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КУПОВИНА МЕДИЦИНСКЕ ОПРЕМЕ , РЕДНИ БРОЈ 45/2014   
 

На основу члана 55, 57. и 60. Закона о јавним набавкама , Дом здравља Нови Београд, 
улица Гоце Делчева 30, Нови Београд 
 

објављује 
 

  ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ  ПОНУДА  
  
 

Општи подаци о набавци:  
1) назив, адреса и интернет страна наручиоца: Дом здравља „Нови Београд“, улица  

Гоце Делчева 30,  Нови Београд; Матични број:  07033397; Шифра делатности: 85-120; 
Порески идентификациони број: 101674909; Подрачун код Трезора:  840-637661-82, 840-
637667-64; Факс. 2222-190,2603-522; Телефон: 2222-100, интернет страна наручиоца   
www.dznbgd.com, e-mail адреса: dznbgd@eunet.rs 

2) врста поступка: отворени поступак 
3) предмет јавне набавке: куповина медицинске опремe, набавка добара  
4) назив и ознака из општег речника набавке:  33100000 - Медицинска опрема 
5) врста наручиоца: здравство 
6) контакт лице: 011/2222-128 - Ненад Милојевић, 011/2222 -160 Дуња Попадић 
 

Подаци о предмету јавне набавке: 
Опис предмета јавне набавке: предмет јавне набавке је набавка медицинске опремe, 

назив и ознака из општег речника набавке: 33100000 - Медицинска опрема 
Предмет јавне набавке је обликован у 27 партија, и то:  
-Партија 1: Клинички аудиометар; 
-Партија 2: Реакциометар; 
-Партија 3: Дефибрилатор; 
-Партија 4: Пробни рам; 
-Партија 5: Офталмоскоп; 
-Партија 6: Ауторефрактометар 
-Партија 7: Аспиратор; 
-Партија 8: Биомикроскоп; 
-Партија 9: Ултразвучни апарат колор доплер са четири сонде; 
-Партија 10: Инхалатор; 
-Партија 11: Апарат за терапију нискофреквентним електромагнетним пољем; 
-Партија 12: Апарат за терапију галванском струјом; 
-Партија 13: Апарат за електростимулацију; 
-Партија 14: Aпарат за TENS терапију; 
-Партија 15: Апарат за ласер терапију; 
-Партија 16: Парафински лонац; 
-Партија 17: Микроскоп; 
-Партија 18: Суви стерилизатор; 
-Партија 19: Kомпресор за стоматолошки апарат; 
-Партија 20: Кадица за испирање протеза; 
-Партија 21: Апарат за ултразвучно скидање каменца; 
-Партија 22: Комора за развијање денталних филмова; 
-Партија 23: Хелио лампа; 
-Партија 24: Стерилизатор са куглицама; 
-Партија 25: Апарат за израду модела пресовањем; 
-Партија 26: Орторајтер; 
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-Партија 27: Тимпанометар 
 
Услови за учествовање у поступку (право учешћа, докази о испуњености услова):  

Право учешћа имају сва заинтересована правна и физичка лица која испуњавају 
обавезне услове за учешће у поступку јавне набавке у складу са чланом 75. и 76. Закона о 
јавним набавкама, а испуњеност ових услова дужни су да докажу на начин прописан  чланом 
77. Закона о јавним набавкама, ближе одређен конкурсном документацијом 
 
Критеријум и елементи критеријума за избор најповољније понуде:  

Као критеријум за оцењивање и избор најповољније понуде утврђује се „најнижа 
понуђена цена“. 

 
Увид и преузимање конкурсне документације (услови, место, време, рок, накнада 
трошкова):  

Конкурсна документација се може преузети са Портала јавних набавки и интернет 
страни наручиоца. Такође, на писмени захтев заинтересованог лица може се доставити 
поштом  као и погледати и преузети у Дому здравља „Нови Београд“, улица Гоце Делчева 30, 
на 3. спрату, у служби за јавне набавке, сваког радног дана од 8:00 – 14:00 часова, ком 
приликом је представник понуђача обавезан да достави писано овлашћење за преузимање, а 
за трошкове умножавања и достављања конкурсне документације доставити доказ о 
извршеној уплати на износ од 100,00 динара на подрачун Управе за Трезор Дома здравља 
„Нови Београд“ број 840-637667-64. 

Конкурсна документација може бити достављена и електронском поштом, у ком 
случају се уплата надокнаде не мора вршити (писмени захтев за доставу конкурсне 
документације упутити на факс број 011/2222-190. На захтеву навести е-mail на који  ће 
заинтересовано лице примити конкурсну документацију) 
 
Подношење понуда (рок, место, време, начин, назнака):  

Понуде се достављају непосредно, у затвореној коверти или кутији, затворену на 
начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара, 
а са назнаком: „Понуда по позиву- „Куповина медицинске опреме“ партија/е број 
________  редни број набавке 45/2014 - НЕ ОТВАРАТИ“ на адресу: Дом здравља „Нови 
Београд“, 11070 Нови Београд, улица Гоце Делчева 30 (писарница 3. спрат). На полеђини 
коверте назначити назив понуђача, адресу, телефон, особу за контакт. Печатом оверити  
место затварања понуде. 

Понуда са варијантама није дозвољена. Понуда са варијантама биће одбијена. 
Понуде се припремају и подносе у складу са Законом о јавним набавкама (“Сл.гласник 

РС“ број 124/2012), конкурсном документацијом. 
Рок за подношење понуда је 30 дана од дана објављивања позива за подношења понуда 

на Порталу јавних набавки, односно 20.11.2014 године до 11:00 часова, без обзира на начин 
доставе.  

Ако  понуђач поднесе понуду за две или више партија, она мора бити поднета тако да се 
може оцењивати свака партија посебно.  
 
Отварање понуда (место, време, присуство заинтересованих):  

Јавно отварање понуда обавиће се комисијски, 20.11.2014. године, у сали за састанке 
Дома здравља „Нови Београд“, у Новом Београду, улица Гоце Делчева 30, на 3. спрату са 
почетком у 12:00 часова. Наручилац задржава право да промени време отварања понуда, о 
чему ће понуђачи бити благовремено обавештени. 

Представници понуђача пре почетка јавног отварања понуда подносе оверено и 
потписано пуномоћје за учешће у поступку отварања понуда.  
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Рок за доношење одлуке о избору најповољније понуде:  
Одлукa  о избору најповољније понуде биће донета у року од 25 дана од дана јавног 

отварања понуда и доставиће се понуђачима у року од три дана. 
 
Контакт (особа, место, време, број телефона):  

За ближе информације заинтересовани понуђачи се могу обратити сваког радног дана 
на телефоне: 011/2222-128 - Ненад Милојевић, 011/ 2222-160 Дуња Попадић. 
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КУПОВИНА МЕДИЦИНСКЕ ОПРЕМЕ , РЕДНИ БРОЈ 45/2014 
 
 

 
УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ 

  
1) Језик на којем мора да буде састављена понуда 
Понуда се доставља на српском језику. У делу документације коју понуђач даје уз понуду 
и којом се доказује порекло, исправност, техничке карактеристике, састав или неко друго 
својство, дозвољена је и употреба енглеског језика, у складу са начелом једнакости 
понуђача у ком случају доставити преводом на српски језик У случају да наручилац 
посумња у истинитост достављених докумената у понуди захтеваће се превод од судског 
тумача, а трошкове сноси понуђач. 

 
2) Обавезна садржина понуде 

 
1) Попуњен, потписан и печатом оверен „Образац структуре понуђене цене, са 

упутством како да се попуни“. Наведени образац  се доставља за партију/е за које се 
подноси понуда. 

 
2) Попуњен, потписан и печатом оверен „Образац понуде“, са подацима и о понуђачима 

из заједничке понуде и подизвођачу/има, ако понуђач не наступа самостално. 
Наведени образац се доставља за партију/е за које се подноси понуда. 

 
3) Попуњен, потписан и печатом оверен oбразац „Спецификација“ (која је саставни део 

конкурсне документације). Наведени образац се доставља за партију/е за које се 
подноси понуда. Достављају се и евентуалне измене и допуне. 

 
4) Доказе о испуњености услова из члана 77. Закона о јавним набавкама- достављају се 

на начин дефинисан обрасцем „Условима за учешће у поступку и упутством како 
се доказује испуњеност услова“ (образац је саставни део конкурсне документације). 
Понуђачи који су регистровани у регистру понуђача који води Агенција за привредне 
регистре не морају да доставе доказе из члана 77. став 1. тачка од 1) до 4). У том 
случају у понуди навести интернет страницу на којој су тражени подаци јавно 
доступни. 

 
5) Попуњен, потписан и печатом оверен образац  „Изјава понуђача“ 

 
6) Попуњен, потписан и печатом оверен „Образац трошкова припреме понуда“ 

 
7) Попуњен, потписан и печатом оверен образац „Изјава о независној понуди“ 

 
8) Попуњен, потписан и печатом оверен образац „Модел уговора“(у складу са упутством 

који се налази на овом обрасцу; за сваку понуђену партију подноси се посебан модел 
уговора) 

 
9) Проспектна докумнтација за добро које се нуди (може бити достављена и на 

енглеском језику, али са преводом на српски језик ) 
 

Неопходно је да основне компоненте  понуђеног добра  испуњавају минималне 
техничке захтеве наручиоца. Понуђач је у обавези да сваку тачку из обрасца 
„Спецификација“ (за партију/е за које се подноси понуда) заокружи или на други 
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начин видно означи на документу који доставља - проспектној докумнтацији, у којој 
се на јасан начин може видети да понуђено добро има тражене карактеристике) 
 
Уколико захтевана карактеристика није наведена у проспектној документацији, 
понуђач је у обавези да достави изјаву произвођача којом гарантује да понуђено добро 
садржи и карактеристику која није наведена у проспектној документацији. 

  
10) Mеница са прилозима дефинисаним у тачки 15. „Упутства понуђачима како да сачине 

понуду“ (меница и менично овлашћење се достављају за сваку партију посебно) 
 

11) Овлашћење произвођача да понуђач може учествовати у предметном поступку. Не 
доставља се за партију број два. Уколико је произвођач истовремено и понуђач није 
потребно достављати ову Изјаву. 

 
12) Изјава произвођача да ће на територији Републике Србије обезбедити овлашћени  

сервис и резервне делове за понуђено добро у наредних 7 година. Не доставља се за 
партију број два.  

 
13) Овлашћење  за потписивање конкурсне документације - доставити само уколико 

конкурсну документацију потписује лице које није овлашћено за заступање                        
( дефинисано у тачки 19. Упутства понуђачима како да сачине понуду ) 

 
14) Споразум - доставља се само у случају подношења заједничке понуде                   

(дефинисано у тачки 21. Упутства понуђачима како да сачине понуду) 
 

15) Доставити доказ да  је понуђено добро регистровано код надлежног органа - Решење- 
дозволу за стављање у промет понуђеног добра, издато од   Агенције за лекове и 
медицинска средства Републике Србије. Решење-дозвола може гласити на понуђача 
или друго правно односно физичко лице (у ком случају је неопходно доставити 
овлашћење од другог правног односно физичког лица, које је носилац Решења-
дозволе код АЛИМС-а, да може учествовати у предметном поступку). Решење се 
доставља уколико подлеже обавези издавања код  АЛИМС-а. За партију број 8. 
АЛИМС доставити и за шпалт лампу и апланациони тонометар. За партију број 9. 
АЛИМС доставити и за апарат и за сонде.  

 
3) Упутство о начину попуњавања образаца 

Понуда се саставља тако што понуђач уписује тражене податке у обрасце (у празна 
поља, линије, односно врши заокруживање), који су саставни део конкурсне документације. 

Понуда мора бити сачињена јасно и недвосмислено, откуцана или читко попуњена, на 
преузетом обрасцу конкурсне документације и на дефинисаним местима потписана и 
оверена печатом овлашћеног лица понуђача.  

Свака учињена исправка, бељење или подебљавање, морају бити оверени печатом и 
потписани ( или парафирани) од стране овлашћеног лица. 
 
4) Организованост набавке у партијама 

Набавка је обликована у 27 партија. Ако понуђач поднесе понуду за две или више 
партија, она мора бити поднета тако да се може оцењивати свака партија посебно.  
 
5) Понуде са варијантама 

Понуда са варијантама није дозвољена. 
Понуда са варијантама биће одбијена. 
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6) Заједничка понуда или понуда са подизвођачима 
Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у 

заједничкој понуди или као подизвођач, нити да учествује у више заједничких понуда. 
 
7) Начин и рок плаћања. 

 Наручилац ће своја плаћања вршити у року до 30 дана након извршене испоруке, 
монтаже, исправног функционисања, обуке особља, исправно испостављене фактуре. 

 
8) Цена 

Цена у понуди треба да буде фиксна (не може се мењати током трајања уговора) и  
изражена у динарима, заокружена на две децимале. Уколико понуђачи уписују цене без 
децимала подразумеваће се да су децимале са нулом. 

У цену морају бити урачунати сви трошкови који се односе на предмет јавне набавке, 
односно трошкови превоза, испоруке-франко наручилац, царине, осигурања, шпедитерски 
трошкови, увозничка провизија, монтажа, обука запослених код наручиоца. 

Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са 
чланом 92. Закона о јавним набавкама. 

Сви трошкови везани за припрему понуде падају искључиво на терет понуђача. 
 
9) Поверљивост података 

Подаци чија је поверљивост прописана посебним прописом и које такве понуђач означи 
великим словима „поверљиво“, биће коришћене само у предметној јавној набавци и неће 
бити доступни ником изван круга лица која буду укључена у поступак јавне набавке. Ови 
подаци неће бити објављени приликом отварања понуда, као ни у даљем току поступка. Цена 
и остали подаци из понуде који су од значаја за примену елемената критеријума и рангирање 
понуда се неће сматрати поверљивим, сагласно члану 14. Закона о јавним набавкама. 
 
10)  Начин на који Понуђач може тражити додатне информације и објашњења 

Заинтересовани понуђачи могу у писменом облику тражити од наручиоца додатне 
информације и појашњења у вези са припремањем понуде најкасније пет дана пре рока за 
подношење понуде. 

Наручилац ће заинтересованом лицу у року од три дана од дана пријема захтева 
послати одговор у писаном облику и истовремено ту информацију објавити на Порталу 
јавних набавки и на својој интернет страници. 

Комуникација у поступку јавне набавке се врши у складу са чланом 20. Закона о јавним 
набавкама. 

 
11) Начин измене, допуне и опозива понуде 

Понуђач може да измени, допуни или повуче своју понуду писаним путем пре истека 
рока за подношење понуда, на исти начин на који је наручилац дефинисао достављање 
понуде, с тим што је понуђач у обавези да на коверти или кутији назначи „измена понуде” 
или „допуна понуде“ или “повлачење понуде“, притом је уз назнаку „НЕ ОТВАРАТИ“ 
неопходно нагласити и назив и редни број предметне набавке. Измена, допуна или опозив 
мора бити праћен дописом овереним и потписаним од стране овлашћеног лица. 

 
12)  Рок важења понуде  

Рок важења понуде је минимум  60 дана од дана отварања понуда. 
 
13)    Додатна објашњења од Понуђача 

Наручилац може да захтева од понуђача додатна објашњења  у складу са чланом 93.     
Закона о јавним набавкама. 
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Наручилац може уз сагласност понуђача, да изврши исправке рачунских грешака 
уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања. 

 
14)    Модел уговора и рок за закључење уговора 

Понуђачи су у обавези да за сваку понуђену партију поднесу посебан модел уговора 
(попуњен у складу са упутствима из конкурсне документације), односно, образац Модела 
уговора је потребно копирати  у оноликом броју примерака за колико се партија подноси 
понуда. 

     Уговор о јавној набавци ће бити закључен са понуђачем којем је додељен уговор у 
року од осам дана од дана истека рока за подношење  захтева за заштиту права, стим да 
наручилац, у складу са чланом 112. став 2. тачка 5) Закона о јавним набавкама, може 
закључити уговор и пре истека горе наведеног рока, тј. у року од 2 дана. 

Поступак се спроводи у циљу закључења уговора о јавној набавци. 
Ако Понуђач чија је понуда изабрана, не приступи закључењу уговора, односно не 

достави потписан уговор, у року од 8 дана од дана достављања уговора на потпис, 
Наручилац може закључити уговор са првим следећим најповољнијим понуђачем, о чему ће 
писмено обавестити све Понуђаче.  

Уколико изабрани понуђач не достави уговор на горе наведени начин, Наручилац 
може да активира меницу за озбиљност понуде и уговор потпише са следећим 
најповољнијим Понуђачем. 

Уколико изабрани понуђач не извршава обавезе из уговора који ће се закључити 
на основу предметног поступка, наручилац ће Управи за јавне набавке  доставити 
доказ  о неизвршавању обавеза (негативна референцa). 
 
15)    Средства финансијског обезбеђења 

 15.1. Понуђач је у обавези да приликом подношења понуда достави бланко соло 
меницу, са клаузулом „без протеста“, за озбиљност понуде. 

Неопходно доставити менично овлашћење на износ од 10% од вредности понуде (на 
овлашћењу навести износ без пдв-а). Овлашћење мора садржати податке о понуђачу и 
бити потписане од стране лица уписаног у регистар привредних субјеката или лица које он 
овласти. Доставити и фотокопију картона депонованих потписа код пословне банке као и 
потврду банке о извршеној регистрацији менице сходно Закону о  изменама и допунама 
Закона о платном промету (Сл. Гласник РС бр. 31/2011)  
 

15.2. Уколико понуђач који је изабран као најповољнији има негативну референцу за 
предмет јавне набавке који није истоврстан предмету јавне набавке из овог поступка, 
наручилац ће од таквог понуђача захтевати да приликом потписивања уговора достави 
бланко соло меницу, са клаузулом „без протеста“, као гаранцију за добро извршење посла са 
меничним овлашћењем у износу од 15% од вредности уговора  (на овлашћењу навести 
износ без пдв-а). Овлашћење мора имати све податке о понуђачу, потписано од стране лица 
уписаног у регистар привредних субјеката или лица које он овласти. Доставити и фотокопије 
картона депонованих потписа код пословне банке, као и потврду банке о извршеној 
регистрацији менице. 

 Менице и менична овлашћења се достављају за сваку партију посебно.  
 
16)    Доказ о  уредном извршењу  обавеза 

Наручилац ће одбити понуду уколико поседује доказ наведен у члану 82. Закона о 
јавним набавкама. 
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17)   Критеријум за оцењивање понуда 

Избор најповољније понуде извршиће се на основу критеријума „најнижа понуђена 
цена”. У случају да два или више понуђача имају исти износ понуђене цене наручилац ће  
применом критеријума  „краћи рок испоруке“ одлучити о избору најповољније понуде.   

Уколико два или више понуђача имају исти износ понуђене цене и исти рок испоруке 
наручилац ће применом критеријума – „дужи гарантни рок“ одлучити о избору најповољније 
понуде. 

 
18)    Заштита права понуђача 

У случају да понуђач сматра да су му у поступку јавне набавке повређена права, може 
уложити захтев за заштиту права, сагласно члану 149. Закона о јавним набавкама. 

Понуђач који подноси захтев за заштиту права, дужан је да плати таксу одређену чланом 
156. Закона о јавним набавкама на рачун: 840-742221843-57; шифра плаћања 153; број 
модела 97; позив на број 50-016; сврха: Републичка административна такса, за јавну набавку 
– „Куповина медицинске опреме“, партија/е број ________ редни број набавке 45/2014, 
наручилац Дом здравља „Нови Београд“; корисник: Буџет Републике Србије. 

Захтев за заштиту права мора да садржи све податке прописане чланом 151. Закона о 
јавним набавкама 

Упутсво о уплати таксе и начин достављања доказа налази се на сајту 
Републичке комисије за заштиту права у поступцима јавних набавки.  
( http://www.kjn.gov.rs/sr/uputstvo-o-uplati-republicke-administrativne-takse.html ) 

Другачији доказ од доказа дат на сајту Комисије наручилац неће прихватити.  
 
19)   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 конкурсне документације. 
 
20)    Подизвођач 

Понуда са подизвођачем се подноси у складу са чланом 80. Закона о јавним 
набавкама. 

Понуђач је дужан да, уколико намерава да извршење набавке повери подизвођачу, у 
понуди наведе да ли ће извршење набавке делимично поверити подизвођачу, проценат 
укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу, а који не може бити већи од 50 %, 
као и да наведе 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 у потпуности 
одговара наручиоцу за извршење уговорене набавке, без обзира на број подизвођача. 
  Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова из члана 
75. став 1. тач. 1) до 4) Закона о јавним набавкама,  а доказ о испуњености услова из члана 
75. став 1. тачка 5) ЗЈН за део набавке који ће извршити преко подизвођача којем је поверио 
извршење тог дела набавке. 
 Наручилац може на захтев подизвођача и где природа предмета набавке то дозвољава 
пренети доспела потраживања директно подизвођачу, а за део набавке који се извршава 
преко тог подизвођача. 
   
21)    Група понуђача   

Заједничка понуда се подноси у складу са чланом 81. Закона о јавним набавкама. 
Понуду може поднети група понуђача. 

Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу. 
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Сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) 
Закона о јавним набавкама.Услов из члана 75. став 1. тачка 5) овог закона дужан је да испуни 
понуђач из групе понуђача којем је поверено извршење дела набавке за који је неопходна 
испуњеност тог услова.  Саставни део заједничке понуде је споразум којим се понуђачи из 
групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке. 
 
22)    Обустава поступка јавне набавке 

 Наручилац ће обуставити поступак јавне набавке уколико нису испуњени услови за 
избор најповољније понуде из члана 109. Закона о јавним набавкама. 
 
23)    Одлука о избору најповољније понуде 

      Одлука о избору најповољније понуде ће бити донета у оквирном року од 25 дана од 
дана отварања понуда и доставиће је понуђачима у року од три дана. 

 
24)    Додатна појашњења 

    24.1 Понуђач потписује изјаву, која је саставни део обрасца у конкурсној 
документацији гарантује да поштује обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити 
на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и  да је ималац права 
интелектуалне својине (уколико је ималац таквог права). Накнаду за коришћење патената, 
као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица сноси 
понуђач. 
         24.2 Уколико постоји разлика између оног што понуђач уписује у обрасцу структуре 
понуђене цене са упутством како да се попуни и обрасцу понуде, меродавним ће се сматрати 
оно што је понуђач уписао у обрасцу структуре цене са упутством како да се попуни. 
Уколико постоји разлика између оног што је уписано у обрасцу понуде и обрасу модела 
уговора, меродавним ће се сматрати оно што је понуђач уписао у обрасцу понуде (вредност, 
рок испоруке ...). 
 
Конкурсна документација се састоји од 102 стране. 
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КУПОВИНА МЕДИЦИНСКЕ ОПРЕМЕ , РЕДНИ БРОЈ 45/2014 
   
 
 
 
 
 

 
 

ОПШТИ УСЛОВИ  КВАЛИТЕТА 
 
 
 

 
 

Услов исправне понуде подразумева да гарантни рок износи минимум 24 месеца од 
дана извршене примопредаје добара. 
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КУПОВИНА МЕДИЦИНСКЕ ОПРЕМЕ , РЕДНИ БРОЈ 45/2014 
 
 

СПЕЦИФИКАЦИЈА  
 

ПАРТИЈА 1 – КЛИНИЧКИ АУДИОМЕТАР 
 

 
Минимални технички захтеви 

 
клинички аудиометар 

       2 независна одвојена канала 
контролни панел (ACP) преко кога се могу изводити тестови 
ваздушна водљивост: 

                   -фреквентни опсег: 125 – 20000 Hz 
                   -ниво стимулуса:     - 10 – 120 dB HL 
                   -korak od 1,2 i 5 dB 

коштана водљивост: 
                   -фреквентни опсег: 250 – 8000 Hz 
                   -ниво стимулуса:    - 10 – 80 dB HL 
                   -корак od 1,2 i 5 dB 

слободно поље: 
                  -фреквентни опсег: 125 – 20000 Hz 
                  -ниво стимулуса:  105 dB HL 

Тип стимулуса: 
                    -Константан,пулсирајућ,треперући и FRESH бука 

Маскинг: NBN (уско-појасна бука), WBN и говорна бука 
напредна бинаурална говорна аудиометрија  
уграђена комуникација ка пацијент 
Супралиминарни тестови 
2 тастера за одговор пацијента 

могућност повезивања на рачунар и штампања 
 
 

М.П.    (потпис овлашћеног лица)  
 
 
 
 
 
 

Потписати  од стране овлашћеног лица и оверити печатом понуђача чиме  Понуђач потврђује 
да ће испоручити добро са минимум горе наведеним техничким карактеристикама. 

 
У случају подношења заједничке понуде, образац су дужни потписати и оверити сва 

овлашћена лица понуђача из  заједничке понуде, чиме потврђују да ће извршити испоруку добра са  
минимум горе наведеним техничким карактеристикама. 
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КУПОВИНА МЕДИЦИНСКЕ ОПРЕМЕ , РЕДНИ БРОЈ 45/2014 
 
 
 

ОБРАЗАС СТРУКТУРЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ 
 

ПАРТИЈА 1 – КЛИНИЧКИ АУДИОМЕТАР 
 

 
по пу ња ва  по нуђа ч  по пуња ва  по нуђа ч  

Р.бр. 
Предмет 

јавне 
набавке 

Назив произвођача 
понуђеног добра 

Назив и тип, тј. модел  
Комада 

 
Укупан износ понуде 

без  ПДВ-а 
 

Укупан износ понуде 
са ПДВ-ом 

1 .  
Клинички 

аудиометар 

 
 
 

 1  
  

 
 

 
М.П.    (потпис овлашћеног лица )  

 
 
 
 
 
Попунити, потписати  и оверити печатом од стране овлашћеног лица Понуђача 
У случају подношења заједничке понуде, образац су дужни потписати и оверити својим печатом сва овлашћена лица понуђача из  заједничке понуде 
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КУПОВИНА МЕДИЦИНСКЕ ОПРЕМЕ , РЕДНИ БРОЈ 45/2014 
 

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ  

ПАРТИЈА 1 – КЛИНИЧКИ АУДИОМЕТАР 
Понуда се подноси (заокружити): 

 а) самостално 
 
б) заједничка понуда  
(за сваког од понуђача из заједничке 
понуде доставити податке које су 
наведене у табели са леве стране ) 

 
в) понуда са подизвођачем 
 (за сваког од подизвођача доставити  
податке које су наведене у табели са леве 
стране ) 
*уколико понуђач подноси понуду са 
подизвођачем/има у обавези је да наведе 
податке о проценту укупне вредности набавке 

који ће поверити подизвођачу, као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача 

 
 
 
 
1. Укупан износ без ПДВ-а    __________________________ динара 
 
2. Укупан износ са ПДВ-ом ___________________________ динара 
 
3. Рок испоруке ___________________ календарских дана од дана потписивања уговора  
 
 4. Рок плаћања – до 30 дана након извршене испоруке, монтаже, исправног функционисања добра, 
обуке особља као и исправно испостављене  фактуре. 
 
5. Гарантни рок износи ________ месеца од дана  извршене примопредаје  
   (Услов прихватљиве понуде подразумева да гарантни рок износи минимум 24 месеца од дана 
извршене  примопредаје добра, која се констатује „Записником о квалитативном и квантитативном 
пријему“.  
 
6. Важност понуде - __________ дана од дана отварања понуде 
    (Услов исправне понуде подразумева важност  понуде минимум 60 дана од дана отварања понуда) 
 
* испорука Ф-ко Купац 
* износи морају бити исказани у динарима 

 

М.П.    (потпис овлашћеног лица)  

 
Потписати  од стране овлашћеног лица и оверити печатом Понуђача 
У случају подношења заједничке понуде, образац су дужни потписати и оверити сва овлашћена лица 
понуђача из  заједничке понуде 
 
 

Назив  Понуђача  
 

Адреса  
Општина  
Матични број  
ПИБ  
Телефон и факс  
е-маил (уколико постоји)  
Лице за контакт  
Текући рачун  
Банка  
Овлашћено лице за 
потпис уговора  

 



Страна 15 од102 

 
КУПОВИНА МЕДИЦИНСКЕ ОПРЕМЕ , РЕДНИ БРОЈ 45/2014 

 
 
 
 

СПЕЦИФИКАЦИЈА  
 

ПАРТИЈА 2 – РЕАКЦИОМЕТАР 
 

 
Минимални технички захтеви 

 
1) централна јединица са којом су повезани тастери за руке и 

педале за ноге 
2) два теста А и Б помоћу којих се врши тестирање гашењем 

лампица истовременим притиском на одговарајуће тастере 
3) повезивање апарата са компјутером преко USB кабла чиме се 

омогућује ишчитавање података у реалном времену као и 
статистичка обрада и архивирање података у програму Excel 

4) потребно је да апатат бележи: 
*назив теста 
*редни број задатка 
*време решавања сваког задатка изражено у 
милисекундама 
*време погрешне реакције у задацима са означеном 
грешком 
*укупно време трајања теста и број тачних и нетачних 
одговора 

      -    звучни сигнал који сигнализира да је направљена грешка     
           приликом тестирања 

 
 
 

 
 

М.П.    (потпис овлашћеног лица)  
 
 
 
 
 

Потписати  од стране овлашћеног лица и оверити печатом понуђача чиме  Понуђач потврђује 
да ће испоручити добро са минимум горе наведеним техничким карактеристикама. 

 
У случају подношења заједничке понуде, образац су дужни потписати и оверити сва 

овлашћена лица понуђача из  заједничке понуде, чиме потврђују да ће извршити испоруку добра са  
минимум горе наведеним техничким карактеристикама. 



Страна 16 од 102  
 

 
КУПОВИНА МЕДИЦИНСКЕ ОПРЕМЕ , РЕДНИ БРОЈ 45/2014 

 
 
 

ОБРАЗАС СТРУКТУРЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ 
 

ПАРТИЈА 2 – РЕАКЦИОМЕТАР  
 

 
по пуња ва  по нуђа ч  по пу ња ва  по нуђа ч  

Р.бр. 
Предмет јавне 

набавке 
Назив произвођача 

понуђеног добра 
Назив и тип, тј. модел  

Комада Укупан износ понуде 
без  ПДВ-а 

      Укупан износ понуде 
са ПДВ-ом 

1 .  Р еа к ц и ом ет а р  
 
 
 

 1  
  

 
 

 
М.П.    (потпис овлашћеног лица )  

 
 
 
 
 
 
Попунити, потписати  и оверити печатом од стране овлашћеног лица Понуђача 
У случају подношења заједничке понуде, образац су дужни потписати и оверити својим печатом сва овлашћена лица понуђача из  заједничке понуде 
 
 



Страна 17 од102 

КУПОВИНА МЕДИЦИНСКЕ ОПРЕМЕ , РЕДНИ БРОЈ 45/2014 
 

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ  
ПАРТИЈА 2 – РЕАКЦИОМЕТАР 

 
Понуда се подноси (заокружити): 

 а) самостално 
 
б) заједничка понуда  
(за сваког од понуђача из заједничке 
понуде доставити податке које су 
наведене у табели са леве стране ) 

 
в) понуда са подизвођачем 
 (за сваког од подизвођача доставити  
податке које су наведене у табели са леве 
стране ) 
*уколико понуђач подноси понуду са 
подизвођачем/има у обавези је да наведе 
податке о проценту укупне вредности набавке 

који ће поверити подизвођачу, као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача 

 
 
 
1. Укупан износ без ПДВ-а    __________________________ динара 
 
2. Укупан износ са ПДВ-ом ___________________________ динара 
 
3. Рок испоруке ___________________ календарских дана од дана потписивања уговора  
 
 4. Рок плаћања – до 30 дана након извршене испоруке, монтаже, исправног функционисања добра, 
обуке особља као и исправно испостављене  фактуре. 
 
5. Гарантни рок износи ________ месеца од дана  извршене примопредаје  
   (Услов прихватљиве понуде подразумева да гарантни рок износи минимум 24 месеца од дана 
извршене  примопредаје добра, која се констатује „Записником о квалитативном и квантитативном 
пријему“.  
 
6. Важност понуде - __________ дана од дана отварања понуде 
    (Услов исправне понуде подразумева важност  понуде минимум 60 дана од дана отварања понуда) 
 
* испорука Ф-ко Купац 
* износи морају бити исказани у динарима 

 

М.П.    (потпис овлашћеног лица)  

 
Потписати  од стране овлашћеног лица и оверити печатом Понуђача 
У случају подношења заједничке понуде, образац су дужни потписати и оверити сва овлашћена лица 
понуђача из  заједничке понуде 

 
 
 

Назив  Понуђача  
 

Адреса  
Општина  
Матични број  
ПИБ  
Телефон и факс  
е-маил (уколико постоји)  
Лице за контакт  
Текући рачун  
Банка  
Овлашћено лице за 
потпис уговора  

 



Страна 18 од 102  
 

 
 

КУПОВИНА МЕДИЦИНСКЕ ОПРЕМЕ , РЕДНИ БРОЈ 45/2014 
 

СПЕЦИФИКАЦИЈА  
 

ПАРТИЈА 3 – ДЕФИБРИЛАТОР 
 

Минимални технички захтеви 
 
 Portabilni bifazični defibrilator za eksternu defibrilaciju, sinhronizovanu kardioverziju i AED; 
 TFT LCD displej u boji, dijagonale min. 5.7" sa mogućnošću prikaza min. 2 krivulje i 5 numeričkih 

parametara; 
 Aparat treba da bude opremljen sa dve veličine papučica za eksternu defibrilaciju: za odrasle i za decu; 
- Papučice treba na sebi da poseduju ugrađeno dugme za punjenje i pražnjenje energije, kao i svetlosni 
indikator kvaliteta kontakta sa kožom pacijenta, u tri nivoa; 
 Da poseduje akumulatorsku bateriju sa kapacitetom za min. 70 šokova sa maksimalnom energijom 

defibrilacije ili za min. 2.5h kontinuiranog monitoringa; 
 Vreme punjenja baterije: max 3 sata; 
 Izbor nivoa energije defibrilacije: od 2 do 270J ili više, bifazično; 
 Brzina punjenja od 0 do 270J, sa mrežnim napajanjem: max. 5 sec; 
 Brz oporavak bazne linije EKG-a nakon defibrilacije, max. 3 sec; 
 Automatsko interno pražnjenje energije nakon isteka određenog vremenskog perioda; 
 Ugrađen program za merenje kapaciteta i ispravnosti baterije; 
 Ugrađen program za merenje kapaciteta i ispravnosti visokonaponskog kondenzatora; 
 Vizuelna i zvučna indikacija napunjenosti energije, sa svetlosnim indikatorima na papučicama; 
 Podešavanje EKG amplitude i podešavanje granica alarma svih merenih parametara; 
 Automatska detekcija aritmija, sa zvučnim i vizuelnim alarmima; 
 Podešavanje gornjih i donjih granica alarma za HR, SpO2, PR, EtCO2, RR i apnea vreme; 
 Automatska detekcija signala pejsinga; 
 Automatska detekcija R zupca tokom sinhronizovane kardioverzije; 
 Integrisani 2-kanalni termički printer; 
 Memorisanje aritmija, trend 1-24h, numeričkih vrednosti, markiranih događaja i štampanje odgovarajućih 

izveštaja; 
 Automatsko štampanje izveštaja o defibrilaciji, uz mogućnost memorisanja i naknadnog štampanja; 
 Mogućnost nadogradnje za monitoring SpO2 i EtCO2 (intubirano i neintubirano), sa prikazom krivulja i 

odgovarajućih numeričkih parametara na displeju defibrilatora; 
 Mogućnost nadogradnje papučicama za unutrašnju defibrilaciju i priborom za AED; 
 Uz svaki aparat potrebno je isporučiti sledeći pribor: 

 kabl za napajanje 
 akumulatorsku bateriju 
 EKG kabl sa 3 voda 
 papir za termički pisač 

 
 

М.П.    (потпис овлашћеног лица)  
 
 

Потписати  од стране овлашћеног лица и оверити печатом понуђача чиме  Понуђач потврђује 
да ће испоручити добро са минимум горе наведеним техничким карактеристикама. 

У случају подношења заједничке понуде, образац су дужни потписати и оверити сва 
овлашћена лица понуђача из  заједничке понуде, чиме потврђују да ће извршити испоруку добра са  
минимум горе наведеним техничким карактеристикама. 
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КУПОВИНА МЕДИЦИНСКЕ ОПРЕМЕ , РЕДНИ БРОЈ 45/2014 
 
 
 

ОБРАЗАС СТРУКТУРЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ 
 

ПАРТИЈА 3 – ДЕФИБРИЛАТОР 
 

по пуња ва  по нуђа ч  по пуња ва  по нуђа ч  
Р.бр. 

Предмет јавне 
набавке 

Назив произвођача 
понуђеног добра 

Назив и тип, тј. модел  
Комада Укупан износ понуде 

без  ПДВ-а 
Укупан износ понуде 

са ПДВ-ом 

1 .  Д еф и бр и л а т ор  
 
 
 

 1  
  

 
 
 
М.П.    (потпис овлашћеног лица )  

 
 
 
 
 
 
Попунити, потписати  и оверити печатом од стране овлашћеног лица Понуђача 
У случају подношења заједничке понуде, образац су дужни потписати и оверити својим печатом сва овлашћена лица понуђача из  заједничке понуде 
 
 



Страна 20 од102 

КУПОВИНА МЕДИЦИНСКЕ ОПРЕМЕ , РЕДНИ БРОЈ 45/2014 
 

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ  
ПАРТИЈА 3 – ДЕФИБРИЛАТОР 

 
Понуда се подноси (заокружити): 

 а) самостално 
 
б) заједничка понуда  
(за сваког од понуђача из заједничке 
понуде доставити податке које су 
наведене у табели са леве стране ) 

 
в) понуда са подизвођачем 
 (за сваког од подизвођача доставити  
податке које су наведене у табели са леве 
стране ) 
*уколико понуђач подноси понуду са 
подизвођачем/има у обавези је да наведе 
податке о проценту укупне вредности набавке 

који ће поверити подизвођачу, као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача 

 
 
 
1. Укупан износ без ПДВ-а    __________________________ динара 
 
2. Укупан износ са ПДВ-ом ___________________________ динара 
 
3. Рок испоруке ___________________ календарских дана од дана потписивања уговора  
 
 4. Рок плаћања – до 30 дана након извршене испоруке, монтаже, исправног функционисања добра, 
обуке особља као и исправно испостављене  фактуре. 
 
5. Гарантни рок износи ________ месеца од дана  извршене примопредаје  
   (Услов прихватљиве понуде подразумева да гарантни рок износи минимум 24 месеца од дана 
извршене  примопредаје добра, која се констатује „Записником о квалитативном и квантитативном 
пријему“.  
 
6. Важност понуде - __________ дана од дана отварања понуде 
    (Услов исправне понуде подразумева важност  понуде минимум 60 дана од дана отварања понуда) 
 
* испорука Ф-ко Купац 
* износи морају бити исказани у динарима 

 

М.П.    (потпис овлашћеног лица)  

 
Потписати  од стране овлашћеног лица и оверити печатом Понуђача 
У случају подношења заједничке понуде, образац су дужни потписати и оверити сва овлашћена лица 
понуђача из  заједничке понуде 

 
 
 

Назив  Понуђача  
 

Адреса  
Општина  
Матични број  
ПИБ  
Телефон и факс  
е-маил (уколико постоји)  
Лице за контакт  
Текући рачун  
Банка  
Овлашћено лице за 
потпис уговора  
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КУПОВИНА МЕДИЦИНСКЕ ОПРЕМЕ , РЕДНИ БРОЈ 45/2014 
 
 
 
 

СПЕЦИФИКАЦИЈА  
 

ПАРТИЈА 4 – ПРОБНИ РАМ 
 

 
Минимални технички захтеви 

 
 
Полукружни пробни рам са подешавајућим мостом 
Рам за 3 пара сочива 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

М.П.    (потпис овлашћеног лица)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Потписати  од стране овлашћеног лица и оверити печатом понуђача чиме  Понуђач потврђује 
да ће испоручити добро са минимум горе наведеним техничким карактеристикама. 

 
У случају подношења заједничке понуде, образац су дужни потписати и оверити сва 

овлашћена лица понуђача из  заједничке понуде, чиме потврђују да ће извршити испоруку добра са  
минимум горе наведеним техничким карактеристикама. 



Страна 22 од 102  
 

 
КУПОВИНА МЕДИЦИНСКЕ ОПРЕМЕ , РЕДНИ БРОЈ 45/2014 

 
 
 

ОБРАЗАС СТРУКТУРЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ 
 

ПАРТИЈА 4 – ПРОБНИ РАМ 
 

по пуња ва  по нуђа ч  по пуња ва  по нуђа ч  

Р.бр. 
Предмет 

јавне 
набавке 

Назив произвођача 
понуђеног добра 

Назив и тип, тј. модел  
Комада Износ понуде без 

пдв-а 
(по комаду) 

Укупан износ 
понуде 

без  ПДВ-а 

Укупан износ понуде 
са ПДВ-ом 

1 .  
Пр о бн и  

р ам  

 
 
 

 4  
   

 
 

 
М.П.    (потпис овлашћеног лица )  

 
 
 
 
 
 
 
Попунити, потписати  и оверити печатом од стране овлашћеног лица Понуђача 
У случају подношења заједничке понуде, образац су дужни потписати и оверити својим печатом сва овлашћена лица понуђача из  заједничке понуде 
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КУПОВИНА МЕДИЦИНСКЕ ОПРЕМЕ , РЕДНИ БРОЈ 45/2014 

 

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ  
ПАРТИЈА 4 – ПРОБНИ РАМ 

 
Понуда се подноси (заокружити): 

 а) самостално 
 
б) заједничка понуда  
(за сваког од понуђача из заједничке 
понуде доставити податке које су 
наведене у табели са леве стране ) 

 
в) понуда са подизвођачем 
 (за сваког од подизвођача доставити  
податке које су наведене у табели са леве 
стране ) 
*уколико понуђач подноси понуду са 
подизвођачем/има у обавези је да наведе 
податке о проценту укупне вредности набавке 

који ће поверити подизвођачу, као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача 

 
 
 
1. Укупан износ без ПДВ-а    __________________________ динара 
 
2. Укупан износ са ПДВ-ом ___________________________ динара 
 
3. Рок испоруке ___________________ календарских дана од дана потписивања уговора  
 
 4. Рок плаћања – до 30 дана након извршене испоруке, монтаже, исправног функционисања добра, 
обуке особља као и исправно испостављене  фактуре. 
 
5. Гарантни рок износи ________ месеца од дана  извршене примопредаје  
   (Услов прихватљиве понуде подразумева да гарантни рок износи минимум 24 месеца од дана 
извршене  примопредаје добра, која се констатује „Записником о квалитативном и квантитативном 
пријему“.  
 
6. Важност понуде - __________ дана од дана отварања понуде 
    (Услов исправне понуде подразумева важност  понуде минимум 60 дана од дана отварања понуда) 
 
* испорука Ф-ко Купац 
* износи морају бити исказани у динарима 

 

М.П.    (потпис овлашћеног лица)  

 
Потписати  од стране овлашћеног лица и оверити печатом Понуђача 
У случају подношења заједничке понуде, образац су дужни потписати и оверити сва овлашћена лица 
понуђача из  заједничке понуде 

 
 

Назив  Понуђача  
 

Адреса  
Општина  
Матични број  
ПИБ  
Телефон и факс  
е-маил (уколико постоји)  
Лице за контакт  
Текући рачун  
Банка  
Овлашћено лице за 
потпис уговора  
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КУПОВИНА МЕДИЦИНСКЕ ОПРЕМЕ , РЕДНИ БРОЈ 45/2014 
 
 

СПЕЦИФИКАЦИЈА  
 

ПАРТИЈА 5 – ОФТАЛМОСКОП 
 

 
Минимални технички захтеви 

 
Офталмоскоп - рад на 3.5V 
Асферични оптички систем. Оптимизује Галстрандове принципе са 
асферичним оптичким системом (одваја светлосне зраке од директног 
светлосног снопа).  
Елиминише рефлексе дужице и рожњаче.  
Xenon халогена сијалица. 
Ергономичан облик, инстумент одговара свим положајима орбите. 
Шест отвора са појединачним филтерима који не пропуштају инфра 
црвене зраке.  
Погодан за велике и мале зенице. 
Обједињује отвор, фиксациону звезду, кобалт плави филтер ради 
побољсања контраста. 
Пуњива дршка са трансформатором и NiMH пуњивом батеријом.  
Пуњење помоћу екстерног пуњача.  

 
 

 
 
 

М.П.    (потпис овлашћеног лица)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Потписати  од стране овлашћеног лица и оверити печатом понуђача чиме  Понуђач потврђује 
да ће испоручити добро са минимум горе наведеним техничким карактеристикама. 

 
У случају подношења заједничке понуде, образац су дужни потписати и оверити сва 

овлашћена лица понуђача из  заједничке понуде, чиме потврђују да ће извршити испоруку добра са  
минимум горе наведеним техничким карактеристикама. 
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КУПОВИНА МЕДИЦИНСКЕ ОПРЕМЕ , РЕДНИ БРОЈ 45/2014 

 
 
 

ОБРАЗАС СТРУКТУРЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ 
 

ПАРТИЈА 5 – ОФТАЛМОСКОП 
 

по пуња ва  по нуђа ч  по пуња ва  по нуђа ч  

Р.бр. 
Предмет јавне 

набавке 
Назив произвођача 

понуђеног добра 
Назив и тип, тј. модел  

Комада Износ понуде 
без пдв-а 

(по комаду) 

Укупан износ 
понуде 

без  ПДВ-а 

Укупан износ 
понуде 

са ПДВ-ом 

1 .  Оф т а л м о ск оп  
 
 
 

 4  
   

 
 
   М.П.    (потпис овлашћеног лица )  

 
 
 
 
 
 
 
Попунити, потписати  и оверити печатом од стране овлашћеног лица Понуђача 
У случају подношења заједничке понуде, образац су дужни потписати и оверити својим печатом сва овлашћена лица понуђача из  заједничке понуде 
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КУПОВИНА МЕДИЦИНСКЕ ОПРЕМЕ , РЕДНИ БРОЈ 45/2014 
 

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ  
ПАРТИЈА 5 – ОФТАЛМОСКОП 

 
Понуда се подноси (заокружити): 

 а) самостално 
 
б) заједничка понуда  
(за сваког од понуђача из заједничке 
понуде доставити податке које су 
наведене у табели са леве стране ) 

 
в) понуда са подизвођачем 
 (за сваког од подизвођача доставити  
податке које су наведене у табели са леве 
стране ) 
*уколико понуђач подноси понуду са 
подизвођачем/има у обавези је да наведе 
податке о проценту укупне вредности набавке 

који ће поверити подизвођачу, као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача 

 
 
 
1. Укупан износ без ПДВ-а    __________________________ динара 
 
2. Укупан износ са ПДВ-ом ___________________________ динара 
 
3. Рок испоруке ___________________ календарских дана од дана потписивања уговора  
 
 4. Рок плаћања – до 30 дана након извршене испоруке, монтаже, исправног функционисања добра, 
обуке особља као и исправно испостављене  фактуре. 
 
5. Гарантни рок износи ________ месеца од дана  извршене примопредаје  
   (Услов прихватљиве понуде подразумева да гарантни рок износи минимум 24 месеца од дана 
извршене  примопредаје добра, која се констатује „Записником о квалитативном и квантитативном 
пријему“.  
 
6. Важност понуде - __________ дана од дана отварања понуде 
    (Услов исправне понуде подразумева важност  понуде минимум 60 дана од дана отварања понуда) 
 
* испорука Ф-ко Купац 
* износи морају бити исказани у динарима 

 

М.П.    (потпис овлашћеног лица)  

 
Потписати  од стране овлашћеног лица и оверити печатом Понуђача 
У случају подношења заједничке понуде, образац су дужни потписати и оверити сва овлашћена лица 
понуђача из  заједничке понуде 

 
 
 

Назив  Понуђача  
 

Адреса  
Општина  
Матични број  
ПИБ  
Телефон и факс  
е-маил (уколико постоји)  
Лице за контакт  
Текући рачун  
Банка  
Овлашћено лице за 
потпис уговора  
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КУПОВИНА МЕДИЦИНСКЕ ОПРЕМЕ , РЕДНИ БРОЈ 45/2014 
 

СПЕЦИФИКАЦИЈА  
 

ПАРТИЈА 6 – АУТОРЕФРАКТОМЕТАР 
 

 
Минимални технички захтеви 

 
Могућност рада у : 
- Комбинованом моду рефрактометрија и кератометрија 
- Рефрактометриском моду  
- Кератометриском моду 
- Моду за одређивање базне кривине сочива 
-потребно је да  може да ради са зеницом од 2mm   
Рефракција:  
- Сфера  :  -25D   дo + 20D 
- Цилиндар:   0D  дo  +/- 10D 
- Осовина : 0-180 степени 
- Vartex дистанца  0, 10, 12, 13.5 i 15mm 
- Мерeње пупиларне дистанце од min 10mm  дo max 85mm у целом опсегу 
Кератометрија: 
- Корнеална  закривљеност: 5-10mm  са кораком od 0,01mm 
- Корнеална рефракција  :   33D  дo 67,5D 
- Корнеални астигматизам   0  до 15D 
- Осовина   0 дo  180 степени 
- Корнеални пречник   2-12mm 
Моторизовани  носач браде са  померањем од најмање 65mm 
Интегрисани  термални принтер 
LCD колорни диплеј са   подешавањем нагиба 
Могућност повезивања:  1x RS232, 1x USB, 1x exter. Video 
Аутоматски “fogging” за смањење  ефекта акомодације 
Додатак за проверу стање ока  (степен катаракте)  или површине контактног 
сочива 

 
 
 

М.П.    (потпис овлашћеног лица)  
 
 
 

Потписати  од стране овлашћеног лица и оверити печатом понуђача чиме  Понуђач потврђује 
да ће испоручити добро са минимум горе наведеним техничким карактеристикама. 

 
У случају подношења заједничке понуде, образац су дужни потписати и оверити сва 

овлашћена лица понуђача из  заједничке понуде, чиме потврђују да ће извршити испоруку добра са  
минимум горе наведеним техничким карактеристикама. 
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КУПОВИНА МЕДИЦИНСКЕ ОПРЕМЕ , РЕДНИ БРОЈ 45/2014 

 
 
 

ОБРАЗАС СТРУКТУРЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ 
 

ПАРТИЈА 6 – АУТОРЕФРАКТОМЕТАР  
 

по пуња ва  по нуђа ч  по пуња ва  по нуђа ч  
Р.бр. Предмет јавне набавке Назив произвођача 

понуђеног добра 
Назив и тип, тј. 

модел  
Комада Укупан износ понуде 

без  ПДВ-а 
Укупан износ понуде 

са ПДВ-ом 

1 .  А ут ор е ф р ак т о ме т ар   
 
 
 

 1  
  

 
 

 
М.П.    (потпис овлашћеног лица )  

 
 
 
 
 
Попунити, потписати  и оверити печатом од стране овлашћеног лица Понуђача 
У случају подношења заједничке понуде, образац су дужни потписати и оверити својим печатом сва овлашћена лица понуђача из  заједничке понуде 
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КУПОВИНА МЕДИЦИНСКЕ ОПРЕМЕ , РЕДНИ БРОЈ 45/2014 
 

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ  
ПАРТИЈА 6 – АУТОРЕФРАКТОМЕТАР 

 
Понуда се подноси (заокружити): 

 а) самостално 
 
б) заједничка понуда  
(за сваког од понуђача из заједничке 
понуде доставити податке које су 
наведене у табели са леве стране ) 

 
в) понуда са подизвођачем 
 (за сваког од подизвођача доставити  
податке које су наведене у табели са леве 
стране ) 
*уколико понуђач подноси понуду са 
подизвођачем/има у обавези је да наведе 
податке о проценту укупне вредности набавке 

који ће поверити подизвођачу, као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача 

 
 
 
 
1. Укупан износ без ПДВ-а    __________________________ динара 
 
2. Укупан износ са ПДВ-ом ___________________________ динара 
 
3. Рок испоруке ___________________ календарских дана од дана потписивања уговора  
 
 4. Рок плаћања – до 30 дана након извршене испоруке, монтаже, исправног функционисања добра, 
обуке особља као и исправно испостављене  фактуре. 
 
5. Гарантни рок износи ________ месеца од дана  извршене примопредаје  
   (Услов прихватљиве понуде подразумева да гарантни рок износи минимум 24 месеца од дана 
извршене  примопредаје добра, која се констатује „Записником о квалитативном и квантитативном 
пријему“.  
 
6. Важност понуде - __________ дана од дана отварања понуде 
    (Услов исправне понуде подразумева важност  понуде минимум 60 дана од дана отварања понуда) 
 
* испорука Ф-ко Купац 
* износи морају бити исказани у динарима 

 

М.П.    (потпис овлашћеног лица)  

 
Потписати  од стране овлашћеног лица и оверити печатом Понуђача 
У случају подношења заједничке понуде, образац су дужни потписати и оверити сва овлашћена лица 
понуђача из  заједничке понуде 

 

Назив  Понуђача  
 

Адреса  
Општина  
Матични број  
ПИБ  
Телефон и факс  
е-маил (уколико постоји)  
Лице за контакт  
Текући рачун  
Банка  
Овлашћено лице за 
потпис уговора  
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КУПОВИНА МЕДИЦИНСКЕ ОПРЕМЕ , РЕДНИ БРОЈ 45/2014 
 
 
 
 

СПЕЦИФИКАЦИЈА  
 

ПАРТИЈА 7 – АСПИРАТОР 
 

 
Минимални технички захтеви 

 
Проток: min 40 литара/минути 
 
Регулатор притиска 
 
Вакум -0.8 bar 
 
Напајање на 230В – 50Хз 
 
Стандардни прибор:  

 поликарбонатна аутоклавабилне посуда од 1лит., 
 антибактреријски филтер,  
 сет силиконских црева,  
 сукциони катетер и конусни конектор. 

 
 

 
 
 
 

М.П.    (потпис овлашћеног лица)  
 
 
 
 
 
 
 
 

Потписати  од стране овлашћеног лица и оверити печатом понуђача чиме  Понуђач потврђује 
да ће испоручити добро са минимум горе наведеним техничким карактеристикама. 

 
У случају подношења заједничке понуде, образац су дужни потписати и оверити сва 

овлашћена лица понуђача из  заједничке понуде, чиме потврђују да ће извршити испоруку добра са  
минимум горе наведеним техничким карактеристикама. 
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КУПОВИНА МЕДИЦИНСКЕ ОПРЕМЕ , РЕДНИ БРОЈ 45/2014 

 
 
 

ОБРАЗАС СТРУКТУРЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ 
 

ПАРТИЈА 7 – АСПИРАТОР 
 

по пу ња ва  по нуђа ч  по пуња ва  по нуђа ч  

Р.бр. 
Предмет јавне 

набавке 
Назив произвођача 

понуђеног добра 
Назив и тип, тј. модел  

Комада Износ понуде 
без пдв-а 

(по комаду) 

Укупан износ понуде 
без  ПДВ-а 

   Укупан износ понуде 
са ПДВ-ом 

1 .  А сп и р а т ор  
 
 
 

 2  
   

 
 

 
М.П.    (потпис овлашћеног лица )  

 
 
 
 
 
Попунити, потписати  и оверити печатом од стране овлашћеног лица Понуђача 
У случају подношења заједничке понуде, образац су дужни потписати и оверити својим печатом сва овлашћена лица понуђача из  заједничке понуде 
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КУПОВИНА МЕДИЦИНСКЕ ОПРЕМЕ , РЕДНИ БРОЈ 45/2014 

 

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ  
ПАРТИЈА 7 – АСПИРАТОР 

 
Понуда се подноси (заокружити): 

 а) самостално 
 
б) заједничка понуда  
(за сваког од понуђача из заједничке 
понуде доставити податке које су 
наведене у табели са леве стране ) 

 
в) понуда са подизвођачем 
 (за сваког од подизвођача доставити  
податке које су наведене у табели са леве 
стране ) 
*уколико понуђач подноси понуду са 
подизвођачем/има у обавези је да наведе 
податке о проценту укупне вредности набавке 

који ће поверити подизвођачу, као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача 

 
 
 
1. Укупан износ без ПДВ-а    __________________________ динара 
 
2. Укупан износ са ПДВ-ом ___________________________ динара 
 
3. Рок испоруке ___________________ календарских дана од дана потписивања уговора  
 
 4. Рок плаћања – до 30 дана након извршене испоруке, монтаже, исправног функционисања добра, 
обуке особља као и исправно испостављене  фактуре. 
 
5. Гарантни рок износи ________ месеца од дана  извршене примопредаје  
   (Услов прихватљиве понуде подразумева да гарантни рок износи минимум 24 месеца од дана 
извршене  примопредаје добра, која се констатује „Записником о квалитативном и квантитативном 
пријему“.  
 
6. Важност понуде - __________ дана од дана отварања понуде 
    (Услов исправне понуде подразумева важност  понуде минимум 60 дана од дана отварања понуда) 
 
* испорука Ф-ко Купац 
* износи морају бити исказани у динарима 

 

М.П.    (потпис овлашћеног лица)  

 
Потписати  од стране овлашћеног лица и оверити печатом Понуђача 
У случају подношења заједничке понуде, образац су дужни потписати и оверити сва овлашћена лица 
понуђача из  заједничке понуде 

 
 

Назив  Понуђача  
 

Адреса  
Општина  
Матични број  
ПИБ  
Телефон и факс  
е-маил (уколико постоји)  
Лице за контакт  
Текући рачун  
Банка  
Овлашћено лице за 
потпис уговора  
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КУПОВИНА МЕДИЦИНСКЕ ОПРЕМЕ , РЕДНИ БРОЈ 45/2014 
 
 
 
 

СПЕЦИФИКАЦИЈА  
 

ПАРТИЈА 8 – БИОМИКРОСКОП 
 

 
Минимални технички захтеви 

 
   - Халогени извор светла 
   - Минимално три степена увећања 
   - Увећање на окуларима: 10x 
   - Увећања: 8x, 12x i 20x или одговарајућа 
   - Дужина светлосног снопа: 1mm-14mm или више 
   - Ширина светлосног снопа: 0mm-14mm или више 
   - Ротација снопа: од 0˚ до 180˚ 
   - Филтери:cobalt blue(плави), red free (зелени), абсорбер топлоте 
   - Корекција аметропије: -8D до +8D 
   - Држач за браду: подесив min. 55mm или више 
   - Напајање: 220-240V AC +/- 10%; 50Hz 
   - Електро-механички сто, подесив по висини 
   - Могућност надоградње: дигитална камера резолуције min. 5Mpx 
Апланациони тонометар 
   - Тип: Голдманов апланациони тонометар са носачем, покретљив 
   - Адаптапилан за шпалт лампу 
   - Опсег мерења: 3mmHg - 75mmHg или више 
   - Директно очитавање вредности на инструменту 

 
 

 
М.П.    (потпис овлашћеног лица)  

 
 
 
 

Потписати  од стране овлашћеног лица и оверити печатом понуђача чиме  Понуђач потврђује 
да ће испоручити добро са минимум горе наведеним техничким карактеристикама. 

 
У случају подношења заједничке понуде, образац су дужни потписати и оверити сва 

овлашћена лица понуђача из  заједничке понуде, чиме потврђују да ће извршити испоруку добра са  
минимум горе наведеним техничким карактеристикама. 
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КУПОВИНА МЕДИЦИНСКЕ ОПРЕМЕ , РЕДНИ БРОЈ 45/2014 

 
 
 

ОБРАЗАС СТРУКТУРЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ 
 

ПАРТИЈА 8 – БИОМИКРОСКОП 
 

по пуња ва  по нуђа ч  по пу ња ва  по нуђа ч  
Р.бр. 

Предмет јавне 
набавке 

Назив произвођача 
понуђеног добра 

Назив и тип, тј. 
модел  

Комада Укупан износ понуде 
без  ПДВ-а 

          Укупан износ понуде 
са ПДВ-ом 

1 .  Б и ом и к р ос к оп  
 
 
 

 1  
  

 
 
 

 
М.П.    (потпис овлашћеног лица )  

 
 
 
 
 
 
Попунити, потписати  и оверити печатом од стране овлашћеног лица Понуђача 
У случају подношења заједничке понуде, образац су дужни потписати и оверити својим печатом сва овлашћена лица понуђача из  заједничке понуде 
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КУПОВИНА МЕДИЦИНСКЕ ОПРЕМЕ , РЕДНИ БРОЈ 45/2014 
 

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ  
ПАРТИЈА 8 – БИОМИКРОСКОП 

 
Понуда се подноси (заокружити): 

 а) самостално 
 
б) заједничка понуда  
(за сваког од понуђача из заједничке 
понуде доставити податке које су 
наведене у табели са леве стране ) 

 
в) понуда са подизвођачем 
 (за сваког од подизвођача доставити  
податке које су наведене у табели са леве 
стране ) 
*уколико понуђач подноси понуду са 
подизвођачем/има у обавези је да наведе 
податке о проценту укупне вредности набавке 

који ће поверити подизвођачу, као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача 

 
 
 
1. Укупан износ без ПДВ-а    __________________________ динара 
 
2. Укупан износ са ПДВ-ом ___________________________ динара 
 
3. Рок испоруке ___________________ календарских дана од дана потписивања уговора  
 
 4. Рок плаћања – до 30 дана након извршене испоруке, монтаже, исправног функционисања добра, 
обуке особља као и исправно испостављене  фактуре. 
 
5. Гарантни рок износи ________ месеца од дана  извршене примопредаје  
   (Услов прихватљиве понуде подразумева да гарантни рок износи минимум 24 месеца од дана 
извршене  примопредаје добра, која се констатује „Записником о квалитативном и квантитативном 
пријему“.  
 
6. Важност понуде - __________ дана од дана отварања понуде 
    (Услов исправне понуде подразумева важност  понуде минимум 60 дана од дана отварања понуда) 
 
* испорука Ф-ко Купац 
* износи морају бити исказани у динарима 

 

М.П.    (потпис овлашћеног лица)  

 
Потписати  од стране овлашћеног лица и оверити печатом Понуђача 
У случају подношења заједничке понуде, образац су дужни потписати и оверити сва овлашћена лица 
понуђача из  заједничке понуде 

 
 
 

Назив  Понуђача  
 

Адреса  
Општина  
Матични број  
ПИБ  
Телефон и факс  
е-маил (уколико постоји)  
Лице за контакт  
Текући рачун  
Банка  
Овлашћено лице за 
потпис уговора  
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КУПОВИНА МЕДИЦИНСКЕ ОПРЕМЕ , РЕДНИ БРОЈ 45/2014 
 
 
 
 

СПЕЦИФИКАЦИЈА  
 

ПАРТИЈА 9 – УЛТРАЗВУЧНИ АПАРАТ КОЛОР ДОПЛЕР СА ЧЕТИРИ СОНДЕ 
 

 
Минимални технички захтеви 

 
ОПШТИ ЗАХТЕВИ: 

1) Примена апарата у области: абдомена, малих органа, васкуларних прегледа, 
гинекологије, обстретиције, кардиолошких прегледа и др. 

2) Не прихвата се портабилни апарат са колицима. 
3) Апарат треба да буде савремен, на точкићима, тежине не веће од 105 кг. 
4) Фабрички интегрисан нетитрајући LCD или LED монитор високе резолуције, 

дијагонале минимум 18 inch, монитор са могућности промене положаја у 
више праваца. 

5) Фабрички интегрисан контролни екран осетљив на додир (touch screen) LED 
или LCD на контролном панелу који убрзава рад, дијагонале минимум 10 inch 
(без оквира). 

6) Апарат треба да поседује standby опцију, или опцију брзог подизања у радни 
режим која није дужа од 90 секунди. 

7) Апарат поседује фабрички уграђена 4 конектора за сонде (тип сонди као што 
се набавља, не pencil или друге специјалне сонде) тако да било која сонда 
може да се прикључи у сваки коректор. 

8) Контролни панел са могућношћу подизања и спуштања и померања 
лево/десно ради лакшег прилагођавања кориснику. 

9) Алфанумеричка тастатура са позадинским осветљењем за писање извештаја, 
на извлачење, интегрисана унутар контролног панела ради лакшег рада 
корисника. 

10) Термални црно/бели принтер. 
 
ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ 

1. Максимални динамички опсег од минимум 240 dB. 
2. Минимална вредност за максимални број frame-ova од 1800 frames per second. 

 
3. Cine меморија од минимум 10.000 слика. 
4. Минимална вредност максималне селекције дубине приказа од 35cm. 
5. Хард диск од минимум 500 GB, минимум 5 USB портова и инегрисаним DVD 

уређајем 
 
МОДОВИ ЗА РАД И ДОДАТНЕ МОГУЋНОСТИ 

- B, M, CM, color mode, PW Doppler mode, CW Doppler mode, power mode 
- Кардиолошки пакет мерења 
- Поседовање неке од савремених техника детекције протока крви у периферним 
крвним судовима са високом осетљивошћу (Color Flow, S Flow, HD Flow и сл.) 
- Побољшање квалитета спектра слике преко коришћења пуног спектра слике. 
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- Активна напредна техника у B Modu којом се унапређује квалитет добијене 
слике тако што су Прилагођавање параметара обраде сигнала према пацијенту 
притиском на једно дугме. 
- Прилагођавање параметара обраде сигнала према пацијенту притиском на једно 
дугме. 
- Пост процесирање на снимљеним прегледима омогућено. 
- Минимум пет тастера на контролном панелу могуће је програмирати по жељи 
корисника. 

 
ВИШЕФРЕКВЕНТНЕ СОНДЕ 

1. Конвексна, са минимум 192 елемента, приближног фреквентног опсега 3 до 7 
MHz или шире. 

2. Линеарна, од минимум 192 елемента, приближног фреквентног опсега 5 до 12 
MHz или шире. 

3. Вагинална, од минимум 128 елемената, приближног фреквентног опсега 5 до 
9 MHz или шире. 

4. Phased array сонда за кардиолошке прегледе од минимум 80 елемената, 
приближног фреквентног опсега 2 до 4 MHz. 

 
 
 
 
 
 

М.П.    (потпис овлашћеног лица)  
 
 
 
 
 

Потписати  од стране овлашћеног лица и оверити печатом понуђача чиме  Понуђач потврђује 
да ће испоручити добро са минимум горе наведеним техничким карактеристикама. 

 
У случају подношења заједничке понуде, образац су дужни потписати и оверити сва 

овлашћена лица понуђача из  заједничке понуде, чиме потврђују да ће извршити испоруку добра са  
минимум горе наведеним техничким карактеристикама. 
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КУПОВИНА МЕДИЦИНСКЕ ОПРЕМЕ , РЕДНИ БРОЈ 45/2014 

 
 
 

ОБРАЗАС СТРУКТУРЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ 
 

ПАРТИЈА 9 – УЛТРАЗВУЧНИ АПАРАТ КОЛОР ДОПЛЕР СА ЧЕТИРИ СОНДЕ 
 

по пуња ва  по нуђа ч  по пуња ва  по нуђа ч  

Р.бр. 
Предмет јавне 

набавке 
Назив произвођача 

понуђеног добра 
Назив и тип, тј. модел  

Комада Укупан износ понуде 
без  ПДВ-а 

 
Укупан износ понуде 

са ПДВ-ом 

1 .  

Ул т р азв уч н и  
ап ар а т  к ол ор  

д оп л е р  са  
ч ет и р и  с он д е  

 
 
 

 1  

  

 
 
 

 
М.П.    (потпис овлашћеног лица )  

 
 
 
 
 
Попунити, потписати  и оверити печатом од стране овлашћеног лица Понуђача 
У случају подношења заједничке понуде, образац су дужни потписати и оверити својим печатом сва овлашћена лица понуђача из  заједничке понуде 
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КУПОВИНА МЕДИЦИНСКЕ ОПРЕМЕ , РЕДНИ БРОЈ 45/2014 
 

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ  
ПАРТИЈА 9 – УЛТРАЗВУЧНИ АПАРАТ КОЛОР ДОПЛЕР СА ЧЕТИРИ СОНДЕ 

 
Понуда се подноси (заокружити): 

 а) самостално 

 
б) заједничка понуда  
(за сваког од понуђача из заједничке 
понуде доставити податке које су 
наведене у табели са леве стране ) 

 
в) понуда са подизвођачем 
 (за сваког од подизвођача доставити  
податке које су наведене у табели са леве 
стране ) 
*уколико понуђач подноси понуду са 
подизвођачем/има у обавези је да наведе 
податке о проценту укупне вредности набавке 

који ће поверити подизвођачу, као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача 

 
 
 
1. Укупан износ без ПДВ-а    __________________________ динара 
 
2. Укупан износ са ПДВ-ом ___________________________ динара 
 
3. Рок испоруке ___________________ календарских дана од дана потписивања уговора  
 
 4. Рок плаћања – до 30 дана након извршене испоруке, монтаже, исправног функционисања добра, 
обуке особља као и исправно испостављене  фактуре. 
 
5. Гарантни рок износи ________ месеца од дана  извршене примопредаје  
   (Услов прихватљиве понуде подразумева да гарантни рок износи минимум 24 месеца од дана 
извршене  примопредаје добра, која се констатује „Записником о квалитативном и квантитативном 
пријему“.  
 
6. Важност понуде - __________ дана од дана отварања понуде 
    (Услов исправне понуде подразумева важност  понуде минимум 60 дана од дана отварања понуда) 
 
* испорука Ф-ко Купац 
* износи морају бити исказани у динарима 

 

М.П.    (потпис овлашћеног лица)  

 
Потписати  од стране овлашћеног лица и оверити печатом Понуђача 
У случају подношења заједничке понуде, образац су дужни потписати и оверити сва овлашћена лица 
понуђача из  заједничке понуде 
 
 
 

Назив  Понуђача  
 

Адреса  
Општина  
Матични број  
ПИБ  
Телефон и факс  
е-маил (уколико постоји)  
Лице за контакт  
Текући рачун  
Банка  
Овлашћено лице за 
потпис уговора  
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КУПОВИНА МЕДИЦИНСКЕ ОПРЕМЕ , РЕДНИ БРОЈ 45/2014 

 
 
 
 

СПЕЦИФИКАЦИЈА  
 

ПАРТИЈА 10 – ИНХАЛАТОР 
 

 
Минимални технички захтеви 

 
-Снажан компресорски инхалатор радног притиска 1.5 bara 
-Аутоклавирајуће мекане маске (велика и мала) 
-Аутоклавирајући небулајзер са интераптером (дугме на небулајзеру за 
прекид инхалације) и две дизне и то: 

Прва дизна 
-Укупани излаз  мин  590mg/min 
- MMD (средњи пречник честица)  max 2.9  микрометара  
-проценат честица мањих од 5 микрометара min 75 % 

Друга дизна 
-Укупани излаз  min  450mg/min;; 
-MMD (средњи пречник честица)  max   2.2  микрометара 
-% честица мањих од 5 микрометара min 85 % 
-Одабрани спектар аеросола омогуцава циљну употребу за централну 
или перифералну плуцну област 
-Могућност инхалирања деце и одраслих 

 
 
 
 

М.П.    (потпис овлашћеног лица)  
 
 
 
 
 
 
 
 

Потписати  од стране овлашћеног лица и оверити печатом понуђача чиме  Понуђач потврђује 
да ће испоручити добро са минимум горе наведеним техничким карактеристикама. 

 
У случају подношења заједничке понуде, образац су дужни потписати и оверити сва 

овлашћена лица понуђача из  заједничке понуде, чиме потврђују да ће извршити испоруку добра са  
минимум горе наведеним техничким карактеристикама. 



Страна 41 од 102  
 

 
КУПОВИНА МЕДИЦИНСКЕ ОПРЕМЕ , РЕДНИ БРОЈ 45/2014 

 
 
 

ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ 
 

ПАРТИЈА 10 – ИНХАЛАТОР 
 

по пуња ва  по нуђа ч  по пуња ва  по нуђа ч  

Р.бр. 
Предмет јавне 

набавке 
Назив 

произвођача 
понуђеног добра 

Назив и тип, тј. модел  
Комада Износ понуде 

без пдв-а 
(по комаду) 

Укупан износ понуде 
без  ПДВ-а 

   Укупан износ понуде 
са ПДВ-ом 

1 .  Ин хал ат ор  
 
 
 

 4  
   

 
 
М.П.    (потпис овлашћеног лица )  

 
 
 
 
 
Попунити, потписати  и оверити печатом од стране овлашћеног лица Понуђача 
У случају подношења заједничке понуде, образац су дужни потписати и оверити својим печатом сва овлашћена лица понуђача из  заједничке понуде 
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КУПОВИНА МЕДИЦИНСКЕ ОПРЕМЕ , РЕДНИ БРОЈ 45/2014 
 

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ  
ПАРТИЈА 10 – ИНХАЛАТОР 

 
Понуда се подноси (заокружити): 

 а) самостално 

 
б) заједничка понуда  
(за сваког од понуђача из заједничке 
понуде доставити податке које су 
наведене у табели са леве стране ) 

 
в) понуда са подизвођачем 
 (за сваког од подизвођача доставити  
податке које су наведене у табели са леве 
стране ) 
*уколико понуђач подноси понуду са 
подизвођачем/има у обавези је да наведе 
податке о проценту укупне вредности набавке 

који ће поверити подизвођачу, као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача 

 
 
 
 
1. Укупан износ без ПДВ-а    __________________________ динара 
 
2. Укупан износ са ПДВ-ом ___________________________ динара 
 
3. Рок испоруке ___________________ календарских дана од дана потписивања уговора  
 
 4. Рок плаћања – до 30 дана након извршене испоруке, монтаже, исправног функционисања добра, 
обуке особља као и исправно испостављене  фактуре. 
 
5. Гарантни рок износи ________ месеца од дана  извршене примопредаје  
   (Услов прихватљиве понуде подразумева да гарантни рок износи минимум 24 месеца од дана 
извршене  примопредаје добра, која се констатује „Записником о квалитативном и квантитативном 
пријему“.  
 
6. Важност понуде - __________ дана од дана отварања понуде 
    (Услов исправне понуде подразумева важност  понуде минимум 60 дана од дана отварања понуда) 
 
* испорука Ф-ко Купац 
* износи морају бити исказани у динарима 

 

М.П.    (потпис овлашћеног лица)  

 
Потписати  од стране овлашћеног лица и оверити печатом Понуђача 
У случају подношења заједничке понуде, образац су дужни потписати и оверити сва овлашћена лица 
понуђача из  заједничке понуде 
 

Назив  Понуђача  
 

Адреса  
Општина  
Матични број  
ПИБ  
Телефон и факс  
е-маил (уколико постоји)  
Лице за контакт  
Текући рачун  
Банка  
Овлашћено лице за 
потпис уговора  
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КУПОВИНА МЕДИЦИНСКЕ ОПРЕМЕ , РЕДНИ БРОЈ 45/2014 

 
 

СПЕЦИФИКАЦИЈА  
 

ПАРТИЈА 11 – АПАРАТ ЗА ТЕРАПИЈУ НИСКОФРЕКВЕНТНИМ 
ЕЛЕКТРОМАГНЕТНИМ ПОЉЕМ 

 
 

Минимални технички захтеви 
 

 Фреквенција електромагнетног поља: 1 до 70 Hz (минимум); 
 Интрезитет електромагнетног поља: 40 Gaus до 400 Gaus 

(минимум); 
 Два независна канала; 
 Независно задавање и истовремено приказивање параметара за 

оба канала: време третмана, фреквенција и интезитет 
електромагнетног поља; 

 LC (Liquid Cristal) дисплеј 
 Слободно задавање параметара терапије; 
 Избор терапије по дијагнозама (минимум 20 дијагноза): 
 Напон напајања: 220V – 50Hz; 

Прибор: - магнетна простирка 100x60 cm (комада 1) 
- магнетна трака (комада 1) 
- пар јастучића (комада 1) 
- детектор електромагнетног поља (комада 1) 

 
 
 
 

М.П.    (потпис овлашћеног лица)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Потписати  од стране овлашћеног лица и оверити печатом понуђача чиме  Понуђач потврђује 
да ће испоручити добро са минимум горе наведеним техничким карактеристикама. 

 
У случају подношења заједничке понуде, образац су дужни потписати и оверити сва 

овлашћена лица понуђача из  заједничке понуде, чиме потврђују да ће извршити испоруку добра са  
минимум горе наведеним техничким карактеристикама. 
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КУПОВИНА МЕДИЦИНСКЕ ОПРЕМЕ , РЕДНИ БРОЈ 45/2014 

 
 
 

ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ 
 

ПАРТИЈА 11 – АПАРАТ ЗА ТЕРАПИЈУ НИСКОФРЕКВЕНТНИМ ЕЛЕКТРОМАГНЕТНИМ ПОЉЕМ 
 

по пуња ва  по нуђа ч  по пуња ва  по нуђа ч  

Р.бр. Предмет јавне набавке 
Назив 

произвођача 
понуђеног добра 

Назив и тип, тј. 
модел  

Комада Износ понуде 
без пдв-а 

(по комаду) 

Укупан износ понуде 
без  ПДВ-а 

Укупан износ понуде 
са ПДВ-ом 

1 .  

А п ар а т  за  т ер а п и ју  
н и с к оф р ек ве н т н и м  
ел е к т р ом аг н ет н и м 

п ољ е м  

 
 
 

 2  

   

 
 
М.П.    (потпис овлашћеног лица )  

 
 
 
 
 
Попунити, потписати  и оверити печатом од стране овлашћеног лица Понуђача 
У случају подношења заједничке понуде, образац су дужни потписати и оверити својим печатом сва овлашћена лица понуђача из  заједничке понуде 
 



Страна 45 од102 

 
КУПОВИНА МЕДИЦИНСКЕ ОПРЕМЕ , РЕДНИ БРОЈ 45/2014 

 

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ  
ПАРТИЈА 11 – АПАРАТ ЗА ТЕРАПИЈУ НИСКОФРЕКВЕНТНИМ 

ЕЛЕКТРОМАГНЕТНИМ ПОЉЕМ 
 

Понуда се подноси (заокружити): 
 а) самостално 

 
б) заједничка понуда  
(за сваког од понуђача из заједничке 
понуде доставити податке које су 
наведене у табели са леве стране ) 

 
в) понуда са подизвођачем 
 (за сваког од подизвођача доставити  
податке које су наведене у табели са леве 
стране ) 
*уколико понуђач подноси понуду са 
подизвођачем/има у обавези је да наведе 
податке о проценту укупне вредности набавке 

који ће поверити подизвођачу, као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача 

 
 
 
1. Укупан износ без ПДВ-а    __________________________ динара 
 
2. Укупан износ са ПДВ-ом ___________________________ динара 
 
3. Рок испоруке ___________________ календарских дана од дана потписивања уговора  
 
 4. Рок плаћања – до 30 дана након извршене испоруке, монтаже, исправног функционисања добра, 
обуке особља као и исправно испостављене  фактуре. 
 
5. Гарантни рок износи ________ месеца од дана  извршене примопредаје  
   (Услов прихватљиве понуде подразумева да гарантни рок износи минимум 24 месеца од дана 
извршене  примопредаје добра, која се констатује „Записником о квалитативном и квантитативном 
пријему“.  
 
6. Важност понуде - __________ дана од дана отварања понуде 
    (Услов исправне понуде подразумева важност  понуде минимум 60 дана од дана отварања понуда) 
 
* испорука Ф-ко Купац 
* износи морају бити исказани у динарима 

 

М.П.    (потпис овлашћеног лица)  

 
Потписати  од стране овлашћеног лица и оверити печатом Понуђача 
У случају подношења заједничке понуде, образац су дужни потписати и оверити сва овлашћена лица 
понуђача из  заједничке понуде 
 

Назив  Понуђача  
 

Адреса  
Општина  
Матични број  
ПИБ  
Телефон и факс  
е-маил (уколико постоји)  
Лице за контакт  
Текући рачун  
Банка  
Овлашћено лице за 
потпис уговора  
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КУПОВИНА МЕДИЦИНСКЕ ОПРЕМЕ , РЕДНИ БРОЈ 45/2014 
 
 
 
 

СПЕЦИФИКАЦИЈА  
 

ПАРТИЈА 12 – АПАРАТ ЗА ТЕРАПИЈУ ГАЛВАНСКОМ СТРУЈОМ 
 

 
Минимални технички захтеви 

 
 Интезитет струје: 0 до 40 mA 
 Напон напајања: 220V – 50Hz; 

Прибор: - гуменографитна електрода 50x50mm (ком. 2); 
- гуменографитна електрода 60x80mm (ком. 2); 
- гуменографитна електрода 70x120mm (ком. 2); 
- навлака за електроду 50x50mm (ком. 2); 
- навлака за електроду 60x80mm (ком. 2); 
- навлака за електроду 70x120mm (ком. 2); 
- комплет каишева са чичак траком (ком. 1); 
- четворожилни пацијент кабал (ком. 1); 
- двожилни пацијент кабал (ком. 1); 

 
  
 
 

М.П.    (потпис овлашћеног лица)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Потписати  од стране овлашћеног лица и оверити печатом понуђача чиме  Понуђач потврђује 
да ће испоручити добро са минимум горе наведеним техничким карактеристикама. 

 
У случају подношења заједничке понуде, образац су дужни потписати и оверити сва 

овлашћена лица понуђача из  заједничке понуде, чиме потврђују да ће извршити испоруку добра са  
минимум горе наведеним техничким карактеристикама. 
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КУПОВИНА МЕДИЦИНСКЕ ОПРЕМЕ , РЕДНИ БРОЈ 45/2014 
 
 
 

ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ 
 

ПАРТИЈА 12 – АПАРАТ ЗА ТЕРАПИЈУ ГАЛВАНСКОМ СТРУЈОМ 
 

по пуња ва  по нуђа ч  по пуња ва  по нуђа ч  

Р.бр. 
Предмет јавне 

набавке 
Назив 

произвођача 
понуђеног добра 

Назив и тип, тј. модел  
Комада Износ понуде 

без пдв-а 
(по комаду) 

Укупан износ понуде 
без  ПДВ-а 

   Укупан износ понуде 
са ПДВ-ом 

1 .  

А п ар ат  з а  
т е р ап и ј у  

г ал ва н ск ом  
с т р уј ом  

 
 
 

 3  

   

 
 
 
М.П.    (потпис овлашћеног лица )  

 
 
 
 
 
Попунити, потписати  и оверити печатом од стране овлашћеног лица Понуђача 
У случају подношења заједничке понуде, образац су дужни потписати и оверити својим печатом сва овлашћена лица понуђача из  заједничке понуде 
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КУПОВИНА МЕДИЦИНСКЕ ОПРЕМЕ , РЕДНИ БРОЈ 45/2014 

 

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ  
ПАРТИЈА 12 – АПАРАТ ЗА ТЕРАПИЈУ ГАЛВАНСКОМ СТРУЈОМ 

 
Понуда се подноси (заокружити): 

 а) самостално 

 
б) заједничка понуда  
(за сваког од понуђача из заједничке 
понуде доставити податке које су 
наведене у табели са леве стране ) 

 
в) понуда са подизвођачем 
 (за сваког од подизвођача доставити  
податке које су наведене у табели са леве 
стране ) 
*уколико понуђач подноси понуду са 
подизвођачем/има у обавези је да наведе 
податке о проценту укупне вредности набавке 

који ће поверити подизвођачу, као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача 

 
 
 
1. Укупан износ без ПДВ-а    __________________________ динара 
 
2. Укупан износ са ПДВ-ом ___________________________ динара 
 
3. Рок испоруке ___________________ календарских дана од дана потписивања уговора  
 
 4. Рок плаћања – до 30 дана након извршене испоруке, монтаже, исправног функционисања добра, 
обуке особља као и исправно испостављене  фактуре. 
 
5. Гарантни рок износи ________ месеца од дана  извршене примопредаје  
   (Услов прихватљиве понуде подразумева да гарантни рок износи минимум 24 месеца од дана 
извршене  примопредаје добра, која се констатује „Записником о квалитативном и квантитативном 
пријему“.  
 
6. Важност понуде - __________ дана од дана отварања понуде 
    (Услов исправне понуде подразумева важност  понуде минимум 60 дана од дана отварања понуда) 
 
* испорука Ф-ко Купац 
* износи морају бити исказани у динарима 

 

М.П.    (потпис овлашћеног лица)  

 
Потписати  од стране овлашћеног лица и оверити печатом Понуђача 
У случају подношења заједничке понуде, образац су дужни потписати и оверити сва овлашћена лица 
понуђача из  заједничке понуде 
 
 

Назив  Понуђача  
 

Адреса  
Општина  
Матични број  
ПИБ  
Телефон и факс  
е-маил (уколико постоји)  
Лице за контакт  
Текући рачун  
Банка  
Овлашћено лице за 
потпис уговора  
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КУПОВИНА МЕДИЦИНСКЕ ОПРЕМЕ , РЕДНИ БРОЈ 45/2014 
 
 
 

СПЕЦИФИКАЦИЈА  
 

ПАРТИЈА 13 – АПАРАТ ЗА ЕЛЕКТРОСТИМУЛАЦИЈУ 
 

 
Минимални технички захтеви 

 
 Облици струја: једносмерна, експоненцијалне (минимум Е1 и 

Е2), правоугаоне (минимум Е1 и Е2), трапезионе 
 Интезитет струје: до 40 mA (минимум) 
 Напон напајања: 220V, 50Hz; 

 
Прибор: - гуменографитна електрода 50x50mm (ком. 2); 

- гуменографитна електрода 60x80mm (ком. 2); 
- гуменографитна електрода 70x120mm (ком. 2); 
- навлака за електроду 50x50mm (ком. 2); 
- навлака за електроду 60x80mm (ком. 2); 
- навлака за електроду 70x120mm (ком. 2); 
- електрода за монополарну примену (x1) 
- комплет каишева са чичак траком (ком. 1); 
- четворожилни пацијент кабал (ком. 1); 
- двожилни пацијент кабал (ком. 1); 

 
 
 

 
 
М.П.    (потпис овлашћеног лица)  

 
 
 
 
 
 
 
 

Потписати  од стране овлашћеног лица и оверити печатом понуђача чиме  Понуђач потврђује 
да ће испоручити добро са минимум горе наведеним техничким карактеристикама. 

 
У случају подношења заједничке понуде, образац су дужни потписати и оверити сва 

овлашћена лица понуђача из  заједничке понуде, чиме потврђују да ће извршити испоруку добра са  
минимум горе наведеним техничким карактеристикама. 
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КУПОВИНА МЕДИЦИНСКЕ ОПРЕМЕ , РЕДНИ БРОЈ 45/2014 

 
 
 

ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ 
 

ПАРТИЈА 13 – АПАРАТ ЗА ЕЛЕКТРОСТИМУЛАЦИЈУ 
 

по пуња в а  по нуђа ч  по пуња в а  по нуђа ч  
Р.бр. Предмет јавне набавке Назив произвођача 

понуђеног добра 
Назив и тип, тј. 

модел  
Комада Укупан износ понуде 

без  ПДВ-а 
        Укупан износ понуде 

са ПДВ-ом 

1 .  
Ап а р ат  з а  

ел е к т р о ст и м ул а ц и ју  

 
 
 

 1  
  

 
 

 
М.П.    (потпис овлашћеног лица )  

 
 
 
 
 
Попунити, потписати  и оверити печатом од стране овлашћеног лица Понуђача 
У случају подношења заједничке понуде, образац су дужни потписати и оверити својим печатом сва овлашћена лица понуђача из  заједничке понуде 
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КУПОВИНА МЕДИЦИНСКЕ ОПРЕМЕ , РЕДНИ БРОЈ 45/2014 

 

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ  
ПАРТИЈА 13 – АПАРАТ ЗА ЕЛЕКТРОСТИМУЛАЦИЈУ 

 
Понуда се подноси (заокружити): 

 а) самостално 

 
б) заједничка понуда  
(за сваког од понуђача из заједничке 
понуде доставити податке које су 
наведене у табели са леве стране ) 

 
в) понуда са подизвођачем 
 (за сваког од подизвођача доставити  
податке које су наведене у табели са леве 
стране ) 
*уколико понуђач подноси понуду са 
подизвођачем/има у обавези је да наведе 
податке о проценту укупне вредности набавке 

који ће поверити подизвођачу, као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача 

 
 
 
1. Укупан износ без ПДВ-а    __________________________ динара 
 
2. Укупан износ са ПДВ-ом ___________________________ динара 
 
3. Рок испоруке ___________________ календарских дана од дана потписивања уговора  
 
 4. Рок плаћања – до 30 дана након извршене испоруке, монтаже, исправног функционисања добра, 
обуке особља као и исправно испостављене  фактуре. 
 
5. Гарантни рок износи ________ месеца од дана  извршене примопредаје  
   (Услов прихватљиве понуде подразумева да гарантни рок износи минимум 24 месеца од дана 
извршене  примопредаје добра, која се констатује „Записником о квалитативном и квантитативном 
пријему“.  
 
6. Важност понуде - __________ дана од дана отварања понуде 
    (Услов исправне понуде подразумева важност  понуде минимум 60 дана од дана отварања понуда) 
 
* испорука Ф-ко Купац 
* износи морају бити исказани у динарима 

 

М.П.    (потпис овлашћеног лица)  

 
Потписати  од стране овлашћеног лица и оверити печатом Понуђача 
У случају подношења заједничке понуде, образац су дужни потписати и оверити сва овлашћена лица 
понуђача из  заједничке понуде 
 
 

Назив  Понуђача  
 

Адреса  
Општина  
Матични број  
ПИБ  
Телефон и факс  
е-маил (уколико постоји)  
Лице за контакт  
Текући рачун  
Банка  
Овлашћено лице за 
потпис уговора  

 



Страна 52 од 102  
 

 
 

КУПОВИНА МЕДИЦИНСКЕ ОПРЕМЕ , РЕДНИ БРОЈ 45/2014 
 
 

СПЕЦИФИКАЦИЈА  
 

ПАРТИЈА 14 – АПАРАТ ЗА TENS ТЕРАПИЈУ 
 
 

 
Минимални технички захтеви 

 
 Два независна излаза; 
 Избор начина рада: Kontinuirani, Burst, Funkcionalna Elektro Stimulacija 
 Фреквенција: до 150Hz (минимум); 
 Интезитет струје сваког струјног кола на оба излаза: 0 до100 mA; 
 Напон напајања: 220V / 50Hz; 

            
Прибор: - гуменографитна електрода 50x50mm (x 8); 

- навлака за електроду 50x50mm (x.8); 
- комплет каишева са чичак траком (x1) 
- четворожилни пацијент кабал (x2) 
- двожилни пацијент кабал (x2); 

 
 

 
 

М.П.    (потпис овлашћеног лица)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Потписати  од стране овлашћеног лица и оверити печатом понуђача чиме  Понуђач потврђује 
да ће испоручити добро са минимум горе наведеним техничким карактеристикама. 

 
У случају подношења заједничке понуде, образац су дужни потписати и оверити сва 

овлашћена лица понуђача из  заједничке понуде, чиме потврђују да ће извршити испоруку добра са  
минимум горе наведеним техничким карактеристикама. 



Страна 53 од 102  
 

 
КУПОВИНА МЕДИЦИНСКЕ ОПРЕМЕ , РЕДНИ БРОЈ 45/2014 

 
 
 

ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ 
 

ПАРТИЈА 14 – АПАРАТ ЗА TENS ТЕРАПИЈУ 
 
 

по пуња ва  по нуђа ч  по пуња в а  по нуђа ч  
Р.бр. 

Предмет јавне 
набавке 

Назив произвођача 
понуђеног добра 

Назив и тип, тј. модел  
Комада Укупан износ понуде 

без  ПДВ-а 
          Укупан износ понуде 

са ПДВ-ом 

1 .  
А п ар ат  з а  

TENS терапију 

 
 
 

 1  
  

 
 
 
М.П.    (потпис овлашћеног лица )  

 
 
 
 
 
 
Попунити, потписати  и оверити печатом од стране овлашћеног лица Понуђача 
У случају подношења заједничке понуде, образац су дужни потписати и оверити својим печатом сва овлашћена лица понуђача из  заједничке понуде 
 



Страна 54 од102 

 
КУПОВИНА МЕДИЦИНСКЕ ОПРЕМЕ , РЕДНИ БРОЈ 45/2014 

 

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ  
ПАРТИЈА 14 – АПАРАТ ЗА TENS ТЕРАПИЈУ 

 
Понуда се подноси (заокружити): 

 а) самостално 

 
б) заједничка понуда  
(за сваког од понуђача из заједничке 
понуде доставити податке које су 
наведене у табели са леве стране ) 

 
в) понуда са подизвођачем 
 (за сваког од подизвођача доставити  
податке које су наведене у табели са леве 
стране ) 
*уколико понуђач подноси понуду са 
подизвођачем/има у обавези је да наведе 
податке о проценту укупне вредности набавке 

који ће поверити подизвођачу, као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача 

 
 
 
1. Укупан износ без ПДВ-а    __________________________ динара 
 
2. Укупан износ са ПДВ-ом ___________________________ динара 
 
3. Рок испоруке ___________________ календарских дана од дана потписивања уговора  
 
 4. Рок плаћања – до 30 дана након извршене испоруке, монтаже, исправног функционисања добра, 
обуке особља као и исправно испостављене  фактуре. 
 
5. Гарантни рок износи ________ месеца од дана  извршене примопредаје  
   (Услов прихватљиве понуде подразумева да гарантни рок износи минимум 24 месеца од дана 
извршене  примопредаје добра, која се констатује „Записником о квалитативном и квантитативном 
пријему“.  
 
6. Важност понуде - __________ дана од дана отварања понуде 
    (Услов исправне понуде подразумева важност  понуде минимум 60 дана од дана отварања понуда) 
 
* испорука Ф-ко Купац 
* износи морају бити исказани у динарима 

 

М.П.    (потпис овлашћеног лица)  

 
Потписати  од стране овлашћеног лица и оверити печатом Понуђача 
У случају подношења заједничке понуде, образац су дужни потписати и оверити сва овлашћена лица 
понуђача из  заједничке понуде 
 
 

Назив  Понуђача  
 

Адреса  
Општина  
Матични број  
ПИБ  
Телефон и факс  
е-маил (уколико постоји)  
Лице за контакт  
Текући рачун  
Банка  
Овлашћено лице за 
потпис уговора  
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КУПОВИНА МЕДИЦИНСКЕ ОПРЕМЕ , РЕДНИ БРОЈ 45/2014 

 
СПЕЦИФИКАЦИЈА  

 
ПАРТИЈА 15 – АПАРАТ ЗА ЛАСЕР ТЕРАПИЈУ 

 
 

Минимални технички захтеви 
 

 Тип ласера – полупроводнички 
 Режим рада: континуални и импулсни 
 Фрекивенција у импулсном режиму: од 1 до 10000Hz; 
 Фактор испуне у имулсном режиму: 50% / 50% 
 Ласерска сонда: тачкаста 808nm / 200mW 
                                   
 LC (Liquid Cristal) Графички дисплеј 
 Слободно задавање параметара терапије 
 Избор терапије по дијагнозама (минимум 50 дијагноза): 
 Умеморисан терапијски протокол (упутство) за све дијагнозе 

Прибор: - сочиво за тригер и тендер тачке код тачкасте сонде (x1) 
- сочиво за акупунктурне тачке код тачкасте сонде (x1) 
- заштитне наочаре (x2) 
- детектор акупунктурних тачака (x1) 

 
 

 
 

М.П.    (потпис овлашћеног лица)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Потписати  од стране овлашћеног лица и оверити печатом понуђача чиме  Понуђач потврђује 
да ће испоручити добро са минимум горе наведеним техничким карактеристикама. 

 
У случају подношења заједничке понуде, образац су дужни потписати и оверити сва 

овлашћена лица понуђача из  заједничке понуде, чиме потврђују да ће извршити испоруку добра са  
минимум горе наведеним техничким карактеристикама. 



Страна 56 од 102  
 

 
КУПОВИНА МЕДИЦИНСКЕ ОПРЕМЕ , РЕДНИ БРОЈ 45/2014 

 
 
 

ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ 
 

ПАРТИЈА 15 – АПАРАТ ЗА ЛАСЕР ТЕРАПИЈУ 
 

по пу ња ва  по нуђа ч  по пу ња ва  по нуђа ч  
Р.бр. 

Предмет јавне 
набавке 

Назив произвођача 
понуђеног добра 

Назив и тип, тј. модел  
Комада Укупан износ понуде 

без  ПДВ-а 
          Укупан износ понуде 

са ПДВ-ом 

1 .  
А п ар ат  з а  

л асе р   
терапију 

 
 
 

 1  
  

 
 
 
М.П.    (потпис овлашћеног лица )  

 
 
 
 
 
 
Попунити, потписати  и оверити печатом од стране овлашћеног лица Понуђача 
У случају подношења заједничке понуде, образац су дужни потписати и оверити својим печатом сва овлашћена лица понуђача из  заједничке понуде 
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КУПОВИНА МЕДИЦИНСКЕ ОПРЕМЕ , РЕДНИ БРОЈ 45/2014 

 

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ  
ПАРТИЈА 15 – АПАРАТ ЗА ЛАСЕР ТЕРАПИЈУ 

 
Понуда се подноси (заокружити): 

 а) самостално 

 
б) заједничка понуда  
(за сваког од понуђача из заједничке 
понуде доставити податке које су 
наведене у табели са леве стране ) 

 
в) понуда са подизвођачем 
 (за сваког од подизвођача доставити  
податке које су наведене у табели са леве 
стране ) 
*уколико понуђач подноси понуду са 
подизвођачем/има у обавези је да наведе 
податке о проценту укупне вредности набавке 

који ће поверити подизвођачу, као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача 

 
 
 
1. Укупан износ без ПДВ-а    __________________________ динара 
 
2. Укупан износ са ПДВ-ом ___________________________ динара 
 
3. Рок испоруке ___________________ календарских дана од дана потписивања уговора  
 
 4. Рок плаћања – до 30 дана након извршене испоруке, монтаже, исправног функционисања добра, 
обуке особља као и исправно испостављене  фактуре. 
 
5. Гарантни рок износи ________ месеца од дана  извршене примопредаје  
   (Услов прихватљиве понуде подразумева да гарантни рок износи минимум 24 месеца од дана 
извршене  примопредаје добра, која се констатује „Записником о квалитативном и квантитативном 
пријему“.  
 
6. Важност понуде - __________ дана од дана отварања понуде 
    (Услов исправне понуде подразумева важност  понуде минимум 60 дана од дана отварања понуда) 
 
* испорука Ф-ко Купац 
* износи морају бити исказани у динарима 

 

М.П.    (потпис овлашћеног лица)  

 
Потписати  од стране овлашћеног лица и оверити печатом Понуђача 
У случају подношења заједничке понуде, образац су дужни потписати и оверити сва овлашћена лица 
понуђача из  заједничке понуде 
 
 

Назив  Понуђача  
 

Адреса  
Општина  
Матични број  
ПИБ  
Телефон и факс  
е-маил (уколико постоји)  
Лице за контакт  
Текући рачун  
Банка  
Овлашћено лице за 
потпис уговора  
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КУПОВИНА МЕДИЦИНСКЕ ОПРЕМЕ , РЕДНИ БРОЈ 45/2014 

 
СПЕЦИФИКАЦИЈА  

 
ПАРТИЈА 16 – ПАРАФИНСКИ ЛОНАЦ 

 
 

Минимални технички захтеви 
 
1. Запремина посуде за парафин: мин 50 литара 
2. Температура загревања: до 80°С 
3. Дисплеј: LC нумерички или LC графички 
4. Параметри који се приказују: задато време укључења и искључења 
грејача; задата и измерена температура 
5. Детекција ниског нивоа воде и аутоматско искључење грејача; 
Визуелно и звучно упозорење корисника. 
6. Напон напајања: 220V/50Hz; 

 
 

 
 

 
 

М.П.    (потпис овлашћеног лица)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Потписати  од стране овлашћеног лица и оверити печатом понуђача чиме  Понуђач потврђује 
да ће испоручити добро са минимум горе наведеним техничким карактеристикама. 

 
У случају подношења заједничке понуде, образац су дужни потписати и оверити сва 

овлашћена лица понуђача из  заједничке понуде, чиме потврђују да ће извршити испоруку добра са  
минимум горе наведеним техничким карактеристикама. 
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КУПОВИНА МЕДИЦИНСКЕ ОПРЕМЕ , РЕДНИ БРОЈ 45/2014 

 
 
 

ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ 
 

ПАРТИЈА 16 – ПАРАФИНСКИ ЛОНАЦ 
 

по пуња ва  по нуђа ч  по пуња ва  по нуђа ч  
Р.бр. 

Предмет јавне 
набавке 

Назив произвођача 
понуђеног добра 

Назив и тип, тј. модел  
Комада Укупан износ понуде 

без  ПДВ-а 
          Укупан износ понуде 

са ПДВ-ом 

1 .  
Пар аф и н ск и  

л он а ц  

 
 
 

 1  
  

 
 
М.П.    (потпис овлашћеног лица )  

 
 
 
 
 
Попунити, потписати  и оверити печатом од стране овлашћеног лица Понуђача 
У случају подношења заједничке понуде, образац су дужни потписати и оверити својим печатом сва овлашћена лица понуђача из  заједничке понуде 
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КУПОВИНА МЕДИЦИНСКЕ ОПРЕМЕ , РЕДНИ БРОЈ 45/2014 

 

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ  
ПАРТИЈА 16 – ПАРАФИНСКИ ЛОНАЦ 

 
Понуда се подноси (заокружити): 

 а) самостално 

 
б) заједничка понуда  
(за сваког од понуђача из заједничке 
понуде доставити податке које су 
наведене у табели са леве стране ) 

 
в) понуда са подизвођачем 
 (за сваког од подизвођача доставити  
податке које су наведене у табели са леве 
стране ) 
*уколико понуђач подноси понуду са 
подизвођачем/има у обавези је да наведе 
податке о проценту укупне вредности набавке 

који ће поверити подизвођачу, као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача 

 
 
 
1. Укупан износ без ПДВ-а    __________________________ динара 
 
2. Укупан износ са ПДВ-ом ___________________________ динара 
 
3. Рок испоруке ___________________ календарских дана од дана потписивања уговора  
 
 4. Рок плаћања – до 30 дана након извршене испоруке, монтаже, исправног функционисања добра, 
обуке особља као и исправно испостављене  фактуре. 
 
5. Гарантни рок износи ________ месеца од дана  извршене примопредаје  
   (Услов прихватљиве понуде подразумева да гарантни рок износи минимум 24 месеца од дана 
извршене  примопредаје добра, која се констатује „Записником о квалитативном и квантитативном 
пријему“.  
 
6. Важност понуде - __________ дана од дана отварања понуде 
    (Услов исправне понуде подразумева важност  понуде минимум 60 дана од дана отварања понуда) 
 
* испорука Ф-ко Купац 
* износи морају бити исказани у динарима 

 

М.П.    (потпис овлашћеног лица)  

 
Потписати  од стране овлашћеног лица и оверити печатом Понуђача 
У случају подношења заједничке понуде, образац су дужни потписати и оверити сва овлашћена лица 
понуђача из  заједничке понуде 
 
 

Назив  Понуђача  
 

Адреса  
Општина  
Матични број  
ПИБ  
Телефон и факс  
е-маил (уколико постоји)  
Лице за контакт  
Текући рачун  
Банка  
Овлашћено лице за 
потпис уговора  

 



Страна 61 од 102  
 

 
 

КУПОВИНА МЕДИЦИНСКЕ ОПРЕМЕ , РЕДНИ БРОЈ 45/2014 
 
 
 
 

СПЕЦИФИКАЦИЈА  
 

ПАРТИЈА 17 – МИКРОСКОП 
 

 
Минимални технички захтеви 

 
- Halogeno i LED svetlo  
- Nosač objektiva sa 4 pozicije 
- Četiri objektiva Plan-Achromat, uveličanja 10x, 20x, 40x, 100x (uljni) 
- Okulari 10x 
- Regulacija pupilarne distance od min. 50 do 75mm 
- Abbe kondenzor 0.9/1.25 
- Plavi, zeleni i žuti filter 
- Binokularni Foto tubus sa podešavanjem samih okulara na dve visine 
gledanja (ili ekvivalent), nagibom 30 stepeni, raspodelom 50%:50%. 
- Vidno polje min. 20: kod svih objektiva, okulara i binokularnog tubusa 
Pribor:  
- Halogena sijalica min. 30W i LED sijalica 
- Zaštitni prekrivač mikroskopa 

 
 

 
М.П.    (потпис овлашћеног лица)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Потписати  од стране овлашћеног лица и оверити печатом понуђача чиме  Понуђач потврђује 
да ће испоручити добро са минимум горе наведеним техничким карактеристикама. 

 
У случају подношења заједничке понуде, образац су дужни потписати и оверити сва 

овлашћена лица понуђача из  заједничке понуде, чиме потврђују да ће извршити испоруку добра са  
минимум горе наведеним техничким карактеристикама. 
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КУПОВИНА МЕДИЦИНСКЕ ОПРЕМЕ , РЕДНИ БРОЈ 45/2014 

 
 
 

ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ 
 

ПАРТИЈА 17 – МИКРОСКОП 
 

по пу ња ва  по нуђа ч  по пуња ва  по нуђа ч  

Р.бр. 
Предмет јавне 

набавке 
Назив произвођача 

понуђеног добра 
Назив и тип, тј. модел  

Комада Износ понуде 
без пдв-а 

(по комаду) 

Укупан износ понуде 
без  ПДВ-а 

   Укупан износ понуде 
са ПДВ-ом 

1 .  М и к р оск оп  
 
 
 

 2  
   

 
 
М.П.    (потпис овлашћеног лица )  

 
 
 
 
 
Попунити, потписати  и оверити печатом од стране овлашћеног лица Понуђача 
У случају подношења заједничке понуде, образац су дужни потписати и оверити својим печатом сва овлашћена лица понуђача из  заједничке понуде 
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КУПОВИНА МЕДИЦИНСКЕ ОПРЕМЕ , РЕДНИ БРОЈ 45/2014 

 

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ  
ПАРТИЈА 17 – МИКРОСКОП 

 
Понуда се подноси (заокружити): 

 а) самостално 

 
б) заједничка понуда  
(за сваког од понуђача из заједничке 
понуде доставити податке које су 
наведене у табели са леве стране ) 

 
в) понуда са подизвођачем 
 (за сваког од подизвођача доставити  
податке које су наведене у табели са леве 
стране ) 
*уколико понуђач подноси понуду са 
подизвођачем/има у обавези је да наведе 
податке о проценту укупне вредности набавке 

који ће поверити подизвођачу, као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача 

 
 
 
1. Укупан износ без ПДВ-а    __________________________ динара 
 
2. Укупан износ са ПДВ-ом ___________________________ динара 
 
3. Рок испоруке ___________________ календарских дана од дана потписивања уговора  
 
 4. Рок плаћања – до 30 дана након извршене испоруке, монтаже, исправног функционисања добра, 
обуке особља као и исправно испостављене  фактуре. 
 
5. Гарантни рок износи ________ месеца од дана  извршене примопредаје  
   (Услов прихватљиве понуде подразумева да гарантни рок износи минимум 24 месеца од дана 
извршене  примопредаје добра, која се констатује „Записником о квалитативном и квантитативном 
пријему“.  
 
6. Важност понуде - __________ дана од дана отварања понуде 
    (Услов исправне понуде подразумева важност  понуде минимум 60 дана од дана отварања понуда) 
 
* испорука Ф-ко Купац 
* износи морају бити исказани у динарима 

 

М.П.    (потпис овлашћеног лица)  

 
Потписати  од стране овлашћеног лица и оверити печатом Понуђача 
У случају подношења заједничке понуде, образац су дужни потписати и оверити сва овлашћена лица 
понуђача из  заједничке понуде 
 
 

Назив  Понуђача  
 

Адреса  
Општина  
Матични број  
ПИБ  
Телефон и факс  
е-маил (уколико постоји)  
Лице за контакт  
Текући рачун  
Банка  
Овлашћено лице за 
потпис уговора  

 



Страна 64 од 102  
 

 
 
 

КУПОВИНА МЕДИЦИНСКЕ ОПРЕМЕ , РЕДНИ БРОЈ 45/2014 
 
 
 
 

СПЕЦИФИКАЦИЈА  
 

ПАРТИЈА 18 – СУВИ СТЕРИЛИЗАТОР 
 

 
Минимални технички захтеви 

 
1. Начин стерилизације: стерилизација сувим ваздухом, форсирана 
циркулација ваздуха 
2. Запремина коморе 60 литара или већa 
3. Температурни опсег од собне температуре до 200 степени целзијуса 
4. Време загревања до 15 минута 
5. Сигурносна заштита од прегевања 
6. Микропроцесорска контрола са дисплејом за приказ параметара, Рt 
100 сензор температуре, PID kontroler 
7. Могућност програмирања времена од почетка циклуса, времена 
стерилизације, времена сушења 
8. Електрични прикључак: 220-230V 50HZ, снага до 1500W 
9. Број полица – једна или више 
10. Радна комора и грејни елементи од нерђајућег челика 

 
 

 
 
 
 
 
 

М.П.    (потпис овлашћеног лица)  
 
 
 
 
 

Потписати  од стране овлашћеног лица и оверити печатом понуђача чиме  Понуђач потврђује 
да ће испоручити добро са минимум горе наведеним техничким карактеристикама. 

 
У случају подношења заједничке понуде, образац су дужни потписати и оверити сва 

овлашћена лица понуђача из  заједничке понуде, чиме потврђују да ће извршити испоруку добра са  
минимум горе наведеним техничким карактеристикама. 
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КУПОВИНА МЕДИЦИНСКЕ ОПРЕМЕ , РЕДНИ БРОЈ 45/2014 
 
 
 

ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ 
 

ПАРТИЈА 18 – СУВИ СТЕРИЛИЗАТОР 
 

по пу ња ва  по нуђа ч  по пуња ва  по нуђа ч  

Р.бр. 
Предмет јавне 

набавке 
Назив произвођача 

понуђеног добра 
Назив и тип, тј. модел  

Комада Износ понуде 
без пдв-а 

(по комаду) 

Укупан износ понуде 
без  ПДВ-а 

 
Укупан износ понуде 

са ПДВ-ом 

1 .  
С у ви  

ст е р и л и з ат ор  

 
 
 

 5  
   

 
 
 
М.П.    (потпис овлашћеног лица )  

 
 
 
 
 
 
Попунити, потписати  и оверити печатом од стране овлашћеног лица Понуђача 
У случају подношења заједничке понуде, образац су дужни потписати и оверити својим печатом сва овлашћена лица понуђача из  заједничке понуде 
 



Страна 66 од102 

 
КУПОВИНА МЕДИЦИНСКЕ ОПРЕМЕ , РЕДНИ БРОЈ 45/2014 

 

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ  
ПАРТИЈА 18 – СУВИ СТЕРИЛИЗАТОР 

 
Понуда се подноси (заокружити): 

 а) самостално 

 
б) заједничка понуда  
(за сваког од понуђача из заједничке 
понуде доставити податке које су 
наведене у табели са леве стране ) 

 
в) понуда са подизвођачем 
 (за сваког од подизвођача доставити  
податке које су наведене у табели са леве 
стране ) 
*уколико понуђач подноси понуду са 
подизвођачем/има у обавези је да наведе 
податке о проценту укупне вредности набавке 

који ће поверити подизвођачу, као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача 

 
 
 
1. Укупан износ без ПДВ-а    __________________________ динара 
 
2. Укупан износ са ПДВ-ом ___________________________ динара 
 
3. Рок испоруке ___________________ календарских дана од дана потписивања уговора  
 
 4. Рок плаћања – до 30 дана након извршене испоруке, монтаже, исправног функционисања добра, 
обуке особља као и исправно испостављене  фактуре. 
 
5. Гарантни рок износи ________ месеца од дана  извршене примопредаје  
   (Услов прихватљиве понуде подразумева да гарантни рок износи минимум 24 месеца од дана 
извршене  примопредаје добра, која се констатује „Записником о квалитативном и квантитативном 
пријему“.  
 
6. Важност понуде - __________ дана од дана отварања понуде 
    (Услов исправне понуде подразумева важност  понуде минимум 60 дана од дана отварања понуда) 
 
* испорука Ф-ко Купац 
* износи морају бити исказани у динарима 

 

М.П.    (потпис овлашћеног лица)  

 
Потписати  од стране овлашћеног лица и оверити печатом Понуђача 
У случају подношења заједничке понуде, образац су дужни потписати и оверити сва овлашћена лица 
понуђача из  заједничке понуде 
 
 

Назив  Понуђача  
 

Адреса  
Општина  
Матични број  
ПИБ  
Телефон и факс  
е-маил (уколико постоји)  
Лице за контакт  
Текући рачун  
Банка  
Овлашћено лице за 
потпис уговора  
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КУПОВИНА МЕДИЦИНСКЕ ОПРЕМЕ , РЕДНИ БРОЈ 45/2014 
 
 
 
 

СПЕЦИФИКАЦИЈА  
 

ПАРТИЈА 19 – КОМПРЕСОР ЗА СТОМАТОЛОШКИ АПАРАТ 
 

 
Минимални технички захтеви 

 
- запремина боце до 25 л 
- безуљни 
- проток ваздуха 125 л/мин 
- са кутијом за изолацију буке 
- ниво буке <58 db 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

М.П.    (потпис овлашћеног лица)  
 
 
 
 
 
 
 
 

Потписати  од стране овлашћеног лица и оверити печатом понуђача чиме  Понуђач потврђује 
да ће испоручити добро са минимум горе наведеним техничким карактеристикама. 

 
У случају подношења заједничке понуде, образац су дужни потписати и оверити сва 

овлашћена лица понуђача из  заједничке понуде, чиме потврђују да ће извршити испоруку добра са  
минимум горе наведеним техничким карактеристикама. 
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КУПОВИНА МЕДИЦИНСКЕ ОПРЕМЕ , РЕДНИ БРОЈ 45/2014 
 
 
 

ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ 
 

ПАРТИЈА 19 – КОМПРЕСОР ЗА СТОМАТОЛОШКИ АПАРАТ 
 

по пуња в а  по нуђа ч  по пуња ва  по нуђа ч  

Р.бр. 
Предмет јавне 

набавке 
Назив произвођача 

понуђеног добра 
Назив и тип, тј. 

модел  
Комада Износ понуде 

без пдв-а 
(по комаду) 

Укупан износ понуде 
без  ПДВ-а 

Укупан износ понуде 
са ПДВ-ом 

1 .  
К ом п р е с ор  з а  

ст ом ат ол о шк и  
ап ар ат  

 
 
 

 4  
   

 
 

 
М.П.    (потпис овлашћеног лица )  

 
 
 
 
 
Попунити, потписати  и оверити печатом од стране овлашћеног лица Понуђача 
У случају подношења заједничке понуде, образац су дужни потписати и оверити својим печатом сва овлашћена лица понуђача из  заједничке понуде 
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КУПОВИНА МЕДИЦИНСКЕ ОПРЕМЕ , РЕДНИ БРОЈ 45/2014 

 

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ  
ПАРТИЈА 19 – КОМПРЕСОР ЗА СТОМАТОЛОШКИ АПАРАТ 

 
Понуда се подноси (заокружити): 

 а) самостално 

 
б) заједничка понуда  
(за сваког од понуђача из заједничке 
понуде доставити податке које су 
наведене у табели са леве стране ) 

 
в) понуда са подизвођачем 
 (за сваког од подизвођача доставити  
податке које су наведене у табели са леве 
стране ) 
*уколико понуђач подноси понуду са 
подизвођачем/има у обавези је да наведе 
податке о проценту укупне вредности набавке 

који ће поверити подизвођачу, као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача 

 
 
 
1. Укупан износ без ПДВ-а    __________________________ динара 
 
2. Укупан износ са ПДВ-ом ___________________________ динара 
 
3. Рок испоруке ___________________ календарских дана од дана потписивања уговора  
 
 4. Рок плаћања – до 30 дана након извршене испоруке, монтаже, исправног функционисања добра, 
обуке особља као и исправно испостављене  фактуре. 
 
5. Гарантни рок износи ________ месеца од дана  извршене примопредаје  
   (Услов прихватљиве понуде подразумева да гарантни рок износи минимум 24 месеца од дана 
извршене  примопредаје добра, која се констатује „Записником о квалитативном и квантитативном 
пријему“.  
 
6. Важност понуде - __________ дана од дана отварања понуде 
    (Услов исправне понуде подразумева важност  понуде минимум 60 дана од дана отварања понуда) 
 
* испорука Ф-ко Купац 
* износи морају бити исказани у динарима 

 

М.П.    (потпис овлашћеног лица)  

 
Потписати  од стране овлашћеног лица и оверити печатом Понуђача 
У случају подношења заједничке понуде, образац су дужни потписати и оверити сва овлашћена лица 
понуђача из  заједничке понуде 
 
 

Назив  Понуђача  
 

Адреса  
Општина  
Матични број  
ПИБ  
Телефон и факс  
е-маил (уколико постоји)  
Лице за контакт  
Текући рачун  
Банка  
Овлашћено лице за 
потпис уговора  
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КУПОВИНА МЕДИЦИНСКЕ ОПРЕМЕ , РЕДНИ БРОЈ 45/2014 
 
 
 
 

СПЕЦИФИКАЦИЈА  
 

ПАРТИЈА 20 – КАДИЦА ЗА ИСПИРАЊЕ ПРОТЕЗА 
 

 
Минимални технички захтеви 

 
- резервоар од прохрома 
- филтер за филтрирање воска 
- аутоматска функција за омекшивање и одстрањивање воска 
- снага 3300 w 

 
 

 
 
 

М.П.    (потпис овлашћеног лица)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Потписати  од стране овлашћеног лица и оверити печатом понуђача чиме  Понуђач потврђује 
да ће испоручити добро са минимум горе наведеним техничким карактеристикама. 

 
У случају подношења заједничке понуде, образац су дужни потписати и оверити сва 

овлашћена лица понуђача из  заједничке понуде, чиме потврђују да ће извршити испоруку добра са  
минимум горе наведеним техничким карактеристикама. 
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КУПОВИНА МЕДИЦИНСКЕ ОПРЕМЕ , РЕДНИ БРОЈ 45/2014 
 
 
 

ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ 
 

ПАРТИЈА 20 – КАДИЦА ЗА ИСПИРАЊЕ ПРОТЕЗА 
 

по пуња ва  по нуђа ч  по пуња ва  по нуђа ч  
Р.бр. 

Предмет јавне 
набавке 

Назив произвођача 
понуђеног добра 

Назив и тип, тј. модел  
Комада Укупан износ понуде 

без  ПДВ-а 
          Укупан износ понуде 

са ПДВ-ом 

1 .  
К ади ц а  з а  
и сп и р а ње  

п р от е з а  

 
 
 

 1  
  

 
 

 
М.П.    (потпис овлашћеног лица )  

 
 
 
 
 
 
 
Попунити, потписати  и оверити печатом од стране овлашћеног лица Понуђача 
У случају подношења заједничке понуде, образац су дужни потписати и оверити својим печатом сва овлашћена лица понуђача из  заједничке понуде 
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КУПОВИНА МЕДИЦИНСКЕ ОПРЕМЕ , РЕДНИ БРОЈ 45/2014 

 

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ  
ПАРТИЈА 20 – КАДИЦА ЗА ИСПИРАЊЕ ПРОТЕЗА 

 
Понуда се подноси (заокружити): 

 а) самостално 

 
б) заједничка понуда  
(за сваког од понуђача из заједничке 
понуде доставити податке које су 
наведене у табели са леве стране ) 

 
в) понуда са подизвођачем 
 (за сваког од подизвођача доставити  
податке које су наведене у табели са леве 
стране ) 
*уколико понуђач подноси понуду са 
подизвођачем/има у обавези је да наведе 
податке о проценту укупне вредности набавке 

који ће поверити подизвођачу, као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача 

 
 
 
1. Укупан износ без ПДВ-а    __________________________ динара 
 
2. Укупан износ са ПДВ-ом ___________________________ динара 
 
3. Рок испоруке ___________________ календарских дана од дана потписивања уговора  
 
 4. Рок плаћања – до 30 дана након извршене испоруке, монтаже, исправног функционисања добра, 
обуке особља као и исправно испостављене  фактуре. 
 
5. Гарантни рок износи ________ месеца од дана  извршене примопредаје  
   (Услов прихватљиве понуде подразумева да гарантни рок износи минимум 24 месеца од дана 
извршене  примопредаје добра, која се констатује „Записником о квалитативном и квантитативном 
пријему“.  
 
6. Важност понуде - __________ дана од дана отварања понуде 
    (Услов исправне понуде подразумева важност  понуде минимум 60 дана од дана отварања понуда) 
 
* испорука Ф-ко Купац 
* износи морају бити исказани у динарима 

 

М.П.    (потпис овлашћеног лица)  

 
Потписати  од стране овлашћеног лица и оверити печатом Понуђача 
У случају подношења заједничке понуде, образац су дужни потписати и оверити сва овлашћена лица 
понуђача из  заједничке понуде 
 
 

Назив  Понуђача  
 

Адреса  
Општина  
Матични број  
ПИБ  
Телефон и факс  
е-маил (уколико постоји)  
Лице за контакт  
Текући рачун  
Банка  
Овлашћено лице за 
потпис уговора  
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КУПОВИНА МЕДИЦИНСКЕ ОПРЕМЕ , РЕДНИ БРОЈ 45/2014 
 
 
 
 

СПЕЦИФИКАЦИЈА  
 

ПАРТИЈА 21 – АПАРАТ ЗА УЛТРАЗВУЧНО СКИДАЊЕ КАМЕНЦА 
 

 
Минимални технички захтеви 

 
- аутоматска контрола фреквенције 
- могућност стерилизације у аутоклаву делова који долазе у контакт са 
пацијентом 
- ножна контрола 
- излазна снага 3w-20w 
- притисак воде 0.1 bar - 5 bara 
- наставци за уклањање каменца 
- излазна фреквенција 28 khz 

 
 
 
 
 
 

М.П.    (потпис овлашћеног лица)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Потписати  од стране овлашћеног лица и оверити печатом понуђача чиме  Понуђач потврђује 
да ће испоручити добро са минимум горе наведеним техничким карактеристикама. 

 
У случају подношења заједничке понуде, образац су дужни потписати и оверити сва 

овлашћена лица понуђача из  заједничке понуде, чиме потврђују да ће извршити испоруку добра са  
минимум горе наведеним техничким карактеристикама. 
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КУПОВИНА МЕДИЦИНСКЕ ОПРЕМЕ , РЕДНИ БРОЈ 45/2014 

 
 
 

ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ 
 

ПАРТИЈА 21 – АПАРАТ ЗА УЛТРАЗВУЧНО СКИДАЊЕ КАМЕНЦА 
 

по пу ња ва  по нуђа ч  по пуња ва  по нуђа ч  

Р.бр. 
Предмет јавне 

набавке 
Назив произвођача 

понуђеног добра 
Назив и тип, тј. модел  

Комада Износ понуде 
без пдв-а 

(по комаду) 

Укупан износ понуде 
без  ПДВ-а 

   Укупан износ понуде 
са ПДВ-ом 

1 .  

А п ар ат  з а  
ул т р аз в уч н о 

ск и д ањ е  
к ам ен ц а  

 
 
 

 4  

   

 
 
 
М.П.    (потпис овлашћеног лица )  

 
 
 
 
 
 
Попунити, потписати  и оверити печатом од стране овлашћеног лица Понуђача 
У случају подношења заједничке понуде, образац су дужни потписати и оверити својим печатом сва овлашћена лица понуђача из  заједничке понуде 
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КУПОВИНА МЕДИЦИНСКЕ ОПРЕМЕ , РЕДНИ БРОЈ 45/2014 

 

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ  
ПАРТИЈА 21 – АПАРАТ ЗА УЛТРАЗВУЧНО СКИДАЊЕ КАМЕНЦА 

 
Понуда се подноси (заокружити): 

 а) самостално 

 
б) заједничка понуда  
(за сваког од понуђача из заједничке 
понуде доставити податке које су 
наведене у табели са леве стране ) 

 
в) понуда са подизвођачем 
 (за сваког од подизвођача доставити  
податке које су наведене у табели са леве 
стране ) 
*уколико понуђач подноси понуду са 
подизвођачем/има у обавези је да наведе 
податке о проценту укупне вредности набавке 

који ће поверити подизвођачу, као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача 

 
 
 
1. Укупан износ без ПДВ-а    __________________________ динара 
 
2. Укупан износ са ПДВ-ом ___________________________ динара 
 
3. Рок испоруке ___________________ календарских дана од дана потписивања уговора  
 
 4. Рок плаћања – до 30 дана након извршене испоруке, монтаже, исправног функционисања добра, 
обуке особља као и исправно испостављене  фактуре. 
 
5. Гарантни рок износи ________ месеца од дана  извршене примопредаје  
   (Услов прихватљиве понуде подразумева да гарантни рок износи минимум 24 месеца од дана 
извршене  примопредаје добра, која се констатује „Записником о квалитативном и квантитативном 
пријему“.  
 
6. Важност понуде - __________ дана од дана отварања понуде 
    (Услов исправне понуде подразумева важност  понуде минимум 60 дана од дана отварања понуда) 
 
* испорука Ф-ко Купац 
* износи морају бити исказани у динарима 

 

М.П.    (потпис овлашћеног лица)  

 
Потписати  од стране овлашћеног лица и оверити печатом Понуђача 
У случају подношења заједничке понуде, образац су дужни потписати и оверити сва овлашћена лица 
понуђача из  заједничке понуде 
 
 

Назив  Понуђача  
 

Адреса  
Општина  
Матични број  
ПИБ  
Телефон и факс  
е-маил (уколико постоји)  
Лице за контакт  
Текући рачун  
Банка  
Овлашћено лице за 
потпис уговора  
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КУПОВИНА МЕДИЦИНСКЕ ОПРЕМЕ , РЕДНИ БРОЈ 45/2014 
 
 
 
 

СПЕЦИФИКАЦИЈА  
 

ПАРТИЈА 22 – КОМОРА ЗА РАЗВИЈАЊЕ ДЕНТАЛНИХ ФИЛМОВА 
 

 
Минимални технички захтеви 

 
- аутоматизовани пренос филма кроз систем са развијачем, 
 фиксиром и водом,сушењем,процес развијања до 5 мин 
- запремина танкова:за развијач мин 1 лит,за фиксир мин 1лит,за воду    мин 
1,25 лит 
- могућност развијања  виша филмова одједном (минимум 8 одједном)  и 
независно један од другог 
- излазна снага 400 w 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

М.П.    (потпис овлашћеног лица)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Потписати  од стране овлашћеног лица и оверити печатом понуђача чиме  Понуђач потврђује 
да ће испоручити добро са минимум горе наведеним техничким карактеристикама. 

 
У случају подношења заједничке понуде, образац су дужни потписати и оверити сва 

овлашћена лица понуђача из  заједничке понуде, чиме потврђују да ће извршити испоруку добра са  
минимум горе наведеним техничким карактеристикама. 
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КУПОВИНА МЕДИЦИНСКЕ ОПРЕМЕ , РЕДНИ БРОЈ 45/2014 

 
 
 

ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ 
 

ПАРТИЈА 22 – КОМОРА ЗА РАЗВИЈАЊЕ ДЕНТАЛНИХ ФИЛМОВА 
 

по пу ња ва  по нуђа ч  по пуња ва  по нуђа ч  

Р.бр. 
Предмет јавне 

набавке 
Назив произвођача 

понуђеног добра 
Назив и тип, тј. модел  

Комада Износ понуде 
без пдв-а 

(по комаду) 

Укупан износ понуде 
без  ПДВ-а 

Укупан износ понуде 
са ПДВ-ом 

1 .  

К ом ор а  з а  
р а з ви ј а њ е 
д ен т а л н и х 
ф и л м ова  

 
 
 

 2  

   

 
 
М.П.    (потпис овлашћеног лица )  

 
 
 
 
 
 
Попунити, потписати  и оверити печатом од стране овлашћеног лица Понуђача 
У случају подношења заједничке понуде, образац су дужни потписати и оверити својим печатом сва овлашћена лица понуђача из  заједничке понуде 
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КУПОВИНА МЕДИЦИНСКЕ ОПРЕМЕ , РЕДНИ БРОЈ 45/2014 

 

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ  
ПАРТИЈА 22 – КОМОРА ЗА РАЗВИЈАЊЕ ДЕНТАЛНИХ ФИЛМОВА 

 
Понуда се подноси (заокружити): 

 а) самостално 

 
б) заједничка понуда  
(за сваког од понуђача из заједничке 
понуде доставити податке које су 
наведене у табели са леве стране ) 

 
в) понуда са подизвођачем 
 (за сваког од подизвођача доставити  
податке које су наведене у табели са леве 
стране ) 
*уколико понуђач подноси понуду са 
подизвођачем/има у обавези је да наведе 
податке о проценту укупне вредности набавке 

који ће поверити подизвођачу, као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача 

 
 
 
1. Укупан износ без ПДВ-а    __________________________ динара 
 
2. Укупан износ са ПДВ-ом ___________________________ динара 
 
3. Рок испоруке ___________________ календарских дана од дана потписивања уговора  
 
 4. Рок плаћања – до 30 дана након извршене испоруке, монтаже, исправног функционисања добра, 
обуке особља као и исправно испостављене  фактуре. 
 
5. Гарантни рок износи ________ месеца од дана  извршене примопредаје  
   (Услов прихватљиве понуде подразумева да гарантни рок износи минимум 24 месеца од дана 
извршене  примопредаје добра, која се констатује „Записником о квалитативном и квантитативном 
пријему“.  
 
6. Важност понуде - __________ дана од дана отварања понуде 
    (Услов исправне понуде подразумева важност  понуде минимум 60 дана од дана отварања понуда) 
 
* испорука Ф-ко Купац 
* износи морају бити исказани у динарима 

 

М.П.    (потпис овлашћеног лица)  

 
Потписати  од стране овлашћеног лица и оверити печатом Понуђача 
У случају подношења заједничке понуде, образац су дужни потписати и оверити сва овлашћена лица 
понуђача из  заједничке понуде 
 
 

Назив  Понуђача  
 

Адреса  
Општина  
Матични број  
ПИБ  
Телефон и факс  
е-маил (уколико постоји)  
Лице за контакт  
Текући рачун  
Банка  
Овлашћено лице за 
потпис уговора  
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КУПОВИНА МЕДИЦИНСКЕ ОПРЕМЕ , РЕДНИ БРОЈ 45/2014 
 
 
 
 

СПЕЦИФИКАЦИЈА  
 

ПАРТИЈА 23 – ХЕЛИО ЛАМПА 
 

 
Минимални технички захтеви 

 
бежична са лед  плавим светлом  
јачина светлости 1000- - 1200 mw/cm² 
да има две батерије (једна у лампи,једна у пуњачу ) 
да има пуњач на бази 
карактеристике батерије 3,7v/1400 mah 
подешавање дужине полимеризације 5,10,15 i 20 s 

могућност избора три режима рада : континуирано,софт,старт,пулсно 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

М.П.    (потпис овлашћеног лица)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Потписати  од стране овлашћеног лица и оверити печатом понуђача чиме  Понуђач потврђује 
да ће испоручити добро са минимум горе наведеним техничким карактеристикама. 

 
У случају подношења заједничке понуде, образац су дужни потписати и оверити сва 

овлашћена лица понуђача из  заједничке понуде, чиме потврђују да ће извршити испоруку добра са  
минимум горе наведеним техничким карактеристикама. 
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КУПОВИНА МЕДИЦИНСКЕ ОПРЕМЕ , РЕДНИ БРОЈ 45/2014 

 
 
 

ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ 
 

ПАРТИЈА 23 – ХЕЛИО ЛАМПА 
 

по пу ња ва  по нуђа ч  по пуња ва  по нуђа ч  

Р.бр. 
Предмет јавне 

набавке 
Назив произвођача 

понуђеног добра 
Назив и тип, тј. модел  

Комада Износ понуде 
без пдв-а 

(по комаду) 

Укупан износ понуде 
без  ПДВ-а 

Укупан износ понуде 
са ПДВ-ом 

1 .  Х ел и о  л ам п а  
 
 
 

 6  
   

 
 

 
М.П.    (потпис овлашћеног лица )  

 
 
 
 
 
 
Попунити, потписати  и оверити печатом од стране овлашћеног лица Понуђача 
У случају подношења заједничке понуде, образац су дужни потписати и оверити својим печатом сва овлашћена лица понуђача из  заједничке понуде 
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КУПОВИНА МЕДИЦИНСКЕ ОПРЕМЕ , РЕДНИ БРОЈ 45/2014 

 

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ  
ПАРТИЈА 23 – ХЕЛИО ЛАМПА 

 
Понуда се подноси (заокружити): 

 а) самостално 

 
б) заједничка понуда  
(за сваког од понуђача из заједничке 
понуде доставити податке које су 
наведене у табели са леве стране ) 

 
в) понуда са подизвођачем 
 (за сваког од подизвођача доставити  
податке које су наведене у табели са леве 
стране ) 
*уколико понуђач подноси понуду са 
подизвођачем/има у обавези је да наведе 
податке о проценту укупне вредности набавке 

који ће поверити подизвођачу, као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача 

 
 
 
1. Укупан износ без ПДВ-а    __________________________ динара 
 
2. Укупан износ са ПДВ-ом ___________________________ динара 
 
3. Рок испоруке ___________________ календарских дана од дана потписивања уговора  
 
 4. Рок плаћања – до 30 дана након извршене испоруке, монтаже, исправног функционисања добра, 
обуке особља као и исправно испостављене  фактуре. 
 
5. Гарантни рок износи ________ месеца од дана  извршене примопредаје  
   (Услов прихватљиве понуде подразумева да гарантни рок износи минимум 24 месеца од дана 
извршене  примопредаје добра, која се констатује „Записником о квалитативном и квантитативном 
пријему“.  
 
6. Важност понуде - __________ дана од дана отварања понуде 
    (Услов исправне понуде подразумева важност  понуде минимум 60 дана од дана отварања понуда) 
 
* испорука Ф-ко Купац 
* износи морају бити исказани у динарима 

 

М.П.    (потпис овлашћеног лица)  

 
Потписати  од стране овлашћеног лица и оверити печатом Понуђача 
У случају подношења заједничке понуде, образац су дужни потписати и оверити сва овлашћена лица 
понуђача из  заједничке понуде 
 
 

Назив  Понуђача  
 

Адреса  
Општина  
Матични број  
ПИБ  
Телефон и факс  
е-маил (уколико постоји)  
Лице за контакт  
Текући рачун  
Банка  
Овлашћено лице за 
потпис уговора  
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КУПОВИНА МЕДИЦИНСКЕ ОПРЕМЕ , РЕДНИ БРОЈ 45/2014 
 
 
 
 

СПЕЦИФИКАЦИЈА  
 

ПАРТИЈА 24 – СТЕРИЛИЗАТОР СА КУГЛИЦАМА 
 

 
Минимални технички захтеви 

 
 радна температура 200°c   
 контролна лампа са прекидачем 
снага 75 w    
режим рада 220v-240v,50hz  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

М.П.    (потпис овлашћеног лица)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Потписати  од стране овлашћеног лица и оверити печатом понуђача чиме  Понуђач потврђује 
да ће испоручити добро са минимум горе наведеним техничким карактеристикама. 

 
У случају подношења заједничке понуде, образац су дужни потписати и оверити сва 

овлашћена лица понуђача из  заједничке понуде, чиме потврђују да ће извршити испоруку добра са  
минимум горе наведеним техничким карактеристикама. 
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КУПОВИНА МЕДИЦИНСКЕ ОПРЕМЕ , РЕДНИ БРОЈ 45/2014 
 
 
 

ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ 
 

ПАРТИЈА 24 – СТЕРИЛИЗАТОР СА КУГЛИЦАМА 
 

по пуња ва  по нуђа ч  по пуња ва  по нуђа ч  

Р.бр. 
Предмет јавне 

набавке 
Назив 

произвођача 
понуђеног добра 

Назив и тип, тј. 
модел  

Комада Износ понуде 
без пдв-а 

(по комаду) 

Укупан износ понуде 
без  ПДВ-а 

   Укупан износ понуде 
са ПДВ-ом 

1 .  
С т ер и л и з ат ор  
са  к уг л и ц ам а  

 
 
 

 2  
   

 
 

 
М.П.    (потпис овлашћеног лица )  

 
 
 
 
 
Попунити, потписати  и оверити печатом од стране овлашћеног лица Понуђача 
У случају подношења заједничке понуде, образац су дужни потписати и оверити својим печатом сва овлашћена лица понуђача из  заједничке понуде 
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КУПОВИНА МЕДИЦИНСКЕ ОПРЕМЕ , РЕДНИ БРОЈ 45/2014 

 

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ  
ПАРТИЈА 24 – СТЕРИЛИЗАТОР СА КУГЛИЦАМА 

 
Понуда се подноси (заокружити): 

 а) самостално 

 
б) заједничка понуда  
(за сваког од понуђача из заједничке 
понуде доставити податке које су 
наведене у табели са леве стране ) 

 
в) понуда са подизвођачем 
 (за сваког од подизвођача доставити  
податке које су наведене у табели са леве 
стране ) 
*уколико понуђач подноси понуду са 
подизвођачем/има у обавези је да наведе 
податке о проценту укупне вредности набавке 

који ће поверити подизвођачу, као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача 

 
 
 
1. Укупан износ без ПДВ-а    __________________________ динара 
 
2. Укупан износ са ПДВ-ом ___________________________ динара 
 
3. Рок испоруке ___________________ календарских дана од дана потписивања уговора  
 
 4. Рок плаћања – до 30 дана након извршене испоруке, монтаже, исправног функционисања добра, 
обуке особља као и исправно испостављене  фактуре. 
 
5. Гарантни рок износи ________ месеца од дана  извршене примопредаје  
   (Услов прихватљиве понуде подразумева да гарантни рок износи минимум 24 месеца од дана 
извршене  примопредаје добра, која се констатује „Записником о квалитативном и квантитативном 
пријему“.  
 
6. Важност понуде - __________ дана од дана отварања понуде 
    (Услов исправне понуде подразумева важност  понуде минимум 60 дана од дана отварања понуда) 
 
* испорука Ф-ко Купац 
* износи морају бити исказани у динарима 

 

М.П.    (потпис овлашћеног лица)  

 
Потписати  од стране овлашћеног лица и оверити печатом Понуђача 
У случају подношења заједничке понуде, образац су дужни потписати и оверити сва овлашћена лица 
понуђача из  заједничке понуде 
 
 

Назив  Понуђача  
 

Адреса  
Општина  
Матични број  
ПИБ  
Телефон и факс  
е-маил (уколико постоји)  
Лице за контакт  
Текући рачун  
Банка  
Овлашћено лице за 
потпис уговора  
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КУПОВИНА МЕДИЦИНСКЕ ОПРЕМЕ , РЕДНИ БРОЈ 45/2014 
 
 
 
 

СПЕЦИФИКАЦИЈА  
 

ПАРТИЈА 25 – АПАРАТ ЗА ИЗРАДУ МОДЕЛА ПРЕСОВАЊЕМ 
 

 
Минимални технички захтеви 

 
тајмер са индивидуалним подешавањем 
радни притисак 0,5 - 3 bara   
димензије  420 x 190 x 350  mm   
тежина 9 kg    
да поседује контролну лампицу 

 
 
 
 

М.П.    (потпис овлашћеног лица)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Потписати  од стране овлашћеног лица и оверити печатом понуђача чиме  Понуђач потврђује 
да ће испоручити добро са минимум горе наведеним техничким карактеристикама. 

 
У случају подношења заједничке понуде, образац су дужни потписати и оверити сва 

овлашћена лица понуђача из  заједничке понуде, чиме потврђују да ће извршити испоруку добра са  
минимум горе наведеним техничким карактеристикама. 
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КУПОВИНА МЕДИЦИНСКЕ ОПРЕМЕ , РЕДНИ БРОЈ 45/2014 

 
 
 

ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ 
 

ПАРТИЈА 25 – АПАРАТ ЗА ИЗРАДУ МОДЕЛА ПРЕСОВАЊЕМ 
 

по пуња ва  по нуђа ч  по пуња ва  по нуђа ч  

Р.бр. 
Предмет јавне 

набавке 
Назив произвођача 

понуђеног добра 
Назив и тип, тј. модел  

Комада Износ понуде 
без пдв-а 

(по комаду) 

Укупан износ понуде 
без  ПДВ-а 

Укупан износ понуде 
са ПДВ-ом 

1 .  

А п ар ат  з а  
и з р ад у  
м од ел а  

п р ес ова њ е м  

 
 
 

 2  

   

 
 

 
М.П.    (потпис овлашћеног лица )  

 
 
 
 
 
Попунити, потписати  и оверити печатом од стране овлашћеног лица Понуђача 
У случају подношења заједничке понуде, образац су дужни потписати и оверити својим печатом сва овлашћена лица понуђача из  заједничке понуде 
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КУПОВИНА МЕДИЦИНСКЕ ОПРЕМЕ , РЕДНИ БРОЈ 45/2014 

 

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ  
ПАРТИЈА 25 – АПАРАТ ЗА ИЗРАДУ МОДЕЛА ПРЕСОВАЊЕМ 

 
Понуда се подноси (заокружити): 

 а) самостално 

 
б) заједничка понуда  
(за сваког од понуђача из заједничке 
понуде доставити податке које су 
наведене у табели са леве стране ) 

 
в) понуда са подизвођачем 
 (за сваког од подизвођача доставити  
податке које су наведене у табели са леве 
стране ) 
*уколико понуђач подноси понуду са 
подизвођачем/има у обавези је да наведе 
податке о проценту укупне вредности набавке 

који ће поверити подизвођачу, као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача 

 
 
 
1. Укупан износ без ПДВ-а    __________________________ динара 
 
2. Укупан износ са ПДВ-ом ___________________________ динара 
 
3. Рок испоруке ___________________ календарских дана од дана потписивања уговора  
 
 4. Рок плаћања – до 30 дана након извршене испоруке, монтаже, исправног функционисања добра, 
обуке особља као и исправно испостављене  фактуре. 
 
5. Гарантни рок износи ________ месеца од дана  извршене примопредаје  
   (Услов прихватљиве понуде подразумева да гарантни рок износи минимум 24 месеца од дана 
извршене  примопредаје добра, која се констатује „Записником о квалитативном и квантитативном 
пријему“.  
 
6. Важност понуде - __________ дана од дана отварања понуде 
    (Услов исправне понуде подразумева важност  понуде минимум 60 дана од дана отварања понуда) 
 
* испорука Ф-ко Купац 
* износи морају бити исказани у динарима 

 

М.П.    (потпис овлашћеног лица)  

 
Потписати  од стране овлашћеног лица и оверити печатом Понуђача 
У случају подношења заједничке понуде, образац су дужни потписати и оверити сва овлашћена лица 
понуђача из  заједничке понуде 
 
 

Назив  Понуђача  
 

Адреса  
Општина  
Матични број  
ПИБ  
Телефон и факс  
е-маил (уколико постоји)  
Лице за контакт  
Текући рачун  
Банка  
Овлашћено лице за 
потпис уговора  
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КУПОВИНА МЕДИЦИНСКЕ ОПРЕМЕ , РЕДНИ БРОЈ 45/2014 
 
 
 
 

СПЕЦИФИКАЦИЈА  
 

ПАРТИЈА 26 – ОРТОРАЈТЕР 
 

 
Минимални технички захтеви 

 
неоходни тестови: 
 
1.тест фузије оба ока 
2.оштрина вида оба ока 
3.оштрина вида десног ока 
4.оштрина вида левог ока 
5.стереовид 
6.колорни вид 
7.вертикална форија 
8.латерална форија 
9.тест адаптације на таму 
10.тест периферног вида под углом 85° , 70° , 55° темпорално и 45°  
назално 
11.поседовање фотоелектричних сензора за контролу положаја главе 

 
 
 
 
 
 

М.П.    (потпис овлашћеног лица)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Потписати  од стране овлашћеног лица и оверити печатом понуђача чиме  Понуђач потврђује 
да ће испоручити добро са минимум горе наведеним техничким карактеристикама. 

 
У случају подношења заједничке понуде, образац су дужни потписати и оверити сва 

овлашћена лица понуђача из  заједничке понуде, чиме потврђују да ће извршити испоруку добра са  
минимум горе наведеним техничким карактеристикама. 
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КУПОВИНА МЕДИЦИНСКЕ ОПРЕМЕ , РЕДНИ БРОЈ 45/2014 
 
 
 

ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ 
 

ПАРТИЈА 26 – ОРТОРАЈТЕР 
 

по пу ња ва  по нуђа ч  по пуња ва  по нуђа ч  
Р.бр. 

Предмет јавне 
набавке 

Назив произвођача 
понуђеног добра 

Назив и тип, тј. модел  
Комада Укупан износ понуде 

без  ПДВ-а 
Укупан износ понуде 

са ПДВ-ом 

1 .  Ор т ор а јт ер  
 
 
 

 1  
  

 
 

 
М.П.    (потпис овлашћеног лица )  

 
 
 
 
 
Попунити, потписати  и оверити печатом од стране овлашћеног лица Понуђача 
У случају подношења заједничке понуде, образац су дужни потписати и оверити својим печатом сва овлашћена лица понуђача из  заједничке понуде 
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КУПОВИНА МЕДИЦИНСКЕ ОПРЕМЕ , РЕДНИ БРОЈ 45/2014 
 

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ  
ПАРТИЈА 26 – ОРТОРАЈТЕР 

 
Понуда се подноси (заокружити): 

 а) самостално 
 
б) заједничка понуда  
(за сваког од понуђача из заједничке 
понуде доставити податке које су 
наведене у табели са леве стране ) 

 
в) понуда са подизвођачем 
 (за сваког од подизвођача доставити  
податке које су наведене у табели са леве 
стране ) 
*уколико понуђач подноси понуду са 
подизвођачем/има у обавези је да наведе 
податке о проценту укупне вредности набавке 

који ће поверити подизвођачу, као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача 

 
 
 
1. Укупан износ без ПДВ-а    __________________________ динара 
 
2. Укупан износ са ПДВ-ом ___________________________ динара 
 
3. Рок испоруке ___________________ календарских дана од дана потписивања уговора  
 
 4. Рок плаћања – до 30 дана након извршене испоруке, монтаже, исправног функционисања добра, 
обуке особља као и исправно испостављене  фактуре. 
 
5. Гарантни рок износи ________ месеца од дана  извршене примопредаје  
   (Услов прихватљиве понуде подразумева да гарантни рок износи минимум 24 месеца од дана 
извршене  примопредаје добра, која се констатује „Записником о квалитативном и квантитативном 
пријему“.  
 
6. Важност понуде - __________ дана од дана отварања понуде 
    (Услов исправне понуде подразумева важност  понуде минимум 60 дана од дана отварања понуда) 
 
* испорука Ф-ко Купац 
* износи морају бити исказани у динарима 

 

М.П.    (потпис овлашћеног лица)  

 
Потписати  од стране овлашћеног лица и оверити печатом Понуђача 
У случају подношења заједничке понуде, образац су дужни потписати и оверити сва овлашћена лица 
понуђача из  заједничке понуде 
 

Назив  Понуђача  
 

Адреса  
Општина  
Матични број  
ПИБ  
Телефон и факс  
е-маил (уколико постоји)  
Лице за контакт  
Текући рачун  
Банка  
Овлашћено лице за 
потпис уговора  
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КУПОВИНА МЕДИЦИНСКЕ ОПРЕМЕ , РЕДНИ БРОЈ 45/2014 
 
 
 
 

СПЕЦИФИКАЦИЈА  
 

ПАРТИЈА 27 – ТИМПАНОМЕТАР 
 

 
Минимални технички захтеви 

 
1. Ручни, преносив тимпанометар 
2. Батеријско напајање 
3. Аутоматска тимпанометрија за одрасле 226 Hz  и децу 1000 Hz 
4. Скрининг рефлекса 
5. ETF тест код очуване бубне опне 
6. Праћење адмитансе 
7. Уграђена функција тестирања сонде 
8. NOAH компатибилан софтвер 
9. могућност повезивања на рачунар и штампања 

 
 
 
 
 

М.П.    (потпис овлашћеног лица)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Потписати  од стране овлашћеног лица и оверити печатом понуђача чиме  Понуђач потврђује 
да ће испоручити добро са минимум горе наведеним техничким карактеристикама. 

 
У случају подношења заједничке понуде, образац су дужни потписати и оверити сва 

овлашћена лица понуђача из  заједничке понуде, чиме потврђују да ће извршити испоруку добра са  
минимум горе наведеним техничким карактеристикама. 



Страна 92 од 102  
 

 
КУПОВИНА МЕДИЦИНСКЕ ОПРЕМЕ , РЕДНИ БРОЈ 45/2014 

 
 
 

ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ 
 

ПАРТИЈА 27 – ТИМПАНОМЕТАР 
 

 
 

по пуња ва  по нуђа ч  по пуња ва  по нуђа ч  

Р.бр. 
Предмет јавне 

набавке 
Назив 

произвођача 
понуђеног добра 

Назив и тип, тј. 
модел  

Комада Износ понуде 
без пдв-а 

(по комаду) 

Укупан износ понуде 
без  ПДВ-а 

   Укупан износ понуде 
са ПДВ-ом 

1 .  Т и мп ан ом ет ар  
 
 
 

 2  
   

 
 
 
М.П.    (потпис овлашћеног лица )  

 
 
 
 
Попунити, потписати  и оверити печатом од стране овлашћеног лица Понуђача 
У случају подношења заједничке понуде, образац су дужни потписати и оверити својим печатом сва овлашћена лица понуђача из  заједничке понуде 
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КУПОВИНА МЕДИЦИНСКЕ ОПРЕМЕ , РЕДНИ БРОЈ 45/2014 

 

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ  
ПАРТИЈА 27 – ТИМПАНОМЕТАР 

 
Понуда се подноси (заокружити): 

 а) самостално 

 
б) заједничка понуда  
(за сваког од понуђача из заједничке 
понуде доставити податке које су 
наведене у табели са леве стране ) 

 
в) понуда са подизвођачем 
 (за сваког од подизвођача доставити  
податке које су наведене у табели са леве 
стране ) 
*уколико понуђач подноси понуду са 
подизвођачем/има у обавези је да наведе 
податке о проценту укупне вредности набавке 

који ће поверити подизвођачу, као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача 

 
 
 
1. Укупан износ без ПДВ-а    __________________________ динара 
 
2. Укупан износ са ПДВ-ом ___________________________ динара 
 
3. Рок испоруке ___________________ календарских дана од дана потписивања уговора  
 
 4. Рок плаћања – до 30 дана након извршене испоруке, монтаже, исправног функционисања добра, 
обуке особља као и исправно испостављене  фактуре. 
 
5. Гарантни рок износи ________ месеца од дана  извршене примопредаје  
   (Услов прихватљиве понуде подразумева да гарантни рок износи минимум 24 месеца од дана 
извршене  примопредаје добра, која се констатује „Записником о квалитативном и квантитативном 
пријему“.  
 
6. Важност понуде - __________ дана од дана отварања понуде 
    (Услов исправне понуде подразумева важност  понуде минимум 60 дана од дана отварања понуда) 
 
* испорука Ф-ко Купац 
* износи морају бити исказани у динарима 

 

М.П.    (потпис овлашћеног лица)  

 
Потписати  од стране овлашћеног лица и оверити печатом Понуђача 
У случају подношења заједничке понуде, образац су дужни потписати и оверити сва овлашћена лица 
понуђача из  заједничке понуде 
 
 

Назив  Понуђача  
 

Адреса  
Општина  
Матични број  
ПИБ  
Телефон и факс  
е-маил (уколико постоји)  
Лице за контакт  
Текући рачун  
Банка  
Овлашћено лице за 
потпис уговора  
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УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ  И  УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА 
 
 

УСЛОВИ ЗА ПРАВНА 
ЛИЦА 

ДОКАЗИ ЗА ПРАВНА 
ЛИЦА 

УСЛОВИ ЗА 
ПРЕДУЗЕТНИКЕ 

ДОКАЗИ ЗА 
ПРЕДУЗЕТНИКЕ 

УСЛОВИ ЗА 
ФИЗИЧКА ЛИЦА 

ДОКАЗИ ЗА 
ФИЗИЧКА ЛИЦА 

1.Да је понуђач 
регистован код 
надлежног органа, 
односно уписан у 
одговарајући регистар 

Извод из регистра 
привредних субјеката, 
издат од стране Агенције 
за привредне регистре, 
односно Извод из 
регистра надлежног 
органа или Потврда-
Решење Привредног или 
Трговинског  суда 

1.Да је понуђач 
регистован код 
надлежног органа, 
односно уписан у 
одговарајући регистар 

Извод из регистра 
привредних субјеката, 
издат од стране Агенције 
за привредне регистре, 
односно Извод из 
регистра надлежног 
органа или Потврда-
Решење Привредног или 
Трговинског  суда 

1.Да је понуђач 
регистован код 
надлежног органа, 
односно уписан у 
одговарајући регистар / 

А. за сваког законског 
заступника понуђача: 

-Извод из казнене 
евиденције коју издаје 
надлежна ПУ МУП 

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 

Б. за правно лице,тј 
понуђача: 

1.Уверење Основног суда  
2.Уверење Вишег суда  

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 

Извод из казнене 
евиденције коју издаје 
надлежна ПУ МУП 

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 

Извод из казнене 
евиденције коју издаје 
надлежна ПУ МУП 
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3. Да понуђачу није 
изречена мера забране 
обављања делатности, 
која је на снази у време 
објављивања односно 
слања позива за 
подношење понуда 

Потврде Привредног и 
Прекршајног суда  
ИЛИ  
Потврда Агенције за 
привредне регистре 
 
 

3. Да понуђачу није 
изречена мера забране 
обављања делатности, 
која је на снази у време 
објављивања односно 
слања позива за 
подношење понуда 

Потврдa Прекршајног 
суда  
ИЛИ  
Потврда Агенције за 
привредне регистре 
 

3.Да понуђачу није 
изречена мера забране 
обављања делатности, 
која је на снази у време 
објављивања односно 
слања позива за 
подношење понуда 

Потврдa Прекршајног 
суда  
 

Уверења Пореске 
управе Министарства 
финансија и привреде 
Републике Србије 

Уверења Пореске 
управе Министарства 
финансија и привреде 
Републике Србије 

Уверења Пореске 
управе Министарства 
финансија и привреде 
Републике Србије 

4.Да је понуђач 
измирио доспеле 
порезе, доприносе и 
друге јавне дажбине у 
складу са прописима 
Републике Србије или 
стране државе ако има 
седиште на њеној 
територији  

Уверења  надлежне 
локалне самоуправе да 
је измирио обавезе по 
основу изворних 
локалних јавних 
прихода 

4.Да је понуђач 
измирио доспеле 
порезе, доприносе и 
друге јавне дажбине у 
складу са прописима 
Републике Србије или 
стране државе ако има 
седиште на њеној 
територији  

Уверења  надлежне 
управе локалне 
самоуправе да је измирио 
обавезе по основу 
изворних локалних јавних 
прихода 

4.Да је понуђач 
измирио доспеле 
порезе, доприносе и 
друге јавне дажбине у 
складу са прописима 
Републике Србије или 
стране државе ако има 
седиште на њеној 
територији  

Уверења  надлежне 
управе локалне 
самоуправе да је измирио 
обавезе по основу 
изворних локалних 
јавних прихода 

5.Да понуђач има 
важећу дозволу 
надлежног органа за 
обављање делатности 
која је предмет јавне 
набавке  
 

Решење за обављање 
промета на велико 
медицинским средствима 
која су предмет јавне 
набавке – издаје 
Министарство здравља 
или Решење за 
производњу 
медицинских средстава 
које је предмет јавне 
набавке – издаје 
Министарство здравља 
осим за партију број два 
за коју се подноси Атест 
установе за употребу-
издаје за Институт 
психологију    

5.Да понуђач има важећу 
дозволу надлежног 
органа за обављање 
делатности која је 
предмет јавне набавке  
 

Решење за обављање 
промета на велико 
медицинским средствима 
која су предмет јавне 
набавке – издаје 
Министарство здравља 
или Решење за 
производњу медицинских 
средстава које је предмет 
јавне набавке – издаје 
Министарство здравља 
осим за партију број два 
за коју се подноси Атест 
установе за употребу-
издаје за Институт 
психологију       

5.Да понуђач има 
важећу дозволу 
надлежног органа за 
обављање делатности 
која је предмет јавне 
набавке  
 

Решење за обављање 
промета на велико 
медицинским 
средствима која су 
предмет јавне набавке – 
издаје Министарство 
здравља или Решење за 
производњу 
медицинских средстава 
које је предмет јавне 
набавке – издаје 
Министарство здравља   
осим за партију број два 
за коју се подноси Атест 
установе за употребу-
издаје за Институт 
психологију      
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6. Да понуђач гарантује 
да поштује обавезе које 
произилазе из важећих 
прописа о заштити на 
раду, запошљавању и 
условима рада, заштити 
животне средине, као и  
да је ималац права 
интелектуалне својине 
(уколико је ималац 
таквог права) 

„Изјава понуђача“  
(ова изјава је саставни 
део конкурсне 
документације) 

6. Да понуђач гарантује 
да поштује обавезе које 
произилазе из важећих 
прописа о заштити на 
раду, запошљавању и 
условима рада, заштити 
животне средине, као и  
да је ималац права 
интелектуалне својине 
(уколико је ималац 
таквог права) 

„Изјава понуђача“ 
(ова изјава је саставни 
део конкурсне 
документације) 

6.Да понуђач гарантује 
да поштује обавезе које 
произилазе из важећих 
прописа о заштити на 
раду, запошљавању и 
условима рада, заштити 
животне средине, као и  
да је ималац права 
интелектуалне својине 
(уколико је ималац 
таквог права) 

„Изјава понуђача“  
(ова изјава је саставни 
део конкурсне 
документације) 

 
Сви докази могу се достављати у неовереним фотокопијама. Понуђачи који су регистровани у регистру понуђача који води Агенција за привредне 
регистре не морају да доставе доказе из члана 77. став 1. тачка од 1) до 4). Понуђач није дужан да доставља доказе који су јавно доступни на интернет 
страницама надлежних органа (доказ из тачке 1 горње табеле и/или „Регистар понуђача“ ) под условом да у том случају у својој понуди наведе интернет 
страницу на којој су тражени подаци јавно доступни. Докази  из тачке 2, 3 и 4 не могу бити старији од два месеца пре отварања понуда. Доказ из 
тачке 3 мора бити издат након објављивања позива за подношење понуда. 
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КУПОВИНА МЕДИЦИНСКЕ ОПРЕМЕ , РЕДНИ БРОЈ 45/2014 
 
 

 
 

 
ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА   

 
 
 
 
 Понуђач __________________________________________________________________ 
(уписати назив понуђача) гарантује да поштује обавезе које произилазе из важећих прописа 
о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и  да је 
ималац права интелектуалне својине (уколико је ималац таквог права). 
 
 
 
 

 М.П.  (потпис овлашћеног лица) 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ову Изјаву попуњава, потписује и печатом оверава овлашћено лице понуђача односно свих понуђача 
из заједничке понуде 
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КУПОВИНА МЕДИЦИНСКЕ ОПРЕМЕ , РЕДНИ БРОЈ 45/2014 
 
 
 

ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ 
 
 

Навести врсту трошкова (уколико их има) Износ трошкова са пдв-ом 

    1 
 
 
 

 
 
 
 
 

    2   

    3   

   4   

   5   

   6   

 
Укупна износ  трошкова са пдв-ом: 

 
 

 * понуђач није у обавези да исказује -попуни празна поља табеле 
** Образац је неопходно доставити без обзира да ли се поља попуњавају или не 

 
 
 
 

 
    М.П. (потпис овлашћеног лица) 

 
 
 
 
 

 
 
 

Овај образац потписује и печатом оверава овлашћено лице понуђача односно свих понуђача 
из заједничке понуде 
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КУПОВИНА МЕДИЦИНСКЕ ОПРЕМЕ , РЕДНИ БРОЈ 45/2014 
 
 
 
 

 
 

ИЗЈАВА О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 
 
 
 
 
 

Понуђач _______________________________________________ (Навести назив понуђача) 
изјављује, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу да понуду подноси 
независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.  

 
 
 
 
 

     М.П. (потпис овлашћеног лица) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
Ову Изјаву попуњава, потписује и печатом оверава овлашћено лице понуђача односно свих 

понуђача из заједничке понуде 
 

 



Страна 100 од 102  
 

 
*прочитати упутство на задњој страни  модела уговора 

*Понуђачи су у обавези да за сваку понуђену партију поднесу посебан модел уговора 
(попуњен у складу са упутствима из конкурсне документације), односно, образац модел 
уговора је потребно копирати  у оноликом броју примерака колико се партија подноси  

 
 

МОДЕЛ УГОВОРА 
 

УГОВОР  О КУПОПРОДАЈИ МЕДИЦИНСКЕ ОПРЕМЕ 
 

Закључен  између: 
 

1. Дома здравља „Нови Београд”  са седиштем у Новом Београду, улица Гоце Делчева бр. 
30, м.бр. 07033397, пиб 101674909,  рачун  840-637661-82  код Министарства финансија, 
Управа за трезор, кога заступа в.д. директора Др Божица Новаковић (у даљем тексту: Купац 
) 
 
               и 
2. ______________________________________ са седиштем у ______________________ , ул. 
__________________________ бр. ___м.бр. _________________, пиб ______________, рачун 
_____________________ код _________________________________ банке, кога заступа 
_____________________________  (у даљем тексту: Продавац).  
 
 

 
простор за попуњавање података о понуђачима из заједничке понуде односно подизвођачима. 
Попуњава се по потреби. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Предмет уговора 
Члан 1. 

Предмет уговора је набавка медицинске опреме са испоруком, монтажом, пробним 
пуштањем у рад са исправним функционисања, као и обуком особља а по претходно 
спроведеном постуку јавне набавке у отвореном поступку – „Куповина медицинске опреме“,  
партија број _____ - ________________________________________________________ 
(Продавац попуњава број и назив партије),  редни број набавке 45/2014.                                                                

Саставни део уговора је „Образац понуде“ и „Образац структуре понуђене цене са 
упутством како да се попуни“, из понуде Понуђача број ____________ (није неопходно 
попуњавати) од __________  (није неопходно попуњавати) 2014. године, која је изабрана 
као најповољнија у отвореном поступку јавне набавке - „Куповина медицинске опреме“, 
редни број јавне набавке 45/2014. 
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Рок испоруке 
Члан. 2 

Продавац се обавезује да ће у року од _____________ календарских дана од дана 
потписивања овог Уговора извршити испоруку. 

Продавац ће Купцу испоручити добро у свему у складу са својом понудом. 
Продавац гарантује да ће испоручено добро из члана 1. овог Уговора бити фабрички 

ново, без оштећења, нерепарирано, неупотребљавано и у потпуно исправном стању. 
 

Уговорена вредност и рок плаћања  
 Члан 3. 

Укупна вредност предмета овог Уговора износи _________________ (Попуњава 
Продавац - из Обрасца понуде)  без пдв-а односно________________ (Попуњава Продавац - 
из Обрасца понуде) динара са ПДВ-ом, и укључује све  зависне  и пратеће трошкове – 
испоруке, уградње, монтаже и пробно пуштања у рад, са исправним финкционисањем, као и 
обуку особља наручиоца који ће користити добра која су предмет набавке. 

Купац се обавезује да Продавцу плати уговорену вредност у року до 30 дана након 
извршене испоруке, монтаже, исправног функционисања добара, обуке особља као и 
исправно испостављене  фактуре. 
 

Квалитативни и квантитативни пријем добра 
Члан 4. 

Записником о  квалитативној и квантитативној пријему се констатује да је добро 
испоручено у складу са захтеваним минималним техничким карактеристикама, односно, 
његово исправно функционисање. 

За све скривене мане добра које је предмет овог Уговора Продавац одговара у складу 
са одредбама  Закона о облигационим односима и другим позитивноправним прописима. 

Продавац је дужан да сву документацију о сертификатима, атестима и  гаранцијама 
произвођача, са упутствима за употребу, прибави и преда Купцу. 

Продавац  је дужан да обезбеди сервис и резервне делове у гарантном року за 
понуђено добро.  
 

Члан 5. 
Гарантни рок износи ________  (Попуњава Продавац - из Обрасца понуде) месеца од 

дана  извршене примопредаје. 
 

Члан 6. 
Продавац је дужан да решавање кварова који су покривени гаранцијом у гарантном 

року отклони у најкраћем могућем року како би се омогућило несметано функционисање 
Дома здравља. 
  

Виша сила 
Члан 7. 

 Наступање више силе ослобађа од одговорности уговорне стране за кашњење у 
извршењу уговорених обавеза. О датуму наступања, трајању и датуму престанка више силе, 
уговорне старне су обавезне да једна другу обавесте писменим путем у року од 24 
(дватесетчетири) часа. 

  Као случајеви више силе сматрају се природне катастрофе, пожар, поплава, 
експлозија, транспортне несреће, и други случајеви који су Законом утврђени као виша сила. 
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Уговорна страна је  дужна  да благовремено обавесту другу уговорну страну, на један 
од уобичајених начина, писано, о настанку једне или више околности из става 2. овог члана и 
да наведе врсту, почетак и вероватан, односно очекивани крај дејства те околности. 
 
 

Раскид уговора 
Члан 8. 

Уговорне стране су сагласне да евентуалне спорове из овог уговорног односа 
решавају споразумно а ако то није могуће надлежан је Привредни  суд у Београду. 

Уговорне стране су сагласне да се на све међусобне односе, који нису дефинисани 
овим уговором, непосредно примењују одредбе Закона о облигационим односима 

Уговорна страна незадовољна испуњењем уговорених обавеза друге уговорне стране, 
може захтевати раскид овог уговора на начин предиђен Законом о облигационом односима и 
другим позитивноправним прописима. 

Раскид уговора се захтева писменим путем, са раскидним роком од 8 дана. 
                                   

 
Ступање на снагу уговора 

Члан 9. 
Уговор ступа на снагу даном потписивања од стране овлашћених представника 

уговорних страна. 
 

Измене и допуне 
Члан 10. 

 Измене и допуне текста овог уговора могућа су само уз пристанак обе уговорне 
стране који је дат у писаном облику. 

 
Завршне одредбе 

                                                              Члан 11. 
Уговор је сачињен у 4 (ЧЕТИРИ) истоветна примерка, од којих по 2(ДВА) задржава 

свака уговорна страна. 

    Продавац        Купац 

 В.Д. ДИРЕКТОРА 
       Др Божица Новаковић   

 

 
Напомена: 
Уколико се подноси заједничка понуда или понуда са учешћем подизвођача, у 

моделу уговора ће бити наведени сви понуђачи из заједничке понуде односно сви  
подизвођачи. 

Понуђач који наступа самостално или са подизвођачима дужан је да попуни и 
потпише, од стране овлашћеног лица, модел уговора и исти овери печатом, чиме 
потврђује да прихвата све елементе модела уговора.  

Уколико понуду подноси група понуђача, сви чланови групе понуђача дужни су  
да потпишу, од стране овлашћеног лица, модел уговора и исти овере својим печатом, 
чиме потврђују да прихватају све елементе модела уговора. 

 
 
 

 
 
 


