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Завод за хитну медицнску помоћ Крагујевац
На основу члана 39. и члана 61. Закона о јавним набавкама („Сл. Гласник РС” бр. 124/2012, у даљем
тексту ЗЈН) и члана 6. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима
јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. Гласник РС” бр. 29/2013), Одлуке о
покретању поступка јавне набавке мале вредности број 01-2129 од 11.12.2013. године и Решења о
образовању Комисије за јавну набавку мале вредности број 01-2130 од 11.12.2013. године
припремљена је:
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
за јавну набавку мале вредности медицинске опреме,
за потребе Завода за хитну медицинску помоћ Крагујевац у Крагујевцу,
ЈНМВ- 6/2013
1. ОПШТИ ПОДАЦИ О НАБАВЦИ
2. ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
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4. ТЕХНИЧКA СПЕЦИФИКАЦИЈA
5. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ ИЗ ЧЛ.75. И 76. ЗЈН И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ
ТИХ УСЛОВА
6. УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ
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И У ВЕЗИ КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНАТА И ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ
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1. ОПШТИ ПОДАЦИ О НАБАВЦИ
1.1

Назив, адреса и интернет страница наручиоца:
Завод за
Крагујевац

хитну

медицинску

помоћ

Змај Јовина 32, Крагујевац
www.hitnapomoc.org
1.2

Врста поступка јавне набавке: Јавна набавка мале вредности обликована у пет партија

1.3

Предмет јавне набавке: медицинска опрема за потребе Завода за хитну медицинску помоћ
Крагујевац у Крагујевцу, ЈНМВ 6/2013.

1.4

Није у питању резервисана јавна набавка.

1.5

Не спроводи се електронска лицитација

1.6

Контакт: Биљана Вукић, 060/8058320, 034/312-306
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2. ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

2.1 ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ, НАЗИВ И ОЗНАКА ИЗ ОПШТЕГ РЕЧНИКА НАБАВКЕ:
Медицинска опрема за потребе Завода за хитну медицинску помоћ Крагујевац, ЈНМВ 6/2013, назив
и ознака из општег речника набавке: 33100000
2.2 ОПИС ПАРТИЈЕ, НАЗИВ И ОЗНАКА ИЗ ОПШТЕГ РЕЧНИКА НАБАВКЕ
Број партије

Назив партије

Партија 1

Манеулни бифазични дефибрилатори

Партија 2

ЕКГ апарати

Партија 3

Дуга спинална даска

Партија 4

Боце за кисеоник

Партија 5

Инхалатор за инхалацију
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3. ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА
3.1 ВРСТА ДОБАРА
Медицинска опрема за потребе Завода за хитну медицинску помоћ Крагујевац.
3.2 ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ:
Медицинска опрема, у свему према захтевима из техничких спецификација које су дате у поглављу 4
конкурсне документације.
3.3 КВАЛИТЕТ:
У складу са захтевима из техничке спецификације.
3.4 КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА
Предмет набавке добара обухватају медицинску опрему према количинама датим у
техничким спецификацијама и обрасцу понуде.
3.5 НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА
Контрола испоручених добара се врши приликом квантитативне и квалитативне
примопредаје, од стране представника наручиоца, оценом да ли испоручена добра испуњавају
уговорени квалитет.
3.6 РОК ИСПОРУКЕ:
У складу са понудом.

3.7 МЕСТО ИСПОРУКЕ:
Магацин купца (Крагујевац, Змај Јовина 32).
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4 . ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА
МЕДИЦИНСКА ОПРЕМА
ПАРТИЈА 1

Манеулни бифазични дефибрилатор – 2 комада
Општи захтеви:
● бифазни тип таласа, тежине дп 6 кг, птппрнпст на сппљашое утицаје > IP 34, струјнп-батеријскп
напајаое, радна температура 0-55°C, напајаое 220-240V

Екран
● кплпр дисплеј, минималних димензија 140 мм дијагпнале

ЕКГ мпнитпринг
● мпнитпринг прекп пацијент кабла, педала или самплепљивих електрпда, I, II, III ЕКГ пдвпд прекп ЕКГ
кабла

Дефибрилација
● транстпракална импеданца у ппсегу 25-300 Ω, максимална енергија 200-360Ј, синхрпна кардипверзија,
самплепљиве електрпде, педале за дефибрилацију расклппиве са ппстпјаоем маоих за упптребу у
педијатрији

Принтер
● термални, аутпматски пп дпгађају и мануелни пп захтеву

SpO2 сензпр
● ппсег мереоа пд 0-100%

Дпдатни захтеви
● мемпријска картица са мпгућнпшћу складиштеоа запамћених дпгађаја и ЕКГ снимака и мпгућнпшћу
пребациваоа на PC рачунар, ппвратне инфпрмације п дубини и фреквенци кпмпресија у тпку КПР-а и да
уређај ради пп преппрукама ERC 2010

Прибпр
● педале за екстерну дефибрилацију за пдрасле и за деци (1 кпм.), самплепљиве електрпде за
дефибрилацију/пејсинг (2 кпм.), трпжилни ЕКГ кабл, кабл за мрежнп напајаое, папир за штампач (2
кпм.), акумулатпрска батерија и упутствп на српскпм језику
Исппрука пбухвата и инсталацију дпбара са прпбним радпм и пбукпм заппслених за правилнп
кпришћеое
Ппнуђач је дужан да наручипцу за исппручена дпбра дпстави и упутствп за безбедан рад на српскпм
језику

Место испоруке:
Магацин купца (Крагујевац, Змај Јовина 32).
Рок испоруке:
Испорука добара се врши по потписивању Уговора, у року од 15 дана од дана уплате аванса.
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ПАРТИЈА 2

ЕКГ апарат са шестоканалним штампачем
Општи захтеви
1.

● 12-канални симултани ЕКГ, тежине дп 3 кг, струјнп-батеријскп напајаое, мин 4 сата мпнитпринга при
раду на батеријама, индикатпр пуоеоа батерија

Екран
● кплпр, са приказпм на екрану: приказ свих 12 ЕКГ канала, срчане фреквенце, брзине, статус филтера,
аларм за празну батерију и аларм срчане фреквенце

Прпграми
● анализа ритма и дијагнпстичкп мереое QRS-a

Филтери
● линијски 50Hz и мишићни

Штампач
● минимум шестпканални, ширина папира мин 110mm

Мемприја
● мпгућнпст мемприсаоа ЕКГ снимка, мин 100 снимака, мпгућнпст ппвезиваоа на ПЦ рачунар

Прибпр
● пацијент кабл са заштитпм пд дефибрилације, мрежни кабл за напајаое, усисне електрпде за груди 6
кпм, електрпде за екстремитете 1 сет, папир за штампу 2 кпм, електрпгел 250ml, термпизплаципна тпрба
за нпшеое, упутствп за рад на српскпм, кабл за ппвезиваое са ПЦ рачунарпм, спфтвер за рад на
рачунару са лиценцпм

2. ЕКГ апарат са троканалним штампачем
Општи захтеви
● 12-канални симултани ЕКГ, тежине дп 3 кг, струјнп-батеријскп напајаое, мин. 4 сата мпнитпринга при
раду на батеријама, индикатпр пуоеоа батерија

Екран
● кплпр, са приказпм на екрану: мин 3 ЕКГ криве, срчане фреквенце, брзине, статус филтера, аларм за
празну батерију и аларм срчане фреквенце

Прпграми
● анализа ритма и дијагнпстичкп мереое QRS-a

Филтери
● линијски 50Hz и мишићни

Штампач
● минимум трпканални, ширина папира мин 80mm

Мемприја
● мпгућнпст мемприсаоа ЕКГ снимка, мин 100 снимака, мпгућнпст ппвезиваоа на ПЦ рачунар

Прибпр
● пацијент кабл са заштитпм пд дефибрилације, мрежни кабл за напајаое, усисне електрпде за груди 6
кпм, електрпде за екстремитете 1 сет, папир за штампу 2 кпм, електрпгел 250ml, термпизплаципна тпрба
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за нпшеое, упутствп за рад на српскпм, кабл за ппвезиваое са ПЦ рачунарпм, спфтвер за рад на
рачунару са лиценцпм
Исппрука пбухвата и инсталацију дпбара са прпбним радпм и пбукпм заппслених за правилнп
кпришћеое
Ппнуђач је дужан да наручипцу за исппручена дпбра дпстави и упутствп за безбедан рад на српскпм
језику

Место испоруке:
Магацин купца (Крагујевац, Змај Јовина 32).
Рок испоруке:
Испорука добара се врши по потписивању Уговора, у року од 15 дана од дана уплате аванса.
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ПАРТИЈА 3

Дуга спинална даска – 2 комада
● CT и MRI транспарентна, са пратећпм ппремпм: бпчним стабилизатприма главе и тракама за фиксацију

Место испоруке:
Магацин купца (Крагујевац, Змај Јовина 32).
Рок испоруке:
Испорука добара се врши по потписивању Уговора, у року од 15 дана од дана уплате аванса.
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ПАРТИЈА 4

Боце за кисеоник – 5 комада
● челична бпца запремине 5 литара, редукципни вентил и пвлаживач кпнцентратпра

Место испоруке:
Магацин купца (Крагујевац, Змај Јовина 32).
Рок испоруке:
Испорука добара се врши по потписивању Уговора, у року од 15 дана од дана уплате аванса.
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ПАРТИЈА 5
1.

Инхалатор за инхалацију
● Прпфесипнални ултразвучни инхалатпр
● Величина честица дп 5 ηm
● кпмплет прибпра: цревп, усник, 3 ппсуде за лек, бактеријски филтер, маска за децу и маска за
пдрасле

Место испоруке:
Магацин купца (Крагујевац, Змај Јовина 32).
Рок испоруке:
Испорука добара се врши по потписивању Уговора, у року од 15 дана од дана уплате аванса.
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4.1 ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ИСПУЊЕНОСТИ ТЕХНИЧКИХ СПЕЦИФИКАЦИЈА

МЕДИЦИНСКЕ ОПРЕМЕ
Р.
бр.

НАЗИВ

Испуоеое
захтева

Прпизвпђач

ПАРТИЈА 1
1.

Манеулни бифазични
дефибрилатор – два комада
Општи захтеви:
● бифазни тип таласа, тежине дп 6 кг,
птппрнпст на сппљашое утицаје > IP 34,
струјнп-батеријскп
напајаое,
радна
температура 0-55°C, напајаое 220-240V

ДА

Екран
● кплпр дисплеј, минималних димензија 140
мм дијагпнале

ДА

ЕКГ мпнитпринг
● мпнитпринг прекп пацијент кабла, педала
или самплепљивих електрпда, I, II, III ЕКГ
пдвпд прекп ЕКГ кабла

ДА

Дефибрилација
● транстпракална импеданца у ппсегу 25300 Ω, максимална енергија 200-360Ј,
синхрпна кардипверзија, самплепљиве
електрпде, педале за дефибрилацију
расклппиве са ппстпјаоем маоих за
упптребу у педијатрији

ДА

Принтер
● термални, аутпматски пп дпгађају и
мануелни пп захтеву

SpO2 сензпр
● ппсег мереоа пд 0-100%

ДА

ДА

Дпдатни захтеви
● мемпријска картица са мпгућнпшћу
складиштеоа запамћених дпгађаја и ЕКГ
снимака и мпгућнпшћу пребациваоа на PC
рачунар, ппвратне инфпрмације п дубини и
фреквенци кпмпресија у тпку КПР-а и да
уређај ради пп преппрукама ERC 2010

ДА
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Прибпр
● педале за екстерну дефибрилацију за
пдрасле и за деци (1 кпм.), самплепљиве
електрпде за дефибрилацију/пејсинг (2
кпм.), трпжилни ЕКГ кабл, кабл за мрежнп
напајаое, папир за штампач (2 кпм.),
акумулатпрска батерија и упутствп на
српскпм језику
Исппрука пбухвата и инсталацију дпбара са
прпбним радпм и пбукпм заппслених за
правилнп кпришћеое
Ппнуђач је дужан да наручипцу за
исппручена дпбра дпстави и упутствп за
безбедан рад на српскпм језику

ДА

ДА

ДА

НАПОМЕНЕ:

Датум:

М.П.

_________________

Понуђач:
_______________________________
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4.2 ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ИСПУЊЕНОСТИ ТЕХНИЧКИХ СПЕЦИФИКАЦИЈА

Р.
бр.

Испуое
ое
захтева

НАЗИВ

Прпизвпђач

ПАРТИЈА 2
1.

ЕКГ апарат са
штампачем
Општи захтеви

шестоканалним

● 12-канални симултани ЕКГ, тежине дп 3 кг,
струјнп-батеријскп напајаое, мин 4 сата
мпнитпринга при раду на батеријама,
индикатпр пуоеоа батерија

ДА

Екран
● кплпр, са приказпм на екрану: приказ свих 12
ЕКГ канала, срчане фреквенце, брзине, статус
филтера, аларм за празну батерију и аларм
срчане фреквенце

Прпграми
● анализа ритма и дијагнпстичкп мереое QRS-a

ДА

ДА

Филтери
ДА

● линијски 50Hz и мишићни

Штампач
● минимум шестпканални, ширина папира мин
110mm

ДА

Мемприја
● мпгућнпст мемприсаоа ЕКГ снимка, мин 100
снимака, мпгућнпст ппвезиваоа на ПЦ рачунар

ДА

Прибпр
● пацијент кабл са заштитпм пд дефибрилације,
мрежни кабл за напајаое, усисне електрпде за
груди 6 кпм, електрпде за екстремитете 1 сет,
папир за штампу 2 кпм, електрпгел 250ml,
термпизплаципна тпрба за нпшеое, упутствп за
рад на српскпм, кабл за ппвезиваое са ПЦ
рачунарпм, спфтвер за рад на рачунару са
лиценцпм
2.

ЕКГ
апарат
штампачем

са

троканалним

ДА

ДА
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Општи захтеви
● 12-канални симултани ЕКГ, тежине дп 3 кг,
струјнп-батеријскп напајаое, мин. 4 сата
мпнитпринга при раду на батеријама,
индикатпр пуоеоа батерија

ДА

Екран
● кплпр, са приказпм на екрану: мин 3 ЕКГ
криве, срчане фреквенце, брзине, статус
филтера, аларм за празну батерију и аларм
срчане фреквенце

Прпграми
● анализа ритма и дијагнпстичкп мереое QRS-a

Филтери

ДА

ДА
ДА

● линијски 50Hz и мишићни

Штампач
● минимум трпканални, ширина папира мин
80mm

ДА

Мемприја
● мпгућнпст мемприсаоа ЕКГ снимка, мин 100
снимака, мпгућнпст ппвезиваоа на ПЦ рачунар

ДА

Прибпр
● пацијент кабл са заштитпм пд дефибрилације,
мрежни кабл за напајаое, усисне електрпде за
груди 6 кпм, електрпде за екстремитете 1 сет,
папир за штампу 2 кпм, електрпгел 250ml,
термпизплаципна тпрба за нпшеое, упутствп за
рад на српскпм, кабл за ппвезиваое са ПЦ
рачунарпм, спфтвер за рад на рачунару са
лиценцпм
Исппрука пбухвата и инсталацију дпбара са
прпбним радпм и пбукпм заппслених за
правилнп кпришћеое
Ппнуђач је дужан да наручипцу за исппручена
дпбра дпстави и упутствп за безбедан рад на
српскпм језику

ДА

ДА

ДА

НАПОМЕНЕ:
Датум:

М.П.

_________________

Понуђач:
_______________________________
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4.3 ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ИСПУЊЕНОСТИ ТЕХНИЧКИХ СПЕЦИФИКАЦИЈА

Р.
бр.

Испуоеое
захтева

НАЗИВ

Прпизвпђач

ПАРТИЈА 3
1.

Дуга спинална даска – 2 комада
● CT и MRI транспарентна, са пратећпм
ппремпм: бпчним стабилизатприма главе и
тракама за фиксацију

ДА

НАПОМЕНЕ:

Датум:

М.П.

_________________

Понуђач:
_______________________________
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4.4 ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ИСПУЊЕНОСТИ ТЕХНИЧКИХ СПЕЦИФИКАЦИЈА

Р.
бр.

Испуоеое
захтева

НАЗИВ

Прпизвпђач

ПАРТИЈА 4
1.

Боце за кисеоник – 5 комада
● челична бпца запремине 5 литара,
редукципни
вентил
и
пвлаживач
кпнцентратпра

ДА

НАПОМЕНЕ:

Датум:

М.П.

_________________

Понуђач:
_______________________________
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4.5 ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ИСПУЊЕНОСТИ ТЕХНИЧКИХ СПЕЦИФИКАЦИЈА

Р.
бр.

Испуоеое
захтева

НАЗИВ

Прпизвпђач

ПАРТИЈА 5
1.

Инхалатор за инхалацију
● Прпфесипнални ултразвучни инхалатпр
● Величина честица дп 5 ηm
● кпмплет прибпра: цревп, усник, 3 ппсуде за
лек, бактеријски филтер, маска за децу и маска
за пдрасле

ДА

НАПОМЕНЕ:

Датум:

М.П.

_________________

Понуђач:
_______________________________
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5 . УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ ИЗ ЧЛ.75. И 76. ЗЈН И УПУТСТВО КАКО СЕ
ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА

ДОКАЗУЈЕ

ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ ЗА ПОНУЂАЧА ПРОПИСАНИ ЧЛАНОМ 7 5. ЗЈН И ТО:
1) Да је понуђач регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући
регистар;
5.1

2) 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;
3) Да понуђачу није изречена мера забране обављања делатности, а која је на снази у време
објављивања односно слања позива за подношење понуда;
4) Да је понуђач измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са
прописима РС или стране државе ако има седиште на њеној територији.
5.2 УСЛОВИ КОЈЕ МОРА ДА ИСПУНИ ПОДИЗВОЂАЧ, И ТО:
Подизвођач мора да испуни: обавезне услове наведене за понуђача (Поглавље 5.1, тачка 1 до
4).
5.3 УСЛОВИ КОЈЕ МОРА ДА ИСПУНИ СВАКИ ОД ПОНУЂАЧА ИЗ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА. И
ТО:
Сваки од понуђача из групе понуђача мора да испуни све обавезне услове наведене у
поглављу 5.1 (тачке од 1 до 4).
5.4 УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА:
1) Испуњеност обавезних услова се доказује достављањем ИЗЈАВЕ ПОНУЂАЧА О
ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ и то:


Изјавом о испуњености услова за учешће у поступку јавне набавке, када наступа
самостално или у заједничкој понуди (Поглавље 11.1) или



Изјавом о испуњености услова за учешће у поступку јавне набавке, када наступа са
подизвођачем (Поглавље 11.1).

2) Наручилац може пре доношења одлуке о додели Уговора, да тражи од понуђача чија
је понуда на основу извештаја комисије за јавну набавку оцењена као најповољнија, да достави
на увид доказе (оригинале или оверене фотокопије) прописане ЗЈН за доказивање испуњености
обавезних услова. Рок за достављање је 5 (пет) дана од дана достављања захтева. Ако понуђач у
остављеном року не достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, Наручилац ће
његову понуду одбити као неприхатљиву.
3) Лице уписано у Регистар понуђача који води Агенција за привредне регистре није дужно
да приликом подношења понуде, доказује испуњеност обавезних услова из члана 75 став 1. Тач. 1)
до 4).
Понуђач има обавезу да у својој понуди јасно наведе (Изјава дата у слободној форми) да се
налази у Регистру понуђача који води Агенција за привредне регистре, уколико на тај начин жели
да докаже испуњеност услова из члана 75 став 1. Тач. 1) до 4).
Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности медицинске опреме
број ЈНМВ 6/2013
Страна 19 од 45

Завод за хитну медицнску помоћ Крагујевац
4) Обрасци из конкурсне документације морају бити потписани од стране овлашћеног
лица. Уколико су обрасци потписани од стране лица које није уписано у регистар као лице
овлашћено за заступање, потребно је доставити овлашћење за потписивање уз понуду.
5) Ако понуђач није могао да прибави тражена документа у року за подношење понуде, због
тога што она до тренутка подношења понуде нису могла бити издата по прописима државе у
којој понуђач има седиште и уколико уз понуду приложи одговарајући доказ за то, наручилац
ће дозволити понуђачу да накнадно достави тражена документа у примереном року.
6) Допунске напомене: 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 и да је документује
на прописани начин, са назнаком „Поступак ЈНМВ бр 6/2013 – медицинска опрема“.
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6. УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ
6.1 ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА
Понуда мора бити сачињена на српском језику.
6.2 ЗАХТЕВИ У ВЕЗИ СА САЧИЊАВАЊЕМ ПОНУДЕ
1) Понуђач подноси понуду у затвореној и печатираној коверти, тако да се при отварању
може проверити да ли је коверта затворена онако како је била предата.
2) Коверта са понудом треба да буде означена са " Понуда за јавну набавку мале вредности
медицинске опреме, број ЈНМВ 6/2013 – НЕ ОТВАРАТИ"
3) Понуда мора да садржи све доказе наведене у Поглављу 5. 4. Упутства како се доказује
испуњеност обавезних услова и обрасце из конкурсне документације. Све изјаве, обрасци и
прилози који су саставни део понуде морају бити попуњени, потписани и оверени печатом.
4) Уколико понуђач наступа самостално или са групом понуђача, у том случају, понуђач,
односно овлашћени представник групе понуђача попуњава, потписује и оверава печатом следеће
обрасце:
Р. Бр.

Назив обрасца

Поглавље

1.

Образац понуде за партију за коју се подноси понуда

(Поглавље 7)

2.

Прилоге обрасца понуде

3.

Модел Уговора за партију за коју подноси понуду
Образац изјаве о испуњености услова за учешће у
поступку јавне набавке (када понуђач наступа
самостално или у заједничкој понуди)
Образац изјаве о трошковима понуде за партију за
коју подноси понуду (напомена: ова изјава није
обавезна)
Образац изјаве о испуњености
техничких
спецификација за партију за коју подноси понуду

4.

5.
6.

(Прилог 1 или Прилог 2)
(Поглавље 8)
(Поглавље 11)
(Поглавље 9)
(Поглавље 4.1)

Понуђач који наступа самостално и сваки понуђач из групе понуђача укључујући и овлашћеног
представника групе понуђача, попуњава, потисује и печатом оверава следеће обрасце:
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Р. Бр.

Назив обрасца

Поглавље

1.

Образац изјаве о независној понуди

(Поглавље 10)

2.

Образац изјаве о поштовању обавеза које произилазе из
важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и
условима рада, заштити животне средине, као и да понуђач
гарантује да је ималац права интелектуалне својине и у
вези коришћења патената и права интелектуалне својине

(Поглавље 12)

Овлашћени представник Групе понуђача je понуђач који је у споразуму из члана 81. ЗЈН, којим
се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, одређен као
носилац посла, односно као члан групе понуђача који ће поднети понуду и који ће заступати групу
понуђача пред наручиоцем.
5) Уколико понуђач наступа са подизвођачем, понуђач попуњава, потписује и оверава
печатом следеће обрасце:

Р. Бр.

Назив обрасца

Поглавље

1.

Образац понуде за партију за коју се подноси понуда

(Поглавље 7)

2.

Прилоге обрасца понуде

3.

Модел Уговора за партију за коју подноси понуду
Образац изјаве о испуњености услова за учешће у
поступку јавне набавке (када понуђач наступа са
подизвођачем)
Образац изјаве о трошковима понуде за партију за
коју подноси понуду (напомена: ова изјава није
обавезна)
Образац изјаве о испуњености техничких
спецификација за партију за коју подноси понуду

4.

5.
6.

(Прилог 1 или Прилог 2)
(Поглавље 8)
(Поглавље 11)
(Поглавље 9)
(Поглавље 4.1)

Понуђач и подизвођач (сваки посебно) достављају попуњене,потписане и оверене обрасце:

Р. Бр.

Назив обрасца

Поглавље

1.

Образац изјаве о независној понуди

(Поглавље 10)

2.

Образац изјаве о поштовању обавеза које произилазе из
важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и
условима рада, заштити животне средине, као и да
понуђач гарантује да је ималац права интелектуалне
својине и у вези коришћења патената и права
интелектуалне својине

(Поглавље 12)
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6) Начин преузимања конкурсне документације, односно интернет
конкурсна документација доступна:

адресa

где

је

 Портал јавних набавки, www. portal.ujn.gov.rs;
 Интернет страна наручиоца, www.hitnapomoc.org
 Наручилац доставља конкурсну документацију и позива најмање три лица која обављају
делатност која је предмет јавне набавке и која су према сазнањима наручиоца способна да изврше
набавку.
7) Начин подношења понуде и рок за подношење понуде: Понуђачи подносе понуде у затвореној
коверти, препорученом пошиљком или лично на адресу наручиоца: Завод за хитну медицинску
помоћ Крагујевац, Змај Јовина 32, са напоменом
" Понуда за јавну набавку мале вредности медицинске опреме, број ЈНМВ 6/2013 –
НЕ ОТВАРАТИ"
РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА ЈЕ:

20.12.2013. ГОДИНЕ ДО 11.30 ЧАСОВА.
Понуда се сматра благовременом ако је у писарницу наручиоца (канцеларија бр.10 –
администрација),
на
адреси
Змај Јовина 32, Крагујевац, пристигла закључно са
20.12.2013.године, до 11.30 часова.
Неблаговременом ће се сматрати понуда понуђача која није стигла у писарницу
наручиоца на адреси Змај Јовина 32, Крагујевац закључно са 20.12.2013. године до 11.30 часова.
8) Место, време и начин отварања понуда: Отварање понуда је јавно и одржаће се одмах
након истека рока за подношење понуда, дана 20.12.2013. године, у 12.00 часова на адреси
Лазе Маринковића 60, Крагујевац, у присуству чланова Комисије за предметну јавну набавку.
9) Услови под којима представници понуђача могу учествовати у поступку отварања
понуда: У поступку отварања понуда могу учествовати опуномоћени представници понуђача.
Пре почетка поступка јавног отварања понуда, представници понуђача који ће присуствовати
поступку отварања понуда дужни су да наручиоцу предају писмена пуномоћја, на основу којих
ће доказати овлашћење за учешће у поступку јавног отварања понуде.
10) Контакт: Биљана Вукић, 060/8058320, 034/312-306
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6.3 ПАРТИЈЕ
Предметна јавна набавак је обликована у пет партија, и то:
Број партије

Назив партије

Партија 1

Манеулни бифазични дефибрилатори

Партија 2

ЕКГ апарати

Партија 3

Дуге спиналне даске

Партија 4

Боце за кисеоник

Партија 5

Инхалатор за инхалацију

Понуђач за сваку партију појединачно доставља образац понуде, модел уговора, образац изјаве о
испуњености техничких спецификација и образац трошкова припреме понуде, а све остале обрасце
доставља у једном примерку.
6.4 ПОНУДЕ СА ВАРИЈАНТАМА
Понуде са варијантама нису дозвољене.
6.5 НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ
У складу са чланом 87. став 6. ЗЈН понуђач може у року за подношење понуде да
измени, допуни или опозове своју понуду. Измена, допуна или повлачење понуде је
пуноважно ако је Наручилац примио измену, допуну или опозив понуде пре истека рока за
подношење понуда.
Измена, допуна или повлачење понуде се врши на начин одређен за подношење понуде.
Понуда се не може изменити, допунити или опозвати по истеку рока за подношње
понуда.
6.6 УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ
Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у
заједничкој понуди или као подизвођач, нити да учествује у више заједничких понуда.
6.7 ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА ОД СТРАНЕ ПОДИЗВОЂАЧА
Понуђач је дужан да, уколико намерава да извођење набавке повери подизвођачу, у
понуди наведе да ли ће извршење набавке делимично поверити подизвођачу, назив
подизвођача, 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.
Уколико Уговор између наручиоца и понуђача буде закључен, тај подизвођач ће бити
наведен у Уговору.
Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење уговорене набавке, без обзира на
број подизвођача.
Понуђач може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, ако је на
страни подизвођача након подношења понуде настала трајнија неспособност плаћања, ако то
лице испуњава све услове одређене за подизвођача и уколико добије претходну сагласност
наручиоца.
Понуђач који наступа са подизвођачем мора да самостално испуни обавезне услове из члана
75.став 1. тачка од 1) до 4) ЗЈН, а подизвођач мора самостално да испуни обавезне услове из
члана 75. став 1. тачка од 1) до 4) ЗЈН.
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Као доказ за испуњење ових услова понуђач доставља попуњену, потписану и оверену Изјаву
о испуњености услова за учешће у поступку јавне набавке када понуђач наступа са
подизвођачем (Поглавље 11. 1).
6.8 ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ
Понуду може поднети ГРУПА ПОНУЂАЧА.
Саставни део заједничке понуде је споразум којим се понуђачи из групе међусобно и
према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке.
Овај споразум обавезно садржи податке наведене у члану 81. став 4.ЗЈН, 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 издати рачун;
- рачуну на који ће бити извршено плаћање;
- обавезама сваког од понуђача из групе понуђача за извршење Уговора.
Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.
Сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни обавезне услове из члана 75.став 1. тачка
од 1) до 4) ЗЈН, што се доказује достављањем попуњене, потписане и оверене Изјаве о
испуњености услова за учешће у поступку јавне набавке –када понуђач наступа самостално
или у заједничкој понуди (Поглавље 11).
6.9 ЗАХТЕВИ ОД ЗНАЧАЈА ЗА ПРИХВАТЉИВОСТ ПОНУДЕ
Понуђена добра морају у свим аспектима одговарати захтевима наручиоца и задатим
техничким карактеристикама.
Захтеви у погледу места и рока испоруке: Крагујевац, Змај Јовина 32. Рок испоруке 15 дана
од дана уплате аванса.
Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања
Уговорену цену купац ће платити продавцу делом авансно 50%. Преостали део укупне цене
добара купац ће платити у року од 15 дана од дана пријема исправног рачуна испостављеног по
испоруци добара.
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
важење понуде.
Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде, не може мењати понуду.
Рокове понуђач треба прецизно да одреди, у складу са обрасцем понуде.
Не могу се прихватити непрецизно одређени рокови (нпр. одмах, по договору, од-до,
сукцесивно и сл.). У случају да понуђач
непрецизно одреди рокове, понуда ће се сматрати
неприхватљивом.
6.10 ЦЕНА
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
чл.92.ЗЈН.
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6.11 СРЕДСТВА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА И ЊИХОВА РЕАЛИЗАЦИЈА
Понуђач са којим се закључи уговор дужан је да истовремено са профактуром за
уплату аванса достави средство обезбеђења за повраћај авансног плаћања и то:
- меницу за повраћај авансног плаћања са назначеним номиналним износом од 50% од предрачунске
вредности уговора са ПДВ-ом (износ на профактури за уплату аванса), оверену, потписану од стране
лица овлашћеног за заступање и регистровану у складу са чланом 47а Закона о платном промету
(''Службени лист СРЈ'' бр. 3/2002 и 5/2003 и ''Сл. гласник РС'' бр. 43/2004, 62/2006 и 31/2011) и
Одлуком НБС о ближим условима, садржини и начину вођења Регистра меница и овлашћења
(''Службени гласник РС'' бр. 56/2011), са роком важења најкраће до правдања аванса.
- Менично овлашћење да се меница у износу од 50% од предрачунске вредности
уговора са ПДВ-ом, без сагласности понуђача може поднети на наплату у случају
неизвршења уговорних обавеза по закљученом уговору;
- Потврду о регистрацији менице,
- копију картона депонованих потписа код банке на којим се јасно виде депоновани
потпис и печат понуђача, оверен печатом банке са датумом овере (овера не старија од 30 дана, од
дана закључења уговора).
У случају промене лица овлашћеног за заступање, менично овлашћење остаје на снази.
По завршеном послу Наручилац ће предметне менице вратити понуђачу.
Наручилац је овлашћен да реализује средство финансијског обезбеђења уколико
понуђач не извршава обавезе из поступка јавне набавке као и испуњење уговорних
обавеза.
6.12 ПОДАЦИ О ОРГАНИМА КОД КОЈИХ СЕ МОГУ ДОБИТИ ПОДАЦИ У ВЕЗИ СА
ИЗВРШЕЊЕМ УГОВОРА КАДА ЈЕ ПОЗИВ ОБЈАВЉЕН НА СТРАНОМ ЈЕЗИКУ
Позив у предметној јавној набавци није објављен на страном језику.
6.13 ОДРЕЂИВАЊЕ ПОВЕРЉИВОСТИ
Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на
располагање.
6.14 ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ И ПОЈАШЊЕЊА
Понуђач може у писаном облику путем поште на адресу Завод за хитну медицинску
помоћ, Змај Јовина 32, Крагујевац или на e-mail: hitnapomoc@sbb.rs, или факсом на број 034/370276, тражити додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде најкасније пет
дана пре истека рока за подношење понуда, а Наручилац ће на захтеве понуђача одговорити у
писаном облику у року од три дана од дана пријема захтева понуђача и истовремено ту
информацију ће доставити свим другим заинтересованим лицима за која има сазнања да су
примила конкурсну документацију и објавити је на Порталу јавних набавки и интернет страни
наручиоца. На истом месту ће објавити и измене и допуне конкурсне документације.
Комуникација између понуђача и наручиоца се врши на начин описан у члану 20. ЗЈН,
и то:

путем електронске поште, факса или поште;

ако је документ из поступка јавне набавке достављен од стране наручиоца или
понуђача путем електронске поште или факсом,страна која је извршила достављање дужна је
да од друге стране захтева да на исти начин потврди пријем тог документа,што је друга
страна дужна да то и учини када је то неопходно као доказ да је извршено достављање.
Тражење додатних информација и појашњења телефоном није дозвољено.
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6.15 ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА, КОНТРОЛА И ДОПУШТЕНЕ ИСПРАВКЕ
Наручилац може, после отварања понуде, да у писменом облику захтева од понуђача додатна
објашњења која ће помоћи при прегледу, и вредновању понуде, а може и да врши контролу (увид)
код понуђача, односно његовог подизвођача (члан 93.ЗЈН).
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 такву
понуду одбити као неприхватљиву.
6.16
ЕЛЕМЕНТИ УГОВОРА О КОЈИМА ЋЕ СЕ ПРЕГОВАРАТИ И НАЧИН
ПРЕГОВАРАЊА
Како је предметни поступак - поступак јавне набавке мале вредности, не постоје
елементи о којима ће се преговарати.
6.17 КРИТЕРИЈУМ
Избор између достављених одговарајућих и прихватљивих понуда вршиће се применом
критеријума „најнижа понуђена цена“.
Уколико две или више понуда садрже исту цену, као најповољнија биће изабрана понуда која
прва стигне.
6.18 ПОШТОВАЊЕ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА
Понуђач је у обавези да при састављању понуде наведе да је поштовао обавезе које
произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне
средине, као и да понуђач гарантује да је ималац права интелектуалне својине (Изјава –
Поглавље 12).
6.19 КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНАТА И ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ
Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права
интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач (Изјава –Поглавље 12)
6.20 ЗАХТЕВ ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА
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 може се поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке
радње наручиоца, осим ако овим законом није другачије одређено.
Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за
подношење понуда или конкурсне документације сматраће се благовременим ако је примљен
од стране наручиоца најкасније три дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин
достављања.
После доношења одлуке о додели Уговора или одлуке о обустави поступка, рок за
подношење захтева за заштиту права је пет дана од дана пријема одлуке.
Подносилац захтева за заштиту права дужан је да на рачун буџета Републике Србије (број
рачуна: 840-742221843-57, шифра плаћања 153, позив на број 97 50-016, сврха уплате: републичка
административна такса, јавна набавка мале вредности ЈНМВ бр. 6/2013 – наручилац Завод за
хитну медицинску помоћ Крагујевац, прималац уплате: буџет Републике Србије) уплати таксу у
износу од 40.000,00 динара.
Уговор о јавној набавци мале вредности ће бити закључен у року од осам дана од дана истека
рока за подношење захтева за заштиту права из члана 149.ЗЈН, а у случају из члана112.став
2. тачка 5. ЗЈН у року од 5 дана од дана пријема одлуке о додели Уговора.
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Р.бр. ЈНМВ: 6/2013
7. ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ
7.1 ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ ЗА ПАРТИЈУ 1
МАНУЕЛНИ БИФАЗИЧНИ ДЕФИБРИЛАТОР
Понуду дајем (означити начин давања понуде):
а) самостално

б) заједничка понуда

Р.б

Назив/техничке карактеристике

Количине
(комад)

1
1

2
Мануелни бифазични
дефибрилатор (према техничкој
спецификацији)

3

Рок важења понуде:
(минимално 30 дана)

Јединична
цена у
динарима
без ПДВ-а
4

в) понуда са подизвођачем
Јединична
цена у
динарима
са ПДВ-ом
5

Укупна
цена у
динарима
без ПДВ-а
6

Укупна
цена у
динарима
са ПДВ-ом
7

2

_____дана од дана отварања понуда

Рок испоруке

Испорука добара се врши по потписивању Уговора, у року од
15 дана од дана уплате аванса.

Место испоруке

Крагујевац, Змај Јовина бр. 32

Рок плаћања

Уговорену цену купац ће платити продавцу делом авансно
50%. Преостали део укупне цене добара купац ће платити у
року од 15 дана од дана пријема исправног рачуна
испостављеног по испоруци добара.

Гарантни рок (обавезно достављање ........ месеци од дана примопредаје добара
гарантног листа за испоручена добра у
моменту испоруке)
- Прилози обрасца понуде:
 Прилог 1(подаци о понуђачу),
 Прилог 2 (подаци о члановима групе понуђача) и
 Прилог 3 (подаци о подизвођачу).
Датум:
___________________

М.П.

Потпис понуђача
______________________
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7.2 ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ ЗА ПАРТИЈУ 2
ЕКГ АПАРАТИ
Понуду дајем (означити начин давања понуде):
а) самостално

б) заједничка понуда

Р.б

Назив/техничке карактеристике

Количине
(комад)

1
1

2
ЕКГ апарат са шестоканалним
штампачем(према техничкој
спецификацији)
ЕКГ апарат са троканалним
штампачем(према техничкој
спецификацији)
Укупна цена без ПДВ-а
Укупна цена са ПДВ-ом

3

2

Јединична
цена у
динарима
без ПДВ-а
4

в) понуда са подизвођачем
Јединична
цена у
динарима
са ПДВ-ом
5

Укупна
цена у
динарима
без ПДВ-а
6

Укупна
цена у
динарима
са ПДВ-ом
7

1

1

Рок важења понуде:
(минимално 30 дана)
Рок испоруке

___________дана од дана отварања понуда

Место испоруке

Крагујевац, Змај Јовина бр. 32

Рок плаћања

Уговорену цену купац ће платити продавцу делом авансно
50%. Преостали део укупне цене добара купац ће платити у
року од 15 дана од дана пријема исправног рачуна
испостављеног по испоруци добара.

Испорука добара се врши по потписивању Уговора, у року од
15 дана од дана уплате аванса.

Гарантни рок (обавезно достављање ........ месеци од дана примопредаје добара
гарантног листа за испоручена добра у
моменту испоруке)
- Прилози обрасца понуде:
 Прилог 1(подаци о понуђачу),
 Прилог 2 (подаци о члановима групе понуђача) и
 Прилог 3 (подаци о подизвођачу).
Датум:
___________________

М.П.

Потпис понуђача
______________________
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7.3 ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ ЗА ПАРТИЈУ 3
СПИНАЛНА ДАСКА
Понуду дајем (означити начин давања понуде):
а) самостално

б) заједничка понуда

Р.б

Назив/техничке карактеристике

Количине
(комад)

1
1

2
Дуга спинална даска (према
техничкој спецификацији)

3

Јединична
цена у
динарима
без ПДВ-а
4

в) понуда са подизвођачем
Јединична
цена у
динарима
са ПДВ-ом
5

Укупна
цена у
динарима
без ПДВ-а
6

Укупна
цена у
динарима
са ПДВ-ом
7

2

Рок важења понуде:
(минимално 30 дана)
Рок испоруке

___________дана од дана отварања понуда

Место испоруке

Крагујевац, Змај Јовина бр. 32

Рок плаћања

Уговорену цену купац ће платити продавцу делом авансно
50%. Преостали део укупне цене добара купац ће платити у
року од 15 дана од дана пријема исправног рачуна
испостављеног по испоруци добара.

Испорука добара се врши по потписивању Уговора, у року од
15 дана од дана уплате аванса.

Гарантни рок (обавезно достављање ........ месеци од дана примопредаје добара
гарантног листа за испоручена добра у
моменту испоруке)
- Прилози обрасца понуде:
 Прилог 1(подаци о понуђачу),
 Прилог 2 (подаци о члановима групе понуђача) и
 Прилог 3 (подаци о подизвођачу).

Датум:
___________________

М.П.

Потпис понуђача
______________________
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7.1 ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ ЗА ПАРТИЈУ 4
БОЦЕ ЗА КИСЕОНИК
Понуду дајем (означити начин давања понуде):
а) самостално

б) заједничка понуда

Р.б

Назив/техничке карактеристике

Количине
(комад)

1
1

2
Боце за кисеоник (према
техничкој спецификацији)

3

Јединична
цена у
динарима
без ПДВ-а
4

в) понуда са подизвођачем
Јединична
цена у
динарима
са ПДВ-ом
5

Укупна
цена у
динарима
без ПДВ-а
6

Укупна
цена у
динарима
са ПДВ-ом
7

5

Рок важења понуде:
(минимално 30 дана)
Рок испоруке

___________дана од дана отварања понуда

Место испоруке

Крагујевац, Змај Јовина бр. 32

Рок плаћања

Уговорену цену купац ће платити продавцу делом авансно
50%. Преостали део укупне цене добара купац ће платити у
року од 15 дана од дана пријема исправног рачуна
испостављеног по испоруци добара.

Испорука добара се врши по потписивању Уговора, у року од
15 дана од дана уплате аванса.

Гарантни рок (обавезно достављање ........ месеци од дана примопредаје добара
гарантног листа за испоручена добра у
моменту испоруке)
- Прилози обрасца понуде:
 Прилог 1(подаци о понуђачу),
 Прилог 2 (подаци о члановима групе понуђача) и
 Прилог 3 (подаци о подизвођачу).

Датум:
___________________

М.П.

Потпис понуђача
______________________
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7.1 ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ ЗА ПАРТИЈУ 5
ИНХАЛАТОР ЗА ИНХАЛАЦИЈУ
Понуду дајем (означити начин давања понуде):
а) самостално

б) заједничка понуда

Р.б

Назив/техничке карактеристике

Количине
(комад)

1
1

2
Инхалатор за инхалацију (према
техничкој спецификацији)

3

Јединична
цена у
динарима
без ПДВ-а
4

в) понуда са подизвођачем
Јединична
цена у
динарима
са ПДВ-ом
5

Укупна
цена у
динарима
без ПДВ-а
6

Укупна
цена у
динарима
са ПДВ-ом
7

1

Рок важења понуде:
(минимално 30 дана)
Рок испоруке

___________дана од дана отварања понуда

Место испоруке

Крагујевац, Змај Јовина бр. 32

Рок плаћања

Уговорену цену купац ће платити продавцу делом авансно
50%. Преостали део укупне цене добара купац ће платити у
року од 15 дана од дана пријема исправног рачуна
испостављеног по испоруци добара.

Испорука добара се врши по потписивању Уговора, у року од
15 дана од дана уплате аванса.

Гарантни рок (обавезно достављање
гарантног листа за испоручена добра у ........ месеци од дана примопредаје добара
моменту испоруке)
- Прилози обрасца понуде:
 Прилог 1(подаци о понуђачу),
 Прилог 2 (подаци о члановима групе понуђача) и
 Прилог 3 (подаци о подизвођачу).

Датум:
___________________

М.П.

Потпис понуђача
______________________
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ПРИЛОГ 1
ОБРАЗАЦ - ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ
(КАДА НАСТУПА САМОСТАЛНО ИЛИ СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ)
Пословно име понуђача:
Адреса седишта:
Лице за контакт:
Електронска адреса (e-mail):
Телефон:
Телефакс:
Порески број понуђача (ПИБ):
Матични број понуђача:
Број рачуна:
Заступник понуђача наведен у
Агенцији за привредне регистре који
може потписати Уговор
Уколико Уговор буде потписало друго лице уз потписани Уговор доставља се
овлашћење заступника понуђача наведеног у Агенцији за привредне регистре да то лице може
потписати Уговор.
Датум:
___________________

М.П.

Потпис понуђача
___________________
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ПРИЛОГ 2
ОБРАЗАЦ - ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ
(КАДА НАСТУПА У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ)
Пословно име понуђача:
Адреса седишта:
Лице за контакт:
Електронска адреса (e-mail):
Телефон:
Телефакс:
Порески број понуђача (ПИБ):
Матични број понуђача:
Број рачуна:
*Заступник понуђача наведен у
Агенцији за привредне регистре
који може потписати Уговор
Уколико Уговор буде потписало друго лице уз потписани Уговор доставља се овлашћење
заступника понуђача наведеног у Агенцији за привредне регистре да то лице може потписати
Уговор.
*Рубрику о заступнику попуњава само члан групе понуђача који ће у име групе потписати
Уговор.
Ова изјава се копира и доставља за сваког члана групе понуђача посебно.
Датум:
___________________

М.П.

Потпис понуђача
____________________
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ПРИЛОГ 3
ОБРАЗАЦ - ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ
Пословно име понуђача:
Адреса седишта:
Лице за контакт:
Електронска адреса (e-mail):
Телефон:
Телефакс:
Порески број понуђача (ПИБ):
Матични број понуђача:
Број рачуна:
Проценат укупне вредности набавке коју
ће поверити овом подизвођачу, не већи
од 50%:
Део предмета набавке који ће
извршити преко овог подизвођача:

Датум:
___________________

М.П.

Потпис понуђача
____________________

Уколико понуђач наступа са више подизвођача ову изјаву копира и доставља за сваког
подизвођача посебно.
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8. МОДЕЛ УГОВОРА
О КУПОПРОДАЈИ ДОБАРА – МЕДИЦИНСКЕ ОПРЕМЕ ЗА ПОТРЕБЕ ЗАВОДА ЗА ХИТНУ
МЕДИЦИНСКУ ПОМОЋ КРАГУЈЕВАЦ
ПАРТИЈА .......................................
(УПИСАТИ БРОЈ ПАРТИЈЕ)
ЗАКЉУЧЕН између:
ЗАВОДА ЗА ХИТНУ МЕДИЦИНСКУ ПОМОЋ КРАГУЈЕВАЦ
Змај Јовина бр. 32, Крагујевац,
кога заступа, др Александар Кличковић , директор
(у даљем тексту: Купац)
с једне стране,
и

_____________________
_______________
_________________________________
кога заступа ______________________, директор
(у даљем тексту: Продавац)
с друге стране.

___________________________
___________________________
___________________________
___________________________
(остали из групе понуђача)
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Члан 1.
Предмет овог Уговора је купопродаја добара - медицинске опреме, за потребе Завода за
хитну медицинску помоћ Крагујевац, (у даљем тексту добра), - ПАРТИЈА__________________________
_________________________(попуњава Продавац: број и назив партије), према понуди Продавца
заведеној у Заводу под бројем _________ од ______ 2013. године (попуњава Купац), техничкој
спецификацији, који чине саставни део овог Уговора.
(Продавац наступа са подизвођачем _______________, Ул. __________________, из ______________,
који ће делимично извршити предметну набавку у делу:
_________________________________________________________________________)
Члан 2.
Укупна цена добара која чине предмет Уговора утврђена је у понуди Продавца из члана 1. овог
Уговора и износи _________ динара без ПДВ-а, односно _____________динара са ПДВ-ом.
Цена је фиксна и не може се мењати за све време трајања уговора.
Члан 3.
Купац се обавезује да ће уговорену цену добара из члана 2. овог Уговора платити Продавцу
делом авансно 50%, на основу испостављене профактуре.
Преостали део укупне цене из члана 2. Уговора, Купац се обавезује да плати у року од 15 дана од
дана пријема исправног рачуна испостављеног по испоруци добара, верификованој Отпремницом из
члана 6. овог Уговора.
Продавац је дужан да профактуру из става 2. овог члана достави купцу у року од једног дана од
дана закључења Уговора.
Члан 4.
Продавац ће истовремено са профактуром за уплату аванса доставити средство обезбеђења за повраћај
авансног плаћања и то:
-

-

-

Меницу за повраћај авансног плаћања са назначеним номиналним износом од 50% од
предрачунске вредности Уговора, оверену, потписану од стране лица овлашћеног за заступање и
регистровану у складу са Одлуком НБС о ближим условима, садржини и начину вођења Регистра
меница и овлашћења (“Службени гласник РС” бр. 56/2011), са роком важења најкраће до
правдања аванса.
Менично овлашћење да се меница у износу од 50% од предрачунске вредности Уговора без
сагласности понуђача може поднети на наплату у случају неизвршења уговорних обавеза по
закљученом Уговору;
Потврду о регистрацији менице.
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-

-

Копију картона депонованих потписа код банке на којима се јасно виде депоновани потпис и
печат понуђача, оверен печатом банке са датумом овере (овера не старија од 30 дана, од дана
закључења Уговора).
Купац је овлашћен да реализује средство финансијског обезбеђења уколико Продавац не
извршава обавезе из поступка јавне набавке као и испуњење уговорних обавеза.
По завршеном послу Купац ће предметне менице вратити Продавцу.
Члан 5.

Продавац је дужан да добра испоручи Купцу у свему у складу са понудом и Техничком спецификацијом
из члана 1. овог Уговора.
Продавац се обавезује да добра испоручи Купцу у року од 15 дана од дана уплате аванса.
Члан 6.
Уговорне стране су дужне да изврше квалитативну и квантитативну примопредају добара, о чему
Продавац испоставља Отпремницу, коју потписују представник Купца и представник Продавца.
Приликом примопредаје, представник Купца је дужан да испоручена добра на уобичајени начин
прегледа и да своје примедбе о видљивим недостацима одмах саопшти Продавцу.
Ако се након примопредаје покаже неки недостатак који се није могао открити уобичајеним прегледом,
представник Купца је дужан да о том недостатку писменим путем одмах-без одлагања обавести
Продавца.
У случају да је Продавац знао или морао знати за недостатке, Купац има право да се на те недостатке
позове и када није извршио своју обавезу да добра прегледа, односно да благовремено обавести
Продавца о уоченом недостатку.
Члан 7.
У случајевима из члана 6. става 2. и 3. Купац има право да захтева од Продавца да отклони
недостатак или да му преда друго добро без недостатка (испуњење Уговора).
Ако Купац не добије испуњење Уговора у року од 7 дана од дана пријема захтева за испуњење
Уговора из става 1. овог члана, Купац има право да захтева снижење цене или раскине Уговор, о чему
писмено обавештава Продавца.
Купац може раскинути Уговор ако је претходно оставио Продавцу накнадни примерени рок за
испуњење Уговора, који не може бити дужи од 7 дана од дана пријема обавештења из става 2. овог
члана.
Купац може да раскине Уговор и без остављања накнадног рока ако га је Продавац обавестио да
неће да испуни Уговор, односно када је очигледно да Продавац неће моћи да испуни Уговор ни у
накнадном року.
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Члан 8.
Продавац је обавезан да обезбеди гаранцију предвиђену понудом из члана 1. овог Уговора у
периоду предвиђеном том понудом.
Уколико је због неисправног функционисања извршена замена добра или њихова битна оправка,
гарантни рок почиње да тече поново од замене добра, односно од враћања оправљених добара.
Продавац је обавезан да у моменту испоруке добра Купцу преда оверен гарантни лист за
испоручена добра и Упутство за употребу на српском језику, предвиђене понудом из члана 1. овог
Уговора.
Члан 9.
Овај уговор производи правно дејство од дана потписивања овлашћених лица обе уговорне
стране и остаје на снази до дана када свака уговорна страна изврши обавезе, на уговорени начин и у
уговореним роковима.
Уколико једна од уговорних страна не извршава обавезе, као и ако их не извршава на уговорени
начин и у уговореним роковима, друга уговорна страна има право да једнострано раскине уговор због
неиспуњења на начин одређен законом којим се уређују облигациони односи.
Члан 10.
Одредбе овог уговора могу се мењати само уз обострану сагласност уговорних страна,
закључењем анекса уговора.

Члан 11.
Уговорне стране су сагласне да сва спорна питања у вези са овим уговором решавају споразумно.
У случају спора надлежан је Привредни суд у Крагујевцу.

Члан 12.
Овај Уговор сачињен је у 4 (четири) истоветна примерка, од којих по два примерка задржава
свака од уговорних страна.

За Продавца
_________________________

За Купца
_________________________
Др Александар Кличковић
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9. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ТРОШКОВИМА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ
ИЗЈАВА
О ТРОШКОВИМА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ
Изјављујем под пуном материјалном и кривичном одговорношћу да сам у предметном поступку јавне
набавке имао следеће трошкове:
НАЗИВ ТРОШКА

ИЗНОС ТРОШКА
_______________ динара без ПДВ-а
_______________ динара без ПДВ-а
_______________ динара без ПДВ-а

У складу са чланом 88. ЗЈН понуђач може да у оквиру понуде достави укупан износ и
структуру 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.
*Ова изјава је у складу са Правилником о обавезним елементима конкурсне документације
у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС” бр. 29/2013)
обавезни елемент конкурсне документације.
НАПОМЕНА: ДОСТАВЉАЊЕ ОВЕ ИЗЈАВЕ НИЈЕ ОБАВЕЗНО.
Датум:
___________________

М.П.

Потпис понуђача
____________________
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10. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

ИЗЈАВА

О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Изјављујем под пуном материјалном и кривичном одговорношћу да сам понуду
независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

Датум:
___________________

М.П.

Потпис понуђача
____________________
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11. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ
НАБАВКЕ
Образац изјаве о испуњености услова за учешће у поступку јавне набавке када понуђач наступа
самостално или у заједничкој понуди
Под пуном моралном, материјалном
понуђача/групе понуђача, дајем следећу

и

кривичном

одговорношћу,

као

заступник

ИЗЈАВУ
Испуњавам-мо све услове утврђене конкурсном документацијом за ЈНМВ бр. 6/2013, и то да:
1. је понуђач регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;
2. 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;
3. понуђачу није изречена мера забране обављања делатности, а која је на снази у време објављивања
односно слања позива за подношење понуда;
4. је понуђач измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима
РС или стране државе ако има седиште на њеној територији;
Напомена:
У случају недоумице о томе да ли понуђач који наступа самостално или у заједничкој понуди
испуњава неки од услова одређених документацијом, наручилац може да тражи од понуђача да
поднесе одговарајуће документе којима потврђује испуњеност услова.
Уколико понуду подноси понуђач самостално овом изјавом доказује да испуњава све услове из
тачке 1 до 4, а ако понуду подноси Група понуђача овом изјавом потврђује се да сваки понуђач из
Групе понуђача испуњава услове из тачке 1 до 4.
Датум:
___________________

М.П.

Потпис понуђача
____________________
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11.1. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ
НАБАВКЕ КАДА ПОНУЂАЧ НАСТУПА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ
Под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу, дајем следећу
ИЗЈАВУ
Испуњавамо све услове утврђене конкурсном документацијом за ЈНМВ бр. 6/2013, и то да:
1. је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;
2. 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;
3. му није изречена правоснажна судска или управна мера забране обављања делатности која је
предмет јавне набавке, а која је на снази у време објављивања односно слања позива за подношење
понуда;
4. је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима РС или стране
државе ако има седиште на њеној територији;
Напомена:
У случају недоумице о томе да ли понуђач и/или подизвођач испуњава неки од услова одређених
документацијом, наручилац може да тражи од понуђача да поднесе одговарајуће документе којима
потврђује испуњеност услова.
Понуђач и подизвођач морају да испуне све обавезне услове наведене у тачкама 1 до 4.

Датум:
___________________

М.П.

Потпис понуђача
____________________

Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности медицинске опреме
број ЈНМВ 6/2013
Страна 43 од 45

Завод за хитну медицнску помоћ Крагујевац
12. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ
ПРОПИСА И У ВЕЗИ КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНАТА И ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ

ИЗЈАВА
Изјављујем под пуном материјалном и кривичном одговорношћу да сам
поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима
рада, заштити животне средине, као и да гарантујем да сам ималац права интелектуалне својине
и да сносим накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права
интелектуалне својине трећих лица.

Датум:
___________________

М.П.

Потпис понуђача
____________________
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13. ОБАВЕЗНА САДРЖИНА ПОНУДЕ

Р. Бр.

Назив обрасца

1.

Образац понуде за партију за коју се подноси понуда

2.

Прилози обрасца понуде

3.

Модел Уговора за партију за коју се подноси понуда
Образац изјаве о испуњености услова за учешће у
поступку јавне набавке (када понуђач наступа
самостално или у заједничкој понуди)
Образац изјаве о испуњености услова за учешће у
поступку јавне набавке (када понуђач наступа са
подизвођачем)

4.

5.
6.

7.

8.
9.
10.

Образац изјаве о независној понуди
Образац изјаве о поштовању обавеза које произилазе из
важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и
условима рада, заштити животне средине, као и да
понуђач гарантује да је ималац права интелектуалне
својине
Образац изјаве о трошковима понуде за партију за коју
се подноси понуда (напомена: ова изјава није обавезна)
Образац изјаве о испуњености техничких спецификација
за партију за коју се подноси понуда
Споразум сачињен на начин одређен чланом 81. ЗЈН
(уколико наступа као група понуђача)

Поглавље
(Поглавље 7, )
(Прилог 1 или Прилог 2 или
Прилог 1 или Прилог 3)
(Поглавље 8)
(Поглавље 11)
(Поглавље 11.1)
(Поглавље 10)

(Поглавље 12)

(Поглавље 9)
(Поглавље 4.1)
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