без могућности промене истих од стране
понуђача.
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Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена наручилац ће поступити у складу са
чланом 92. Закона о јавним набавкама.
4.Овлашћење за потписивање
Уколико конкурсну документацију потписује лице које није овлашћено за заступање по решењу
из регистра привредних субјеката, потребно је доставити Овлашћење за потписивање конкусне
документације.
5.Докази о испуњености услова могу се достављати у неовереним копијама.
Наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора захтевати од понуђача, чија је понуда на
основу извештаја комисије за јавну набаку оцењена као најповољнија, да достави на увид оргинал
или оверену копију свих или појединих доказа.Ако понуђач у остављеном примерном року који не
може бити краћи од 5 дана, не остави на увид оргинал или оверену копију тражених доказа,
наручилац ће одбити његову понуду као неприхватљиву.
Понуђач односно добављач дужан је да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој
промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступа до доношења
одлуке, односно закључења уговора, током важења уговора о јавној набавци и да је
документује на прописан начин.
6.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.
7.Понуде са варијантама нису дозвољене.
8.Заједничка понуда
Понуду може поднети група понуђача у складу са чланом 81.Закона о јавним набавкама.
Сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тачка 1)
до 4) Закона, а додатне услове испуњавају заједно. Услов из чл.75 став 1. тачка 5. овог закона
дужан је да испуни понуђач из групе понуђача којем је поверено извршење дела набавке
за који је неопходна испуњеност тог услова.
Саставни део заједничке понуде је споразум којим се понуђача из групе међусобно и према
наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а која садржи:
-подате о члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће
заступати групу понућача пред наручиоцем;
-опис посла сваког од понуђача из групе понуђача у озвршењу уговора.
Наручилац не може од групе понуђача да захтева да се повезују у одређени правни облик како би
могли да поднесу заједничку понуду.Понуђачи који поднесу заједничку понуду одговарају
неограничено солидарно према наручиоцу.
Наручилац може да тражи од чланова групе понуђача да у понудама наведу имена и одговарајуће
професионалне квалификације лица која ће бити одговорна за извршење уговора.
9.Понуда са подизвођачем
Понуду може поднети понуђач са подизвођачем у складу са чланом 80.Закона о јавним
набавкама.
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Наручилац је дужан у конкурсној документацији захтева од понуђача наведе да у понуди наведе
да ли ће извршење јавне набавке делимично поверити подизвођачу и да наведе у својој понуди,
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.
Ако понуђач у понуди наведе да ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу, дужан
је да наведе назив подизвођача, а уколико уговор између наручиоца и понуђача буде закључен ,
тај подизвођач ће бити наведен у уговору.
Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача ради
утврђивања испуњености услова.
Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказe о испуњености oбавезних услова из члана
75.став 1.тачка 1) до 4) овог закона, а доказ о испуњености услова из члана 75 став 1. тачка 5) овог
Закона за део набавке који ће извршити преко подизвођача.
Ако је за извршење дела јавне набавке чија вредност не прелази 10% укупне вредности јавне
набавке потребно испунути обавезан услов из члана 75.став 1.тачка 5) овог закона понуђач може
доказати испуњеност тог услова преко подизвођача којем је поверено извршење тог дела
набавке.
Понуђач односно добављач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка
јавне набавке, односно за извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.
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.У овом случају, наручилац је дужан да омогући добављачу да приговори ако
потраживање није доспело.
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.
Добављач може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, ако је на страни
подизвођача након подношења понуде настала трајна неспособност плаћања, ако то лице
испуњава све услове одређене за подизвођача и тог уколико добије претходну сагласност
наручиоца.
10.Модел Уговора о јавној набавци понуђач мора да попуни, парафира сваку страну, стави печат
и потпис, чиме потврђује да прихвата све елементе понуђеног модела уговора.
11.Измена и допуна конкурсне документације
Ако наручилац у року предвиђеном за подношење понуда измени или допуни конкурсну
документацију, дужан је да без одлагања измене или допуне објави на Потралу јавних набавки
у складу са чланом 63. Закона о јавним набавкама.
Заинтересовано лице може, у писаном облику, тражити од наручиоца додатне информације или
појашњења у вези са припремањем понуде, при чему може да укаже наручиоцу и на евентуално
уочене недостатке и неправилности у конкурсној документацији, најкасније пет дана пре истека за
подношење понуда.Наручилац је дужан да у року од три дана од дана пријема захтева, одговор
објави на Порталу јавних набавки и својо интернет страници.
Захтев за додатним информацијама или појашњењима упућују се са напоменом
“Захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације –јавна набавка
анализатора електролита и ацидобазног статуса, број ЈН 43/18“
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на следећи начин:
-поштом на адресу: ул.8.Марта 12 36210 Врњачка Бања
-путем факса на број 036/613-450.
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 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 телефонским
путем није дозвољено.
Комуникација у поступку јавних набавки одвија се у складу са чланом 20.Закона о јавним
набавкама.
12.Додатна објашњења, контроле и допуштене исправке
Наручилац може да захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи која ће му помоћи
при прегледу, вредновању и упоређању понуда, а може да врши и контролу (увид) код понуђача
односно подизвођача а у складу са чланом 93.Закона о јавним набавкама.
Наручилац не може да захтева, дозволи или понуди промену елемената понуде који су од
значаја за примену критеријума за доделу уговора односно промену којом би се понуда која је
неодговарајућа или неприхватљива учинила одговарајућом односно прихватљивом, осим ако
другачије не произилази из природе поступка јавне набавке.
Наручилац може, уз сагласност понуђача, да изврши исправке рачунских грешака уочених
приликом разматрања понуда по окончању поступка отварања понуда.
У случају разлике између јединичне цене и укупне цене, меродавна је јединична цена.
Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду одбити
као неприхватљиву.
13.Измене, допуне и опозивање понуде
У складу са чл.87 ЗЈН у року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове
своју понуду, под условом да наручиоцу достави писмено обавештење о измени или опозиву
најкасније до истека рока за подношење понуда.
Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења, односно која документа накнадно
доставља.
Измену , допуну или опозив понуде доставити на адресу: Специјална болница за интерне болести
Врњачка Бања, ул.8.Марта 12 36210 Врњачка Бања, са назнаком:
“Измена понуде за јавну набавку анализатора електролита и ацидобазног статуса-број ЈН 43/18
-не отворити” или
“Допуна понуде за јавну набавку анализатора електролита и ацидобазног статуса –број ЈН 43/18 не отворити” или
“Опозив понуде за јавну набавку анализатора електролита и ацидобазног статуса-број ЈН 43/18
-не отворити” или
“Измена и допуна понуде за јавну набавку анализатора електролита и ацидобазног статуса–
број ЈН 43/18 – не отворити”.
На полеђини коверта назначити назив и адресу понуђача.
Наручилац ће ово обавештење сматрати благовременим уколико је примљено пре истека рока за
подношење понуда.
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По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју понуду.
14.Негативне референце:
У складу са чланом 82. Закона о јавним набавкама наручилац може одбити понуду уколико
поседује доказ да је понуђач у претходне три године пре објављивања позива за подношење
понуда у поступку јавне набавке:
-поступио супротно забрани из члана 23. и 25. овог закона;
-учинио повреду конкуренције;
-доставио неистините податке у понуди или без оправданих разлога одбио да закључи уговор о
јавној набавци, након што му је уговор додељен;
-одбио да достави доказе и средства обезбеђења на шта се у понуди обавезао.
Наручилац може 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.
Доказ из става 1. и 2. овог члана може бити:
-правоснажна судска одлука или коначна одлука другог надлежног органа;
-исправа о реализованом средству обезбеђења испуњења обавеза у поступку јавне набавке или
испуњења уговорних обавеза;
-исправа о наплаћеној уговорној казни;
-рекламације потрошача, односно корисника, ако нису отклоњене у уговореном року;
-извештај надзорног органа о изведеним радовима који нису у складу са пројектом, односно
уговором;
-изјава о раскиду уговора због неиспуњења битних елемената уговора дата на начин и под
условима предвиђеним законом којим се уређују облигациони односи;
-доказ о ангажовању на извршењу уговора о јавној набавци лица која нису означена у понуди као
подизвођачи, односно чланови групе понуђача;
-други одговарајући доказ примеран предмету јавне набавке који се односи на испуњење обавеза
у ранијим поступцима јавне набавке или по раније закљученим уговорима о јавним набавкама.
Наручилац може одбити понуду ако поседује доказ из члана 82. став 3. тачка 1. који се односи на
поступак који је спровео или уговор који је закључио и други наручилац ако је предмет јавне
набавке истоврстан.
15.Поверљивост података
Свака страница понуде која садржи податке који су поверљиви за понуђача треба у
горњем десном углу да садржи ознаку „ПОВЕРЉИВО“ у складу са чл.14 ЗЈН.
Неће се сматрати поверљивим докази о испуњености обавезних услова, цена и други
докази који су од значаја за примену елемента критеријума и рангирање понуда.
Уколико понуђач означи одређени део документације као поверљив, потребно је да
образложи да ли постоји посебан пропис и по ком основу је наручилац дужан да чува
податке као и да уз понуду достави и доказ (закон...)
Наручилацје дужан да чува као поверљиве све податке о понуђачима садржане у понуди
који су посебним прописима утврђени као поверљиви и које је као такве понуђач означио
у понуди.
Наручилац ће одбити информацију која би значила повреду поверљивости података
добијених у понуди.
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Наручилац ће чувати као пословну тајну имена заинтересованих лица, понуђача и податке
о поднетим понудама до отварања понуда.
16. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања
16.1.Начин плаћања: Плаћање се врши 100% авансно најкасније четири дана по преносу
средстава од стране Министарства здравља РС
16.2.Рок испоруке: Понуђачи су дужни да наведу рок испоруке али не дужи од 40 дана по
уплати аванса.
16.3.Место испоруке: Специјална болница за интерне болести Врњачка Бања
16.4.Гарантни рок: Понуђачи су дужни да наведу гарантни рок од пуштања апарата у рад
(минимум 2 године)
16.5.Сервисирање бесплатно у гарантном року.
16.6.Обезбеђени резервни делови: Понуђачи су дужни да наведу колико година су обезбеђени
резервни делови (минимум 5 година).
16.7.Рок важења понуде: 30 дана од дана отварања понуда.
17.Средство финансијског обезбеђења
Понуђач је у обавези да уз понуду поднесе:
1. Бланко сопствену регистровану меницу и менично овлашћење са картоном
депонованих потписа као гаранцију за озбиљност понуде у износу од 5% вредности дате
понуде (са урачунатим ПДВ-ом);
2. Писмо о намерама на сопственом меморандуму за издавање регистроване безусловне,
без права приговора и наплативе на први позив, менице на износ 100% аванса, као
гаранцију за повраћај аванса, која је са роком важности до правдања аванса;
3. Писмо о намерама на сопственом меморандуму за издавање регистроване, безусловне
без права приговора и наплативе на први позив, менице за добро извршење посла у
износу од 10% од вредности уговора са
роком важности најмање тридесет дана дуже од дана истека рока за коначно извршење
посла;
4. Писмо о намерама на сопственом меморандуму за издавање регистроване, безусловне,
наплативе на први позив и без права приговора, менице у износу од 5% од вредности
уговора за отклањање недостатака у гарантном року са роком важности 30 дана дуже од
уговореног гарантног рока.
Понуђач коме је додељен уговор у тренутку закључења уговора у обавези је да поднесе:
1. Регистовану, безусловну, без права приговора и на први позив наплативу меницу за
повраћај авансног плаћања на износ 100% аванса, као гаранцију за повраћај аванса, која
је са роком важности до правдања аванса. Ова меница биће активирана за случај да
понуђач не испуни своје обавезе за које је наручилац дао аванс или не врати аванс;
2. Регистровану, безусловну, без права приговора и на први позив наплативу меницу на
износ од 10% од вредности уговора, као гаранцију за добро извршење посла, која је са
роком важности најмање тридесет дана дуже од дана истека рока за коначно извршење
посла. Ова меница биће активирана ако понуђач не испуни или неуредно испуни своју
уговорну обавезу;
3. Регистровану, безусловну, без права приговора и на први позив наплативу меницу у
износу од 5% од вредности уговора за отклањање недостатака у гарантном року
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са роком важности 30 дана дуже од уговореног гарантног рока.
18.Oбразац структуре цене са упутством како да се попуни
Образац структуре цене садржи упутство о начину исказивања понуђене цене у погледу
прецизирања структуре цене.
Сва поља морају бити попуњена.Образац структуре цене понуђач мора да попуни, овери
печатом и потпише чиме потврђује да су тачни подаци наведени у образцу.Уколико
понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац
структуре цене потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група
понуђача може да одреди једног понуђача из групе понуђача који ће попунити,
потписати и печатом оверити образац.Укупна цена мора да садржи све основне елементе
структуре цене тако да понуђна цена покрива трошкове које понуђач има у реализцији
набавке.
19.Образац трошкова припреме 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 да дужан понуђачу да надокнади трошкове
израде узрока 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.
20.Наручилац ће разматрати само исправне понуде које су предате благовремено и које у
потпуности испуњавају све захтеве из конкурсне документације.
21.Критеријум за избор најповољније понуде:
21.1. У предметном поступку јавне набавке, критеријум за избор најповољније понуде
је економски најповољнија понуда.
Оцењивање и рангирање достављених понуда заснива се на укупном броју пондера за следеће
елементе критеријума:
1.Најнижа понуђена цена.................................................................... 80 пондера
Најнижа понуђена цена х 80
Понуђена цена
2.Гарантни рок .................................................................................. 10 пондера
Најнижи понуђени гарантни рок х10
Понуђени гарантни рок

3. Рок испоруке .................................................................................. 10 пондера
Најнижи понуђени рок испоруке х10
Понуђени рок испоруке
22.Понуђачи подносе понуду непосредно или путем поште.
Понуде се достављају у затвореној коверти или кутији са назнаком "Понуда за јавну набавку
анализатора електролита и ацидобазног статуса, број ЈН 43/18 -не отворити" на адресу: Специјална
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болница за интерне болести Врњачка Бања ул.8.Марта 12, 36210 Врњачка Бања.На полеђини
коверте назначити адресу и телефон понуђача, факс као и име лица овлашћеног за контакт.
Приликом достављања понуде понуђач доставља понуду на начин да се са сигурношћу може
утврдити да се први пут отвара.
Понуда се сматра благовременом уколико је достављена до 18.10.2018.год. до 10:00 часова.
Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која је
примљена по истеку дана и сата до којег се понуде могу подносити, сматраће се
неблаговременом.
Наручилац ће након отварања поступка вратити понуду за назнаком да је поднета
неблаговремено.
23.Регистар понуђача
Организација надлежна за регистрацију привредних субјекта води регистар понуђача –
предузетника и приватних лица (у даљем тексту: регистар понуђача) који испуњавају обавезне
услове из чл.75 а у складу са чл.78 ЗЈН. Регистра понуђача је доступан на интернет страници.
Наручилац не може одбити као неприхватљиву понуду понуду зато што не садржи доказ
одређен овим законом или конкурсном документацијом, ако је понуђач, навео у понуду
интернет страницу на којој су тражени подаци јавно доступни.
24.Одлука о додели уговора
Рок за доношење одлуке о додели уговора не може бити дужи од 10 дана од дана отварања
понуда у складу са чл.108 ЗЈН.
25.Рок за закључење уговора
Наручилац закључује уговор о јавној набавци са понуђачем којем је додељен уговор у року од
осам дана од дана протека рока захтева за заштиту права из члана 149.Закона.
У случају дa је поднета сaмо једна понуда наручилац може да закључити уговор пре истека рока
за подношење захтева за заштиту права понуђача, у складу са чл.112 Закона о јавним набавкама.
Ако понуђач коме је додељен уговор одбије да закључи уговор о јавној набавци, наручилац може
да закључи уговор са првим следећим најповољнији понуђачем.
26.Обустава поступка
Наручилац може да обустави поступак јавне набавке из објективних и доказних разлога,
који се нису могли предвидети у време покретања поступка и који онемогућавају да се
започети поступак оконча или услед којих је престала потреба наручиоца за предметом
набавке убог чега се неће понављати у току исте буџетске године, односно у наредних
шест месеци а у складу са чл.109 ЗЈН.
Наручилац је дужан да одлуку о обустави поступка писмено образложи, наводећи разлоге
обуставе поступка и одлуку о правном леку и да је објави на Порталу јавних набаки и на
својој интернет страници у року од три дана од дана доношења одлуке.
27.Наручилац задржава право да:
-измени или допуни конкурсну документацију уколико се, у року предвиђеном за
достављање понуда, укаже потреба за тим, с тим што је дужан да све новонастале
измене или допуне конкурсне документације , објави на Порталу јавних набавки,
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-одустане од вршења избора ако установи да ни једна понуда не одговара захтевимa из
конкурсне документације или ако престане потреба за предметом набавке.
28.Увид у документацију:
Понуђач има право да изврши увид у документацију о спроведеном поступку јавне
набавке после доношења одлуке о додели уговора, односно одлуке о обустави поступка о
чему може поднети писмени захтев наручиоцу у складу са чл.110 ЗЈН.
Наручилац је дужан да лицу уз става 1.ове тачке омогући увид у документацију и
копирање документације из поступка о трошку подносиоца захтева, у року од два дана од
пријема писаног захтева, уз обавезу да заштити податке у складу са чл.14.ЗЈН.
29.Заштита права понуђача
У случају да понуђач сматра да су му у поступку јавне набавке повређена права може уложити
захтев за заштиту права понуђача.
Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија истовремено доставља Републичкој
комисији.
Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње
наручиоца, осим ако ЗЈН 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 и на интернет страници наручиоца, најкасније у року од два
дана од дана пријема захтева.
Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда
или конкурсне документације, сматраће се благовременом ако је примљена од стране наручиоца
најкасније три дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања и
уколико је подносилсац захтева у складу са чл.63 ЗЈН указао наручиоцу на евентуалне недостатке и
неправилности а наручилац није исте отклонио.
Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које наручилац предузима преистека рока за
подношење понуда, а након истека рока из претходног става, сматраће се благовременим
уколико је поднет најкасније до истека рока за подношење понуда.
После доношење одлуке о додели уговора или одлуке о обустави поступка, рок за поношење
захтева за заштиту права је 5 дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки и
интернет страници наручиоца.
Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку јавне
набавке, ако су подносиоцу захтева били или моги бити познати разлози за његово подношење
пре истека рока за подношење захтева из члана 149. став 3. и 4.ЗЈН, 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 оспорити радње наручиоца за које је подносилац
захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева.
Садржина захтева за заштиту права регулисана је чл.151 ЗЈН.
Број жиро –рачуна на који је подносилац захтева за заштиту права у складу са чл.156 Закона
дужан да уплати таксу у износу од 60.000,00 дин. је 840-30678845-06 (позив на број је број јавне
набавке, сврха: Републичка административна такса са назнаком набавке на коју се односи,
корисник: буџет Републике Србије )
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30.Рок за закључење уговора
Наручилац је дужан да уговор о јавној набавци достави понуђачу којем је додељен уговор
у року од осам дана од дана протека рока за подношење понуда за заштиту права.
У случају да је поднета само једна понуда наручилац може да закључи уговор пре истека
рока за подношење за подношење захтева за заштиту права понуђача, у складу са чл.112
ЗЈН.
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Прилог број 12.
(Понуђач је обавезан да потпише и овери прилог)

ИЗЈАВА О ВРСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ГАРАНЦИЈЕ
На основу чл. 61.Закона о јавним набавкама ( „Сл. Гласник РС“ број 124/12, 14/15 и
68/15) као понуђач за испоруку анализатора електролита и ацидобазног статуса
обавезујемо се да ћемо приликом закључења уговора доставити:
1. Регистовану, безусловну, без права приговора и на први позив наплативу меницу за
повраћај авансног плаћања на износ 100% аванса, као гаранцију за повраћај аванса, која
је са роком важности до правдања аванса. Ова меница биће активирана за случај да
понуђач не испуни своје обавезе за које је наручилац дао аванс или не врати аванс;
2. Регистровану, безусловну, без права приговора и на први позив наплативу меницу на
износ од 10% од вредности уговора, као гаранцију за добро извршење посла, која је са
роком важности најмање тридесет дана дуже од дана истека рока за коначно извршење
посла. Ова меница биће активирана ако понуђач не испуни или неуредно испуни своју
уговорну обавезу;
3. Регистровану, безусловну, без права приговора и на први позив наплативу меницу у
износу од 5% од вредности уговора за отклањање недостатака у гарантном року
са роком важности 30 дана дуже од уговореног гарантног рока.

_______________2018.год.

М.П.

___________________________
потпис овлашћеног лица понуђача

