
Страна 1 од70 

 

 

 

 

 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

 

 
 

предмет јавне набавке 

КУПОВИНА МЕДИЦИНСКЕ ОПРЕМЕ  

 
 врста поступка 

ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК 
  

врста предмета јавне набавке 

 ДОБРА 
  

редни број јавне набавке  

12/2019



Страна 2 од 70  

 

КУПОВИНА МЕДИЦИНСКЕ ОПРЕМЕ , РЕДНИ БРОЈ НАБАВКЕ 12/2019   
 

На основу члана 55, 57. и 60. Закона о јавним набавкама, Дом здравља „Нови 

Београд“, улица Булевар маршала Толбухина 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. Наручилац задржава право да користи и 

друге, интерне, e-mail адресе за одговоре приликом комуникације са заинтересованим 

лицима. Радно време: понедељак-петак од 07:00-15:00 часова. 

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 

 

Предмет јавне набавке је обликован у петнаест партије, и то:  
Број 

партије 
Назив партије 

1 Стоматолошки апарат - комплет 

2 
Апарат за ултразвучно скидање каменца, Мешач амалгама, Лед 

лампа 

3 Инхалатор 

4 
Транспортна колица за стерилизацију, Колица за инструменте, 

Отоман, Параван 

5 Вага са висиномером 

6 Суви стерилизатор 

7 
Офталмоскоп, Лупа од 78D, Пробни рам са сетом пробних стакала, 

Фокометар 

8 Колпоскоп 

9 Гинеколошка столица 

10 

Апарат за ТЕНС, Апарат за галванску струју, Апарат за ултразвучну 

терапију, Апарат за терапију нискофреквентним електромегнетним 

пољем, Апарат за ласеротерапију, Апарат за електростимулацију, 

Апарат за дијадинамичке струје 

11 Магнетна мешалица, Ролери за мешање епрувета 

12 Фрижидер за вакцине  

13 ЕКГ апарат, ЦТГ апарат 

14 Портабл аспиратор 

15 Клар 

 

Услови за учествовање у поступку (право учешћа, докази о испуњености услова):  

Право учешћа имају сва заинтересована правна и физичка лица која испуњавају 

обавезне и додатне 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 

mailto:dznbgd@eunet.rs
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прописан  чланом 77. Закона о јавним набавкама, ближе одређен конкурсном 

документацијом. 

 

Критеријум и елементи критеријума за оцењивање и избор најповољније понуде:  

Као критеријум за оцењивање и избор најповољније понуде утврђује се „најнижа 

понуђена цена“.  

 

Начин преузимања конкурсне документације, односно интернет адресу где је конкурсна 

документација доступна: 

Конкурсна документација се може преузети са Портала јавних набавки www.ujn.gov.rs и 

интернет странице наручиоца www.dznbgd.com 

 

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 12/2019 - НЕ ОТВАРАТИ“ на адресу: Дом здравља „Нови 

Београд“, 11070 Нови Београд, улица Булевар маршала Толбухина 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, 14/2015 и 68/2015)  и  конкурсном документацијом. 

Рок за подношење понуда је 31 дана од дана објављивања позива за подношења понуда 

на Порталу јавних набавки, односно 06.05.2019. године до 10:30 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, 06.05.2019. године, у сали за састанке 

Дома здравља „Нови Београд“, у Новом Београду, улица Булевар маршала Толбухина 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.  

 

Рок за доношење одлуке о додели уговора:  

 Одлукa о додели уговора биће донета у року од 25 дана од дана јавног отварања 

понуда. Наручилац је дужан да одлуку о додели уговора објави на Порталу јавних набавки и 

својој интернет страници у року од три дана од дана доношења. 
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 КУПОВИНА МЕДИЦИНСКЕ ОПРЕМЕ , РЕДНИ БРОЈ НАБАВКЕ 12/2019   
 
 

 

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, и уколико је иста на страном језику, потребно је доставити превод  

на српски. 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. Доказе о испуњености услова из члана 76. и 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  ове 

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) Закона о јавним набавкама уколико у понуди доставе Регистар 

понуђача или наведу интернет страницу на којој је Регистар понуђача објављен. 

Навођењем интернет странице могу се доказивати и друге информације које су јавно 

доступне. 

 

4. Попуњен, потписан и печатом оверен образац  „Изјава понуђача“ 

 

5. Попуњен, потписан и печатом оверен „Образац трошкова припреме понуда“ (уколико 

понуђач нема трошкова овај образац, који је саставни део ове конкурсне 

документације,  није потребно доставити) 

 

6. Попуњен, потписан и печатом оверен образац „Изјава о независној понуди“ 

 

7. Попуњен, потписан и печатом оверен образац „Модел уговора“ (у складу са 

упутством који се налази на овом обрасцу конкурсне документације; за сваку 

понуђену партију подноси се посебан модел уговора, односно, образац модел уговора 

је потребно копирати  у оноликом броју примерака колико се партија подноси) 

 

8. Проспектна документација за добро које се нуди (на српском језику) 

 

Неопходно је да основне компоненте  понуђеног добра  испуњавају минималне 

техничке захтеве наручиоца. У супротном, понуда ће се одбити као неодговарајућа. 

Понуђач је у обавези  да сваку тачку из обрасца „Спецификација“ (за партију/е 

за коју/е  подноси понуду) нумерички или на други начин означи, као и да ту 
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ознаку јасно и недвосмислено обележи и на документу који доставља - 

проспектној документацији. 

 

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. Не 

могу се све карактериситике доказивити изјавом произвођача. Достављање 

проспектне документације у електронском облику није прихватљиво. Уколико у 

проспектној документацији не постоји поједина техничка карактеристика понуђеног 

добра, за наручиоца неће бити прихватљиво достављање изјаве произвођача 

понуђеног добра, односно његовог понуђача, у коме се тврди да је та техничка 

карактеристика понуђеног добра у фази  производње.  

  

9. Овлашћење произвођача да понуђач може учествовати у предметном поступку.  

Овлашћење мора гласити за конкретну јавну набавку. Уколико је произвођач 

истовремено и понуђач није потребно достављати овлашћење. Не доставља се за 

партије број 2, 7 (осим за фокометар за који је потребно доставити) и 11.  

 

10. Изјава произвођача да ће на територији Републике Србије обезбедити овлашћени  

сервис и резервне делове за понуђено добро у наредних 7 година (изјава може бити 

достављена и на енглеском језику). Не доставља се за партије број 2, 4, 7 (осим за 

фокометар за који је потребно доставити) и 11.  

 

11. За партијe број 4 и 10 неопходно доставити важећи сертификат ISO 9001 и 13485  

произвођача и понуђача 

 

 

12. За партију број 6 неопходно доставити  уверење о одобрење типа мерила за понуђене 

ваге које издаје Дирекција за мере и драгоцене метале 

  

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  у 

понуди овлашћење од тог другог правног односно физичког лица, које је носилац 

Решења-дозволе код АЛИМС-а, да може учествовати у предметном поступку). Не 

доставља се за партије 4, 7 (осим за офталмоскоп за који је потребно доставити), 11 и 

12. 

 

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.  
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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 15 партија. Ако понуђач поднесе понуду за две или више 

партија, она мора бити поднета тако да се може оцењивати свака партија посебно. Докази из 

члана 75. Закона, у случају да понуђач поднесе понуду за више партија, не морају бити 

достављени за сваку партију посебно, односно могу бити достављени у једном примерку за 

више партија. 

 

5) Понуде са варијантама 

Понуда са варијантама није дозвољена. 

Понуда са варијантама биће одбијена. 

 

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 45 дана након извршене испоруке, 

монтаже, уз исправно функционисање добра, обуке особља и исправно испостављене 

фактуре. Авансно плаћање је неприхватљиво. 

 

8) Цена 

Цена у понуди мора бити фиксна (не може се мењати током трајања уговора) и  исказана 

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) Гарантни рок 

Понуђачи уписују гарантни рок у „Образац понуде“. Дужина гарантног рока је 

дефинисана у „Обрасцу понуде“ и услов је  прихватљивости понуде, а рачуна се од дана 

извршене примопредаје добра која се констатује „Записником о квалитативном и 

квантитативном пријему“.  

 

10) 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. 

 

 

11)  Начин на који Понуђач може тражити додатне информације и објашњења 

Заинтересовано лице може, у писаном облику тражити од наручиоца додатне 

информације или појашњења у вези са припремањем понуде, при чему може да укаже 
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наручиоцу и на евентуално уочене недостатке и неправилности у конкурсној документацији, 

најкасније пет дана пре истека рока за подношење понуде. 

Наручилац ће у року од три дана од дана пријема захтева, одговор 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. 

 

12) 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. 

 

13)  Рок важења понуде  

Рок важења понуде је минимум  90 дана од дана отварања понуда. 

 

14)   Додатна објашњења од Понуђача 

Наручилац може да захтева од понуђача додатна објашњења  у складу са чланом 93.     

Закона о јавним набавкама. 

Наручилац може уз сагласност понуђача, да изврши исправке рачунских грешака 

уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања. 

 

15)    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. 

   Наручилац је дужан да уговор о јавној набавци достави понуђачу којем је додељен 

уговор у року од осам дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права. 

Наручилац, у складу са чланом 112. став 2. тачка 5) Закона о јавним набавкама, може 

закључити уговор и пре истека рока за заштиту права. 

Поступак се спроводи у циљу закључења уговора о јавној набавци. 

Ако понуђач, чија је понуда изабрана као најповољнија, не приступи закључењу 

уговора, односно не достави потписан уговор, наручилац ће о томе обавестити Управу за 

јавне набавке ради негативне референце.  

 

Изабрани понуђач је у обавези да приликом потписивања уговора (уз уговор) 

достави: 

- бланко соло меницу, као гаранцију за добро извршење посла (доставља се за сваку 

партију посебно).  

За сваку меницу неопходно доставити посебно менично овлашћење у износу од 10 % од 

вредности уговора без пдв-а, са роком важности 30 дана дужим од уговореног рока испоруке. 

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.   

 

Изабрани понуђач је у обавези да приликом испоруке достави: 

- бланко соло меницу, као гаранцију за отклањање недостатака у гарантном року 

(доставља се за сваку партију посебно).  
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За сваку меницу неопходно доставити посебно менично овлашћење у износу од 5 % од 

вредности уговора без пдв-а, са роком важности 30 дана дужим од уговореног гарантног 

рока. 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.   

 

16)    Доказ о  уредном извршењу  обавеза 

Наручилац може одбити понуду уколико поседује доказ наведен у члану 82. Закона о 

јавним набавкама. 

 

17)   Критеријум за доделу уговора 

Као критеријум за оцењивање и избор најповољније понуде утврђује се „најнижа 

понуђена цена“. У случају да два или више понуђача имају исти износ понуђене цене 

наручилац ће на основу  понуђеног „дужег гарантног рока“ одлучити о додели уговора. 

 Уколико два или више понуђача имају исти износ понуђене цене и исти понуђени 

гарантни рок, наручилац ће жребом одлучити о додели уговора.  

 

18)    Заштита права понуђача 

Захтев за заштиту права може да поднесе лице наведено у члану 148. Закона о јавним 

набавкама, у складу са одредбама Закона о јавним набавкама које регулишу поступак 

заштите права понуђача (чланови 148-159 Закона о јавним набавкама). 

 

Понуђач који подноси захтев за заштиту права, дужан је да плати таксу у износу од 

120.000,00 динара одређену чланом 156. Закона о јавним набавкама (“Сл. гласник РС“ 

број 68/2015). 

Као доказ о уплати таксе, у смислу члана 151. став 1. тачка 6) ЗЈН, прихватиће се: 

 1. Потврда о извршеној уплати таксе из члана 156. ЗЈН која садржи следеће 

елементе: 

(1) да буде издата од стране банке и да садржи печат банке; 

(2) да представља доказ о извршеној уплати таксе, што значи да потврда мора да садржи 

податак да је налог за уплату таксе, односно налог за пренос средстава реализован, као и 

датум извршења налога.  

(3) износ таксе из члана 156. ЗЈН чија се уплата врши; 

(4) број рачуна: 840-30678845-06; 

(5) шифру плаћања: 153 или 253; 

(6) позив на број: подаци о броју или ознаци јавне набавке поводом које се подноси захтев за 

заштиту права; 

(7) сврха: ЗЗП; назив наручиоца; број или ознака јавне набавке поводом које се подноси 

захтев за заштиту права; 

(8) корисник: буџет Републике Србије; 

(9) назив уплатиоца, односно назив подносиоца захтева за заштиту права за којег је извршена 

уплата таксе; 

(10) потпис овлашћеног лица банке. 

 2. Налог за уплату, први примерак, оверен потписом овлашћеног лица и печатом 

банке или поште, који садржи и све друге елементе из потврде о извршеној уплати таксе 

наведене под тачком 1. 

 3. Потврда издата од стране Републике Србије, Министарства финансија, Управе 

за трезор, потписана и оверена печатом, која садржи све елементе из потврде о извршеној 

уплати таксе из тачке 1, осим оних наведених под (1) и (10), за подносиоце захтева за 

заштиту права који имају отворен рачун у оквиру припадајућег консолидованог рачуна 

трезора, а који се води у Управи за трезор (корисници буџетских средстава, корисници 
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средстава организација за обавезно социјално осигурање и други корисници јавних 

средстава); 

  4. Потврда издата од стране Народне банке Србије, која садржи све елементе из 

потврде о извршеној уплати таксе из тачке 1, за подносиоце захтева за заштиту права 

(банке и други субјекти) који имају отворен рачун код Народне банке Србије у складу са 

законом и другим прописом. 

 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://kjn.rs/uputstvo-o-uplati-

takse). 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. 

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 

  У случајевима из чл. 109. Закона о јавним набавкама, наручилац ће донети одлуку о 

обустави поступка. 

 Наручилац је дужан да одлуку о обустави објави на Порталу јавних набавки и на 

својој интернет страни у року од три дана од дана доношења одлуке. 
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23)   Одлука о додели уговора 

       Одлука о додели уговора биће донета у оквирном року од 25 дана од дана отварања 

понуда.  

 Наручилац је дужан да одлуку о додели уговора објави на Порталу јавних набавки и 

на својој интернет страници у року од три дана од дана доношења. 

 

24)    Додатна појашњења 

    24.1 Понуђач потписује изјаву, која је саставни део обрасца у конкурсној 

документацији којом изричито наводи да је поштовао обавезе које произилазе из важећих 

прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и  

да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде.  

Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права 

интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач. 

  24.2. Услов прихватљиве понуде је и да све ставке из „Обрасца структуре понуђене цене 

са упутством како да се попуни“ (за партију/е за коју/е подноси понуду) буду попуњене 

         24.3. Уколико постоји разлика између оног што понуђач уписује у обрасцу структуре 

понуђене цене са упутством како да се попуни и Обрасца понуде меродавним ће се сматрати 

оно што је понуђач уписао у Обрасцу структуре понуђене цене са упутством како да се 

попуни. Уколико постоји разлика између оног што понуђач уписује Образац понуде и 

осталих образаца (изузев Обрасца структуре цене) меродавним ће се сматрати оно што је 

понуђач уписао у Образац понуде.  

 

 
Конкурсна документација се састоји од 70 страна. 
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 КУПОВИНА МЕДИЦИНСКЕ ОПРЕМЕ , РЕДНИ БРОЈ НАБАВКЕ 12/2019   
   
 

 

 

 

 

 

 

ОПШТИ УСЛОВИ  КВАЛИТЕТА 
 

 

 

 

 

Услов прихватљиве понуде подразумева да су понуђачи у обавези да понуде гарантни рок 

који је наручилац одредио као минималан у „Обрасцу понуде“ који је саставни део ове 

конкурсне документације. 
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 КУПОВИНА МЕДИЦИНСКЕ ОПРЕМЕ, РЕДНИ БРОЈ НАБАВКЕ 12/2019  

СПЕЦИФИКАЦИЈА  
ПАРТИЈА 1 – СТОМАТОЛОШКИ АПАРАТ - КОМПЛЕТ 

 

Минимални технички захтеви 

 

 

Stomatološki aparat: 

 mora da poseduje stabilnu konstrukciju sa postavljanjem na pod i doktorsku tablu sa 

instrumentima na povlačenje; 

 doktorska tabla sa aparatom i reflektorom mora pratiti vertikalne kretnje pacijentske 

stolice; 

mora posedovati mikroprocesorsku kontrolu svih podesivih funkcija; 

 mora posedovati kontaktne delove koji se mogu dezinfikovati i čistiti dezinfekcionim 

maramicama i predvidjenim sredstvima;  

 sigurnosni sistem za zaštitu pacijenta i opreme mora biti instaliran  na postolju, leđnom 

delu i asistenskoj ruci; 

 mora posedovati priključnu kutiju ispod pacijentske stolice, sa fabrički predviđenim 

instalacionim priključcima; 

      -    mora sadržati keramičku fontanu tj. pljuvaonicu sa mogućnošću demontaže, radi čišćenja i 

sterilizacije u autoklavu 

Pacijentska stolica: 

 mora biti fiksirana na konstrukciju mašine i pratiti njene kretnje; 

 mora sadržati sedište, naslon za ledja i nason za glavu sa ugrađenim tapacirunzima za 

pacijenta; 

 mora imati elektro-mehanički pogon; 

 mora imati upravljanje kretnjama, gore-dole i napred-nazad, sa doktorske i asistenstske 

table, kao i džojstikom papuče; 

 mora sadržati levi rukonaslon  i desni rukonaslon koji je pokretljiv; 

 mora imati 180kg minimalno dozvoljenu nosivost pacijenta; 

 mora posedovati bezšavni tapacirung sa PVC zaštitnom navlakom u predelu nogu 

pacijenta; 

 tapacirunzi moraju biti udobni i dostupni u različitim bojama; 

 mora posedovati slobodno programabilne 4 radne pozicije;  

 mora sadržati aktivaciju za ispiranje i automatsko vraćanje stolice u prethodni položaj; 

 mora posedovati aktivaciju nultog tj. parking položaja stolice; 

 mora imati mogućnost aktivacije automatskog postavljanja u "Trendelenburg" položaj; 

 mora imati ručno podesiv naslon za glavu pacijenta sa dva zgloba i mehaničkom 

fiksacijom, pogodan za pacijente sa posebnim potrebama; 

       -   zaštitini poklopci i oklopi moraju biti od materijala (plastike) koja je laka za održavanje i 

čišćenje; 

Doktorska tabla: 

 mora biti postavljena na dvostruko-artikulisanoj pokretnoj ruci, iznad pacijentske stolice;  

 mora posedovati kretnje u sva tri pravca: "gore-dole", "levo-desno", "napred-nazad", kao i 

oko svoje ose; 

 mora posedovati creva na povlačenje sa integrisanom kočnicom aktivnog instrumenta; 

 mora posedovati tastaturu na dodir, kojom se upravlja svim funkcijama radnog mesta, sa 

prikazom i kontrolom istih na displeju; 

 mora sadržati pokretnu  tacnu za instrumente, sa  silikonskom podlogom, površine dva 

pregleda ili dve tacne; 

 da poseduje nezavisnu regulaciju snage raspršivanja vode za svaki instrument posebno;  

 Mogućnost uključivanja i isključivanja svetla na nasadnim instrumentima, kao i 

mogućnost promena smera rotacije na mikromotoru; 

 Mogućnost uključivanja i isključivanja reflektora; 
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 Kontrolisano punjenje čaše i kontrolisano ispiranje pljuvaonice; 

 Sadržaj modula sa crevima doktorske table: 

 Trofunkcionalni nerđajući puster sa vrhom koji može da se skida i da se steriliše u 

autoklavu;  

 Modul sa crevom sa svetlom, za svetlosno turbinske instrumente sa midwest priključkom; 

 Modul sa svetlosnim trofaznim elektro-mikromotorom bez četkica, mora biti istog 

proizvođača ponuđenog stomatološkog radnog mesta, sa integrisanim sprejem, brojem 

obrtaja od 100 do 40.000 u minuti i obrtnim momentom od min. 2,7 Ncm; 

      -     Dva slobodna prazna mesta za potencijalne nadogradnje; 

Asistentska tabla: 

 da sadrži tastaturu na dodir;  

 da sadrži taster za uključivanje i isključivanje reflektora; 

 da poseduje sistem za kontrolisano punjenje čaše i kontrolisano ispiranje pljuvaonice;  

 da poseduje taster za pokretanje stolice u aktivan položaj za ispiranje, sa povratkom u 

prethodni položaj; 

 da poseduje taster za nulti (početni položaj); 

 da sadrži crevo za aspiraciju sa vodenim ili vazdusnim pogonom; 

Reflektor:                                                                               

 mora biti postavljen na vertikalnu ruku (stub) sa mogućnošću okretanja oko svoje ose; 

 mora biti pokretan u minimalno dve ose rotacije; 

-   mora biti LED reflektor podesivog intenziteta od min. 35.000 Lux-a, sa regulacijom snage 

osvetljaja i topline od 5000K; 

 

Nožna komanda:  

 mora posedovati aktiviranje i podešavanje brzine aktivnog instrumenta sa lateralnim 

pomeranjem pokretnog dela; 

 mora omogućiti pomeranje i kontrolu položaja naslona i visine sedenja pacijentske 

stolice, pomoću ugrađenog džojstika; 

       -  mora posedovati aktivaciju programa za ispiranje i vraćanje stolice u nulti položaj; 

Terapeutska stolica: 

 Lako pokretna stolica metalne konstrukcije, na postolju sa 5 točkića, sa prstenom za 

odmaranje nogu; 

 Tapacirana bez šavova materijalom lakim za održavanje u istoj boji kao pacijentska 

stolica; 

 Sediste mora biti podesivo po visini 

 Naslon za leđa lučnog oblika sa preklapanjem na levo ili desno; 

Svetlosna turbina sa LED svetlom: 

-    sa midwest prilkjučkom bez regulacije spreja; 

-    snaga turbine minimum 21 W sa keramickim lezajevima 

-    minimalno 4 spreja za hlađenje borera; 

-    zamena borera dugmetom; 

-    prečnik glave turbine ne veći od 11,5 mm 

Svetlosni  plavi kolenjak : 

-    sa unutrašnjim sprejem i keramickim lezajevima 

-   prenosni odnos 1: 1 

-   zamena borera dugmetom 

-   prečnik glave ne veći od 9,5 mm 

Напомена: „Terapeutska stolica“ (није потребно доставити ALIMS), „Svetlosna turbina sa LED 

svetlom“ (потребно доставити ALIMS), и „Svetlosni  plavi kolenjak“ (потребно доставити ALIMS) 

- не морају бити од истог произвођача као и главни део опреме 
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 КУПОВИНА МЕДИЦИНСКЕ ОПРЕМЕ, РЕДНИ БРОЈ НАБАВКЕ  12/2019     
 

 
 
 

ОБРАЗАС СТРУКТУРЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ 
 
 

ПАРТИЈА 1 –  СТОМАТОЛОШКИ АПАРАТ - КОМПЛЕТ 

 
 

Р.бр. 
Предмет јавне 

набавке 

п опуњ ав а  пон уђач  

Комада 

п опуњ ав а  пон уђач  

Назив произвођача и 

земља порекла 

понуђеног добра 

Назив и тип,  

тј. модел 

понуђеног добра 

Износ понуде без 

пдв-а 

(по комаду) 

Укупан износ понуде 

без  ПДВ-а 

Укупан износ понуде 

са ПДВ-ом 

1 2 3 4 5 6 7 (5x6) 8 

1 .  

Стоматолошки 

апарат - 

комплет 

  3  

   

 

 

  

 М.П.    (потпис овлашћеног лица )  

 
 

 

Потписати  од стране овлашћеног лица и оверити печатом понуђача  
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 КУПОВИНА МЕДИЦИНСКЕ ОПРЕМЕ, РЕДНИ БРОЈ НАБАВКЕ  12/2019     

 

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ  

ПАРТИЈА 1 – СТОМАТОЛОШКИ АПАРАТ - КОМПЛЕТ 
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  

(Услов прихватљиве понуде подразумева да рок испоруке не може бити дужи од 90 дана од дана 

потписивања уговора) 

 

 4. Рок плаћања – до 45 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 прихватљиве понуде подразумева важност  понуде минимум 90 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  

 

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 НАБАВКЕ  12/2019     

 

СПЕЦИФИКАЦИЈА  

 
ПАРТИЈА 2 –  АПАРАТ ЗА УЛТРАЗВУЧНО СКИДАЊЕ КАМЕНЦА, МЕШАЧ 

АМАЛГАМА, ЛЕД ЛАМПА 

 

 

 

Минимални технички захтеви 

 

Апарат за ултразвучно скидање каменца 
- Са светлом 

- Са 5 наставака  

- Мрежно напајање 220-240 V, 50Hz/60 Hz 

- Улазно напајање 24V, 50Hz/60Hz, 1,3 A 

- Излазна снага 3W - 20W 

- Фреквеција 28 kHz+/- 3 kHz 

-Притисак воде 0,1 бар до 0,5, бар 

Мешач амалгама 

- уређај за мешање капсулираних материјала за испуне и цемената ротацијским покретима 

- могућност центрифугирања капсула и након мешања 

-Брзина мешања: 2850 окретаја за 6 грамске капсуле 

-Брзина центрифуге: 2950 окретаја за 6 грамске капсуле 

- жељена времена мешања и центрифугирања могу се програмирати у 4 програма мешања 

- електромотор са кугличним лежајем  

-интегрисан механизам за спречавање прегрејавања 

-високо прецизна контрола времена мешања кварцним сатним механизмом управљаним 

микро -процесором 

-држач капсуле: самозакључавање 

-кућиште и заштитни поклопац израђени од високо отпорне пластике 

-напон: 120 V, 230 V, 50/60 Hz 

-снага: 390 VA 

-висина трајног интензитета звука маx. 74 dB(A) 

Лед лампа 

-Батеријска 

-Три мода 

-Избор времена: 5, 10, 15, 20 s   

-Снага светлa 800mW/cm²-1600mW/cm² 

-Испорука са батеријом 
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 КУПОВИНА МЕДИЦИНСКЕ ОПРЕМЕ, РЕДНИ БРОЈ НАБАВКЕ  12/2019     
 

 
ОБРАЗАС СТРУКТУРЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ 

 
 

ПАРТИЈА 2 –   АПАРАТ ЗА УЛТРАЗВУЧНО СКИДАЊЕ КАМЕНЦА, МЕШАЧ АМАЛГАМА, ЛЕД ЛАМПА 

Р.бр. 

Предмет 

јавне 

набавке 

п опуњ ав а  пон уђач  

Комада 

п опуњ ав а  пон уђач  

Назив произвођача 

и земља порекла 

понуђеног добра 

Назив и тип,  

тј. модел  

понуђеног добра 

Износ понуде без 

пдв-а 

(по комаду) 

Укупан износ 

понуде 

без  ПДВ-а 

Укупан износ 

понуде 

са ПДВ-ом 

1 2 3 4 5 6 7 (5x6) 8 

1 .  

Апарат за 

ултразвучно 

скидање 

каменца  

 

 

 

 4  

   

2 .  
Мешач 

амалгама 
  4  

   

3 .  Лед лампа   5     

 

Ук упан   и зн о с  

  

 

 

 

 М.П.    (потпис овлашћеног лица )  

 
 

 

Потписати  од стране овлашћеног лица и оверити печатом понуђача  
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 КУПОВИНА МЕДИЦИНСКЕ ОПРЕМЕ, РЕДНИ БРОЈ НАБАВКЕ  12/2019     

 

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ  

 
ПАРТИЈА 2 – АПАРАТ ЗА УЛТРАЗВУЧНО СКИДАЊЕ КАМЕНЦА, МЕШАЧ 

АМАЛГАМА, ЛЕД 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  

     (Услов прихватљиве понуде подразумева да рок испоруке не може бити дужи од 90 дана од дана 

потписивања уговора) 

  

4. Рок плаћања – до 45 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 прихватљиве понуде подразумева важност  понуде минимум 90 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  

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 НАБАВКЕ  12/2019     

 

СПЕЦИФИКАЦИЈА  

 
ПАРТИЈА 3 –  ИНХАЛАТОР 

 

 

Минимални технички захтеви 

 

 

- Kомпресорски инхалатор радног притиска 1.5 bara 

-Аутоклавирајуће мекане маске (велика и мала) 

-Аутоклавирајући небулајзер са интераптером (за низменично инхалирање) 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 % 

 

-PIF контролни систем интегрисан у небулајзер 

-Одабрани спектар аеросола омогућава циљну употребу за централну или перифералну 

плућну област 

-Могућност инхалирања деце и одраслих 
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 КУПОВИНА МЕДИЦИНСКЕ ОПРЕМЕ, РЕДНИ БРОЈ НАБАВКЕ  12/2019     
 

 
 
 

ОБРАЗАС СТРУКТУРЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ 
 
 

ПАРТИЈА 3 – ИНХАЛАТОР 

 

 
 

Р.бр. 
Предмет јавне 

набавке 

п опуњ ав а  пон уђач  

Комада 

п опуњ ав а  пон уђач  

Назив произвођача и 

земља порекла 

понуђеног добра 

Назив и тип,  

тј. модел 

понуђеног добра 

Износ понуде без 

пдв-а 

(по комаду) 

Укупан износ понуде 

без  ПДВ-а 

Укупан износ понуде 

са ПДВ-ом 

1 2 3 4 5 6 7 (5x6) 8 

1 .  

 

Инхалатор 

 

  1 6  

   

 

 

  

 М.П.    (потпис овлашћеног лица )  

 
 

 

Потписати  од стране овлашћеног лица и оверити печатом понуђача  
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КУПОВИНА МЕДИЦИНСКЕ ОПРЕМЕ, РЕДНИ БРОЈ НАБАВКЕ  12/2019     

 

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ  
ПАРТИЈА 3 – 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  

     (Услов прихватљиве понуде подразумева да рок испоруке не може бити дужи од 90 дана од дана 

потписивања уговора) 

  

4. Рок плаћања – до 45 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 прихватљиве понуде подразумева важност  понуде минимум 90 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  

 

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 НАБАВКЕ  12/2019     

 

СПЕЦИФИКАЦИЈА  

 
ПАРТИЈА 4 –  ТРАНСПОРТНА КОЛИЦА ЗА СТЕРИЛИЗАЦИЈУ, КОЛИЦА ЗА 

ИНСРУМЕНТЕ, ОТОМАН, ПАРАВАН 

 

 

Минимални технички захтеви 

 

Транспортна колица за стерилизацију 

-Израђен од челичних профила са облогом од челичног лима 

-Све металне површине завршно заштичене пластификацијом антибактеријским прахом 

-Колица поседују ручке са уже  стране  за гурање самих колица. 

-На горњој страни се налазе врата ослоњена са једне стране помоћу браварских шарки 

која се отварају по дужини и имају гасни амортизер за задржавање истих у отвореном 

горњем положају 

-Колица по дужини са једне стране поседују врата  50% висине  која се подижу на 90 

степени ради лакшег пражњења колица фиксирана браварским шаркама за рам колица 

-Колица се ослањају на точкове пречника 200 мм од којих су два са и два без кочница 

- Спољне димензије колица су cca 1100 x 650 x 1425 mm 

Колица за инструменте 

   - Израђена су од челичних профила завршно заштићених пластифицирањем 

-Носећа површина израђена је од полистирола 

-Носеће површине су на ободима тако формиране да спречавају отицање течности услед 

евентуалног просипања 

-Могућност скидања ради редовног одржавања  

-Поседују посуду за одлагање санитетског отпада 

-Покретљивост обезбеђују точкови са кочницом 

-Поседују: две полице (за 22 комада колица); три полице (за 6 комада колица) 

-Димензије: дужина x ширина x висина – cca 70x50x80cm  

-Носивост минимум 30kg 

Отоман 

-Израђен је од челичних профила завршно заштићених пластифицирањем 

-Мануелно подизање леђног сегмента (5 фиксних позиција) 

-Лежећа површина израђена је од универа тапацираног сунђером и еко кожом 

-Димензије:  cca Дужина x Ширина – 190x60цм, Висина 50цм 

-Носивост минимум 160kg 

Параван 

-Израђен од челичних профила, завршно заштићен пластифицирањем епоxи прахом 

-Покретан са точковима 

-Дводелни са памучним платном 

-Димензије 90+90x180цм 
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КУПОВИНА МЕДИЦИНСКЕ ОПРЕМЕ, РЕДНИ БРОЈ НАБАВКЕ  12/2019 
 

ОБРАЗАС СТРУКТУРЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ 
 

ПАРТИЈА 4 – ТРАНСПОРТНА КОЛИЦА ЗА СТЕРИЛИЗАЦИЈУ, КОЛИЦА ЗА ИНСРУМЕНТЕ, ОТОМАН, ПАРАВАН 

 

Р.бр. 
Предмет јавне 

набавке 

п опуњ ав а  пон уђач  

Комада 

п опуњ ав а  пон уђач  

Назив произвођача и 

земља порекла 

понуђеног добра 

Назив и тип,  

тј. модел 

понуђеног добра 

Износ понуде без 

пдв-а 

(по комаду) 

Укупан износ понуде 

без  ПДВ-а 

Укупан износ понуде 

са ПДВ-ом 

1 2 3 4 5 6 7 (5x6) 8 

1 .  

Транспортна 

колица за 

стерилизацију 

  1 

   

2 .  
Колица за 

инструменте 
  28 

   

3 .  Отоман   2    

4 .  Параван   12    

Ук упан   и зн о с    

 

 

  

 М.П.    (потпис овлашћеног лица )  

 
 

 

Потписати  од стране овлашћеног лица и оверити печатом понуђача  
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КУПОВИНА МЕДИЦИНСКЕ ОПРЕМЕ, РЕДНИ БРОЈ НАБАВКЕ  12/2019     

 

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ  

 
ПАРТИЈА 4 – ТРАНСПОРТНА КОЛИЦА ЗА СТЕРИЛИЗАЦИЈУ, КОЛИЦА ЗА 

ИНСРУМЕНТЕ, ОТОМАН, ПАРАВАН 

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  

     (Услов прихватљиве понуде подразумева да рок испоруке не може бити дужи од 90 дана од дана 

потписивања уговора) 

  

4. Рок плаћања – до 45 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 прихватљиве понуде подразумева важност  понуде минимум 90 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  

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 НАБАВКЕ  12/2019     

 

 

СПЕЦИФИКАЦИЈА  

 
ПАРТИЈА 5 –  ВАГА СА ВИСИНОМЕРОМ 

 

 

Минимални технички захтеви 

 

- Класа верификације (III) 

-Платформа са површином против клизања за сигурније мерење пацијената 

-Точкови за транспорт 

-Капацитет мерења до 250кг 

-Градација 100г 

-Висиномер до 200цм 

-Функција за мерење тежине деце с мајком при чему се тежина мајке не урачунава 

-Време стабилизације до 3 секунде 

-Функција одређивања индекса телесне масе 

-екрани са обе стране мерила тако да очитавање може истовремено да изврши пацијент и 

лекар 

-Испорука је са потребним батеријама 

 

* Продавац је у обавези да испоручи оверене ваге са важећим жигом. Наручилац неће 

прихватити испоруку вага које немају важећи жиг,  и у супротном ће активирати меницу за 

добро извршење посла. 
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 КУПОВИНА МЕДИЦИНСКЕ ОПРЕМЕ, РЕДНИ БРОЈ НАБАВКЕ  12/2019     
 

 
 
 

ОБРАЗАС СТРУКТУРЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ 
 
 

ПАРТИЈА 5 – ВАГА СА ВИСИНОМЕРОМ 

 

 
 

Р.бр. 
Предмет јавне 

набавке 

п опуњ ав а  пон уђач  

Комада 

п опуњ ав а  пон уђач  

Назив произвођача и 

земља порекла 

понуђеног добра 

Назив и тип,  

тј. модел 

понуђеног добра 

Износ понуде без 

пдв-а 

(по комаду) 

Укупан износ понуде 

без  ПДВ-а 

Укупан износ понуде 

са ПДВ-ом 

1 2 3 4 5 6 7 (5x6) 8 

1 .  

 

Вага са 

висиномером 

 

  12 

   

 

 

  

 М.П.    (потпис овлашћеног лица )  

 
 

 

Потписати  од стране овлашћеног лица и оверити печатом понуђача  
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КУПОВИНА МЕДИЦИНСКЕ ОПРЕМЕ, РЕДНИ БРОЈ НАБАВКЕ  12/2019     

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ  
ПАРТИЈА 5 – ВАГА СА ВИСИНОМЕРОМ 

 
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  

     (Услов прихватљиве понуде подразумева да рок испоруке не може бити дужи од 90 дана од дана 

потписивања уговора) 

  

4. Рок плаћања – до 45 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 прихватљиве понуде подразумева важност  понуде минимум 90 дана од дана отварања 

понуда) 

 

* испорука Ф-ко Купац 
* износи морају бити исказани у динарима 
* Продавац је у обавези да испоручи оверене ваге са важећим жигом. Наручилац неће прихватити 
испоруку вага које немају важећи жиг,  и у супротном ће активирати меницу за добро извршење 
посла 

 

М.П.    (потпис овлашћеног лица)  

 
 

Потписати  од стране овлашћеног лица и оверити печатом понуђача  

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 НАБАВКЕ  12/2019     

 

СПЕЦИФИКАЦИЈА  

 
ПАРТИЈА 6 –  СУВИ СТЕРИЛИЗАТОР 

 

 

Минимални технички захтеви 

 

-Запремина минимум 53  L 

-Температурни опсег од +5ºC изнад амбијенталне температуре до +250 ºC 

-Pt 100 сензор класе А за мониторинг температуре 

-Single дисплеј 

-Мултифункционални дигитални PID-микропроцесорски контролер са TFT колор дисплејем 

-Интегрисани дигитални тајмер од 1мин до 99 дана 

-Процес стерилизације не почиње док се не достигне тражена температура 

-Параметри за подешавање: температура, позиција клапне за ваздух, време програма, 

временска зона, зимско/летње рачунање времена 

-Вентилација – природно струјање ваздуха са отвором на задњем зиду стерилизатора са 

могућношћу подешавања ширине отвора 

-У случају нестанка струје програм је меморисан 

-Двострука заштита од пегревања: подесив електронски монитор прегревања и механички 

лимитер температуре TB; класа заштите 1, по DIN 12880, 20 ºC изнад номиналне 

температуре 

-Аутодијагностички систем – за анализу грешака 

-Кућиште и унутрашњост коморе израђени од нерђајућег челика 

-Врата од нерђајућег челика са 2 тачке закључавања 

-Унутрашњост – минимум 2 решетке/полице од нерђајућег челика 

-Унутрашње димензије (ШxВxД) 400x400x330 mm (+/5%) 

-Снага мин. 1700W 
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 КУПОВИНА МЕДИЦИНСКЕ ОПРЕМЕ, РЕДНИ БРОЈ НАБАВКЕ  12/2019     
 

 
ОБРАЗАС СТРУКТУРЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ 

 
 

ПАРТИЈА 6 – СУВИ СТЕРИЛИЗАТОР 

 
 

Р.бр. 
Предмет јавне 

набавке 

п опуњ ав а  пон уђач  

Комада 

п опуњ ав а  пон уђач  

Назив произвођача и 

земља порекла 

понуђеног добра 

Назив и тип,  

тј. модел 

понуђеног добра 

Износ понуде без 

пдв-а 

(по комаду) 

Укупан износ понуде 

без  ПДВ-а 

Укупан износ понуде 

са ПДВ-ом 

1 2 3 4 5 6 7 (5x6) 8 

1 .  

 

Суви 

стерилизатор 

 

  11 

   

 

 

  

 М.П.    (потпис овлашћеног лица )  

 
 

 

Потписати  од стране овлашћеног лица и оверити печатом понуђача  
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КУПОВИНА МЕДИЦИНСКЕ ОПРЕМЕ, РЕДНИ БРОЈ НАБАВКЕ  12/2019     

 

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ  
ПАРТИЈА 6 – 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  

     (Услов прихватљиве понуде подразумева да рок испоруке не може бити дужи од 90 дана од дана 

потписивања уговора) 

  

4. Рок плаћања – до 45 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 прихватљиве понуде подразумева важност  понуде минимум 90 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  

 

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 НАБАВКЕ  12/2019     

 

СПЕЦИФИКАЦИЈА  

 
ПАРТИЈА 7 –  ОФТАЛМОСКОП, ЛУПА 78 D, ПРОБНИ РАМ СА СЕТОМ ПРОБНИХ 

СТАКАЛА, ФОКОМЕТАР 

 

 

Минимални технички захтеви 

 

Офталмоскоп 
-Распон диоптрија од +29D do -30D у кораку једне диоптрије 

-Помоћни точкић сочива помера се за +/- 20 у кораку једне диоптрије 

-Филтер за елиминисање црвене боје (зелени филтер) 

-Крст за фиксирање 

-Кончаница за анализу глаукома 

-Макуларна кончаница 

-Кончаница у облику прореза 

-Кончаница средње величине  

-Широкоугаона кончаница 

- Li-Ion пуњивa батеријa 100-240VAC 

Лупа од 78D 

-Vidno polje    81/97 stepeni 

-Uvecanje slike    93x 

-Laser tacka  1.08x 

-Radna distanca  8mm 

Пробни рам са сетом пробних стакала 

Пробни рам: 

Распон PD 50-80mm 

Скала (лево или десно)  25-40mm Минимална вредност скале: 1mm 

Степен подешавања угла : 5 степени 

Степен подешавања моста: Висина 0-23mm  Угао од 0-360степени 

Држач за 5 комада корективних стакала лево/десно 

 

Сет стакала: 

Пробни сет стакала садржи: 266ком, пластични оквири 

 

 -стакла за + диоптрију укупно 80 стаклића, стакла за - диоптрију укупно 80 стаклића 

      1.     до 6  размак диоптрије  на 0,25 

      2.     од 6 до 10 размак диоптрије на 0,5 

      3.     од 10 до 14 размак диоптрије на 1 

      4.     од 14 до 20 размак диоптрије на 2 

 

- стакла за цилиндре за + укупно 42 стаклића , стакла за цилиндре за - укупно 42 стаклића  

    1.      до 4 размак диоптрије буде на 0,25 

    2.      од 3,5 до 5 размак диоптрије на 0,5 

    3.     од 4 до 6 размак диоптрије на 1 

 

-додатак везан за процепе разних врста (цртасти, кружни, замагљени, набрани, у боји 

(црвено , зелено) 

 

-призма од 1-8 
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sph +0.12  do +20 

cyl   +0.12  do +6 

 

sph -0.12  do -20 

cyl   -0.12  do -6 

Фокометар 

Opseg merenja: 

Sfera 0 do +/- 25.00D 

Cilindar 0 do +/-  10.00D 

Cilinder ugao 0-180 stepeni 

Korak uvecanja 0.01/0.06/0.12/0.25D 

Adicija 0-10D 

Prizma 0-20 

Dijametar 20-120mm 

UV transmisija 0-100% 

Transmisija plavog svetla 0-100% 

Pokretni 7 inča,  kolor LCD , tač displej 

Štampač sa automatskim sekačem 

RS-232C/USB 2.0  port/Wi fi    

Napajanje AC 100-240V AC 

Офталмоскоп 
-Распон диоптрија од +29D do -30D у кораку једне диоптрије 

-Помоћни точкић сочива помера се за +/- 20 у кораку једне диоптрије 

-Филтер за елиминисање црвене боје (зелени филтер) 

-Крст за фиксирање 

-Кончаница за анализу глаукома 

-Макуларна кончаница 

-Кончаница у облику прореза 

-Кончаница средње величине  

-Широкоугаона кончаница 

- Li-Ion пуњивa батеријa 100-240VAC 
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КУПОВИНА МЕДИЦИНСКЕ ОПРЕМЕ, РЕДНИ БРОЈ НАБАВКЕ  12/2019     
 

 
ОБРАЗАС СТРУКТУРЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ 

 

ПАРТИЈА 7 – ОФТАЛМОСКОП, ЛУПА 78 D, ПРОБНИ РАМ СА СЕТОМ ПРОБНИХ СТАКАЛА, ФОКОМЕТАР 
 

Р.бр. 
Предмет јавне 

набавке 

п опуњ ав а  пон уђач  

Комада 

п опуњ ав а  пон уђач  

Назив произвођача и 

земља порекла 

понуђеног добра 

Назив и тип,  

тј. модел 

понуђеног добра 

Износ понуде без 

пдв-а 

(по комаду) 

Укупан износ понуде 

без  ПДВ-а 

Укупан износ понуде 

са ПДВ-ом 

1 2 3 4 5 6 7 (5x6) 8 

1 .  

 

Офталмоскоп 

 

  2 

   

2 .  Лупа од 78D   3    

3 .  

Пробни рам са 

сетом пробних 

стакала 

  3 

   

4 .  Фокометар   1    

Ук упан   и зн о с    

 

 

 

 М.П.    (потпис овлашћеног лица )  

 
 

 

Потписати  од стране овлашћеног лица и оверити печатом понуђача  
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КУПОВИНА МЕДИЦИНСКЕ ОПРЕМЕ, РЕДНИ БРОЈ НАБАВКЕ  12/2019 

 

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ  
ПАРТИЈА 7 – ОФТАЛМОСКОП, ЛУПА 78 D, ПРОБНИ РАМ СА СЕТОМ ПРОБНИХ 

СТАКАЛА, ФОКОМЕТАР 

 
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  

     (Услов прихватљиве понуде подразумева да рок испоруке не може бити дужи од 90 дана од дана 

потписивања уговора) 

  

4. Рок плаћања – до 45 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 прихватљиве понуде подразумева важност  понуде минимум 90 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  

 

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 НАБАВКЕ  12/2019     

 

 

СПЕЦИФИКАЦИЈА  

 
ПАРТИЈА 8 –  КОЛПОСКОП 

 

 

Минимални технички захтеви 

 

- Увеличање мануелно промењиво у пет позиција увеличања:  4 , 6 , 10, 16, 25 x 

- Лед извор светла 80W 

- Са четвороструким револвером за четири улаза фибероптичког кабла различитих 

произвођача 

- Лед светло са интегрисаном  електроником за обраду видео сигнала и  

„S-video“ и „BNC“ излазом, која омогућава каснију надоградњу камере на колпоскоп     

-  45% нагиба бинокуларне цеви 

- Фибероптички коаксијални кабл води светло од извора  

- Сочива објектива 250 mm-опционо 200mm,300  

- Oкулари 10 x широког угла -диоптичка корекција  +/- 5 са анатомски обликованом и 

флексибилном гумом за окуларе 

- Mикро фокус мануелно подесив 

- Подесиве  ергономске  ручке 

- Балансирана зглобна рука – „WBS“ баланс систем 

- Зелени филтер 

- Интерпупиларна дистанца 55-80 mm 

- Монтажа на подном покретном постољу са точкићима и кочницама 

- Могућност  надоградње камере  

- Подесивост радне висине у распону од 600 mm 
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КУПОВИНА МЕДИЦИНСКЕ ОПРЕМЕ, РЕДНИ БРОЈ НАБАВКЕ  12/2019     
 

 
 
 

ОБРАЗАС СТРУКТУРЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ 
 
 

ПАРТИЈА 8 – КОЛПОСКОП 

 

 
 

Р.бр. 
Предмет јавне 

набавке 

п опуњ ав а  пон уђач  

Комада 

п опуњ ав а  пон уђач  

Назив произвођача и 

земља порекла 

понуђеног добра 

Назив и тип,  

тј. модел 

понуђеног добра 

Износ понуде без 

пдв-а 

(по комаду) 

Укупан износ понуде 

без  ПДВ-а 

Укупан износ понуде 

са ПДВ-ом 

1 2 3 4 5 6 7 (5x6) 8 

1 .  

 

Колпоскоп 

 

  3  

   

 

 

  

 М.П.    (потпис овлашћеног лица )  

 
 

 

 

 

Потписати  од стране овлашћеног лица и оверити печатом понуђача  
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КУПОВИНА МЕДИЦИНСКЕ ОПРЕМЕ, РЕДНИ БРОЈ НАБАВКЕ  12/2019 

 

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ  
ПАРТИЈА 8 – КОЛПОСКОП 

 
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  

     (Услов прихватљиве понуде подразумева да рок испоруке не може бити дужи од 90 дана од дана 

потписивања уговора) 

  

4. Рок плаћања – до 45 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 прихватљиве понуде подразумева важност  понуде минимум 90 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  

 

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 НАБАВКЕ  12/2019     

 

СПЕЦИФИКАЦИЈА  

 
ПАРТИЈА 9 –  ГИНЕКОЛОШКА СТОЛИЦА 

 

 

Минимални технички захтеви 

 

- Стабилно постоље заштићено навлаком од ливене АБС пластике или сл. 

-Радна површина (лежећа плоча) из два дела ( леђни и седални) 

- Подесив наслон за главу 

- Механичко подешавање нагиба леђа уз помоћ гасне опруге до +75° 

- Механичко подешавање нагиба седалног дела до + 25° 

- Посуда од нерђајућег челика испод седалног дела  

- Могућност подешавања висине и нагиба гинеколошких наслона за ноге 

- Ротација лежеће плоче 360°, независно од постоља 

- Хидраулично подешавање висине преко ножне педале 

- Гопел гинеколошки наслони од квалитетне гуме на држачима од квалитеног челика 

- Пресвлака столице од нетоксичног, неканцерогеног и незапаљивог материјала у класи 

1ИM 

- Испуна од мокропорозне пене или сличног материјала минималне дебљине 12 цм 

- Висина (мин./макс.) : 67цм/ 83 цм ± 2 цм 

- Тренделенбург: - 25° 

- Приближне димензије столице - са наслоном за ноге: ( Д x Ш x B): 135 цм x 62 цм x 83 цм 

± 2 цм 

- Носивост: ≥ 150 кг 
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КУПОВИНА МЕДИЦИНСКЕ ОПРЕМЕ, РЕДНИ БРОЈ НАБАВКЕ  12/2019     
 

 
 
 

ОБРАЗАС СТРУКТУРЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ 
 
 

ПАРТИЈА 9 – ГИНЕКОЛОШКА СТОЛИЦА 

 
 

Р.бр. 
Предмет јавне 

набавке 

п опуњ ав а  пон уђач  

Комада 

п опуњ ав а  пон уђач  

Назив произвођача и 

земља порекла 

понуђеног добра 

Назив и тип,  

тј. модел 

понуђеног добра 

Износ понуде без 

пдв-а 

(по комаду) 

Укупан износ понуде 

без  ПДВ-а 

Укупан износ понуде 

са ПДВ-ом 

1 2 3 4 5 6 7 (5x6) 8 

1 .  

 

Гинеколошка 

столица 

 

  8  

   

 

 

  

 М.П.    (потпис овлашћеног лица )  

 
 

 

 

 

Потписати  од стране овлашћеног лица и оверити печатом понуђача  
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КУПОВИНА МЕДИЦИНСКЕ ОПРЕМЕ, РЕДНИ БРОЈ НАБАВКЕ  12/2019 

 

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ  
ПАРТИЈА 9 – ГИНЕКОЛОШКА СТОЛИЦА 

 
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  

     (Услов прихватљиве понуде подразумева да рок испоруке не може бити дужи од 90 дана од дана 

потписивања уговора) 

  

4. Рок плаћања – до 45 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 прихватљиве понуде подразумева важност  понуде минимум 90 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  

 

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 41 од 70  

 

КУПОВИНА МЕДИЦИНСКЕ ОПРЕМЕ, РЕДНИ БРОЈ НАБАВКЕ  12/2019     

 

СПЕЦИФИКАЦИЈА  

 
ПАРТИЈА 10 –  АПАРАТ ЗА ТЕНС, АПАРАТ ЗА ГАЛВАНСКУ СТРУЈУ, АПАРАТ ЗА 

УЛТРАЗВУЧНУ ТЕРАПИЈУ, АПАРАТ ЗА ТЕРАПИЈУ НИСКОФРЕКВЕНТНИМ 

ЕЛЕКТРОМЕГНЕТНИМ ПОЉЕМ, АПАРАТ ЗА ЛАСЕРОТЕРАПИЈУ, АПАРАТ ЗА 

ЕЛЕКТРОСТИМУЛАЦИЈУ, АПАРАТ ЗА ДИЈАДИНАМИЧКЕ СТРУЈЕ 

 

 

Минимални технички захтеви 

 

Апарат за ТЕНС 

* TENS (Transkutanu Elektro Nervnu Stimulaciju) 

- Dvokanalna verzija (za dva pacijenta istovremeno sa potpuno odvojenim parametrima – Režim 

rada, Frekvencija, Intenzitet); 

- Dva nezavisna izlaza – za tretman dva pacijenta istovremeno istim ili različitim  

   parametrima, 

- Mod: Kontinualni, Burst, Funkcionalna Elektro Stimulacija (FES) – za stimulaciju i  

    kod centralnih lezija. 

-  Funkcionalna Elektro Stimulacija (FES):  

       - Vreme uspona intenziteta – do 5 sekundi 

       - Vreme držanje intenziteta – do 10 sekundi 

       - Vreme pauze  – do 20 sekundi 

       -  Frekvencija: do 150 Hz 

  -Intenzitet struje svakog strujnog kol: 0 do 100 mA  

 - Napon napajanja:  230V - 50 Hz; 

 

 

- Pribor: - dvožilni pacijent kabal (x2) 

               - četvorožilni pacijent kabal (x2) 

               - gumeno-grafitna elektroda 5x5cm (x8) 

               - navlaka za elektrodu 50x50mm  (x8); 

               - komplet kaiševa sa čičak trakom (x1); 

               - uputstvo za rad (x1); 

Апарат за галванску струју 

- Digitalno prikazivanje vremena i intenziteta na sedmosegmentnom LED displeju krupnim, jasno 

uočljivim ciframa. 

- Maksimalna struja na izlazu: 40 mA  

- Napon napajanja:  230V - 50 Hz; 

 

- Pribor:  

               - gumeno-grafitna elektroda 50x50mm  (x2); 

                - gumeno-grafitna elektroda 60x80mm  (x2); 

                - gumeno-grafitna elektroda 70x120mm  (x2); 

                - navlaka za elektrodu 50x50mm  (x2); 

                - navlaka za elektrodu 60x80mm  (x2); 

                - navlaka za elektrodu 70x120mm  (x2); 

                - komplet kaiševa sa čičak trakom (x1); 

                - dvožilni pacijent kabal (x1) 

Апарат за ултразвучну терапију 

- Ultrazvučne frekvencije: 1MHz i 3MHz 
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- Ultrazvučne sonde: 1MHz /5cm2, hermetički zatvorena; mogućnost nadogradnje sondi od 

1MHz/1cm2, 3MHz/1cm2 i 3MHz/5cm2 

- Režim rada: kontinualni i impulsni 

- Modulacije u impulsnom režimu: 16Hz, 48Hz i 100Hz 

- Intenzitet ultrazvuka: do 2W/cm2, kod kontinualnog režima 

                                      do 3W/cm2, kod impulsnog režima 

- LC (Liquid Cristal) Grafički displej 

- Istovremeno prikazivanje: vremena terapije; Intenziteta (W/cm2); Odabrane ultrazvučne sonde 

(1MHz ili 3MHz; 1cm2 ili 5cm2); Režima rada (kontinualni ili odgovarajući impulsni) i 

grafičkog prikaza kvaliteta kontakta ultrazvučne sonde sa kožom pacijenta. 

- Slobodno zadavanje parametara terapije. 

- Izbor terapije po dijagnozama (minimum 20 dijagnoza) 

- Mogućnos unošenja parametara za Nove dijagnoze ili Pacijente i njihovo trajno  memorisanje 

(minimum 500 memorijskih mesta) 

- Umemorisan terapijski protokol (uputstvo) za sve dijagnoze. 

- Kod Sonoforeze  umemorisane podatke za unošeni lek (indikacije, kontraindikacije, doziranje, 

način unošenja,...) 

- Mogućnost povezivanja sa aparatom za terapiju DD strujama i istovremene aplikacije na jednom 

pacijentu. 

- Detekcija kontakta ultrazvučnog projektora sa kožom pacijenta, grafički prikaz na   

   bargrafu, u slučaju lošeg kontakta smanjuje snagu na ½ zadate vrednosti; 

- Napon napajanja:  230V - 50 Hz 

Апарат за терапију нискофреквентним електромегнетним пољем 

- Dva nezavisna kanala;  

- Dva nezavisna tajmera;  

- Frekvencija elektromagnetnog polja: 1 do 70Hz (minimum); 

- Intenzitet elektromagnetnog polja: do 400Gaus; 

- Nezavisno zadavanje i istovremeno prikazivanje parametara za oba kanala: vreme tretmana, 

frekvencija i intenzitet elektromagnetnog polja; 

- LC (Liquid Cristal) Grafički displej 

- Slobodno zadavanje parametara terapije 

- Izbor terapije po dijagnozama (minimum 20 dijagnoza) 

- Mogućnos unošenja parametara za Nove dijagnoze ili Pacijente i njihovo trajno  

   memorisanje (minimum 500 memorijskih mesta) 

- Umemorisan terapijski protokol (uputstvo) za sve dijagnoze 

- Napon napajanja: 230V - 50 Hz; 

- Pribor: 

               - magnetna traka 100x13cm  (x2); 

               - par jastučića  (x1); 

               - detektor elektromagnetnog polja  (x1) 

Апарат за ласеротерапију 

- Režim rada: Kontinualni i Impulsni 

- Odnos emisije i pauze u impulsnom režimu: 50 / 50% 

- Frekvencija kod impulsnog načina rada – 1 do 10000 Hz 

- Snaga tačkaste sonde -  200mW; 

- Podešavanje snage od 10 do 200mW; Korak zadavanja  1mW. 

- Talasna dužina tačkaste sonde: 808nm 

- Mogućnost nadogradnje klaster sonde i sondi drugih talasnih dužina i izlazne snage 

- LC Grafički displej 

- Slobodno zadavanje parametara terapije, 

- Izbor terapije po dijagnozama (minimum 50 dijagnoza) 

- Umemorisan terapijski protokol (uputstvo) za sve dijagnoze. 
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- Mogućnost kreiranja sopstvene baze podataka. 

- Zvučna i svetlosna indikacija neispravne sonde. 

- Testiranje laserske sonde: numerički prikazuje stvarnu snagu laserske sonde izraženu u  mW. 

- Izbor tretmana po tačkama i površine; na osnovu dužine i širine tretirane regije izračunava vreme 

tretmana. 

- Grafički prikaz tačaka koje tretiramo. Tačka koju trenutno tretiramo “blinka“, po isteku vremena 

terapije predvidjenog za tu tačku tačka nestaje sa displeja i počinje da “blinka“ sledeća tačka. 

- Napon napajanja: 230V - 50 Hz; 

               Pribor:   
               - Tačkasta sonda  200mW/808nm (x1); 

                - Zaštitne naočare  (x1); 

                - Detektor akupunkturnih tačaka (x1); 

                - Sočivo za tretman po triger i tender tačkama (x1); 

                - Sočivo za tretman po akupunkturnim tačkama (x1); 

                - Uputstvo za rad (x1) 

Апарат за електростимулацију 

- Oblici struja: 

       - Jednosmerna (Galvanska) 

       - Eksponencijalne (E1, E2,....) 

       - Pravougaone (E1, E2,....) 

       - TENS 

       - Sp (Surge) 

 

- LC (Liquid Cristal) Grafički displej 

- Slobodno zadavanje parametara terapije. 

- Izbor terapije po dijagnozama (minimum 20 dijagnoza) 

- Mogućnost unošenja parametara za Nove dijagnoze ili Pacijente i njihovo trajno  memorisanje 

(minimum 500 memorijskih mesta) 

- Umemorisan terapijski protokol (uputstvo) za sve dijagnoze. 

 - Napon napajanja: 230V, 50Hz           

   Pribor:   
               - gumenografitna elektroda 50x50mm  (x2); 

                - gumenografitna elektroda 60x80mm  (x2); 

                - gumenografitna elektroda 70x120mm  (x2); 

               - elektroda za monopolarnu primenu (x1); 

                - navlaka za elektrodu 50x50mm  (x2); 

                - navlaka za elektrodu 60x80mm  (x2); 

                - navlaka za elektrodu 70x120mm  (x2); 

                - komplet kaiševa sa čičak trakom (x1); 

                - dvožilni pacijent kabal (x1); 

                - uputstvo za rad (x1) 

Апарат за дијадинамичке струје 

- Oblici struja: Dijadinamičke (po Bernardu),  

  - Modulacije Dijadinamičkih struja: 

      MF, DF, LP, CP, Cpid i RS, kao i medjusobne kombinacije prva četiri oblika.  

   - Struja u kolu pacijenta: 0 do 30 mA (minimum) 

   - LC (Liquid Cristal) grafički displej 

   - Slobodno zadavanje parametara terapije 

   - Izbor terapije po dijagnozama (minimum 30 dijagnoza) 

   - Umemorisan terapijski protokol (uputstvo) za sve dijagnoze. 

   - Prikazivanje parametara terapije: Istovremeno se prikazuju – Oblik DD  

      modulacije, Vreme tretmana, Intenzitet struje u kolu pacijenta, Intenzitet  
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      galvanske struje (Baza).  

   - Automatska i ručna promena polariteta, Intenzitet struje postepeno opada do nule,  

      menja polaritet, ponovo raste do prethodno podešene vrednosti. 

   - Napon napajanja: 230V - 50 Hz; 

       Pribor: 

     - gumenografitna elektroda 50x50mm  (x2); 

     - gumenografitna elektroda 60x80mm  (x2); 

     - gumenografitna elektroda 70x120mm  (x2); 

     - komplet sundjerastih navlaka za sve elektrode (x1);  

     - komplet kaiševa (poveski) (x1); 

    - dvožilni pacijent kabal (x1); 

    - uputstvo za rad (x1) 
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КУПОВИНА МЕДИЦИНСКЕ ОПРЕМЕ, РЕДНИ БРОЈ НАБАВКЕ  12/2019     
ОБРАЗАС СТРУКТУРЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ 

ПАРТИЈА 10 – АПАРАТ ЗА ТЕНС, АПАРАТ ЗА ГАЛВАНСКУ СТРУЈУ, АПАРАТ ЗА УЛТРАЗВУЧНУ ТЕРАПИЈУ, АПАРАТ ЗА 

ТЕРАПИЈУ НИСКОФРЕКВЕНТНИМ ЕЛЕКТРОМЕГНЕТНИМ ПОЉЕМ, АПАРАТ ЗА ЛАСЕРОТЕРАПИЈУ, АПАРАТ ЗА 

ЕЛЕКТРОСТИМУЛАЦИЈУ, АПАРАТ ЗА ДИЈАДИНАМИЧКЕ СТРУЈЕ 

Р.бр. Предмет јавне набавке 

п опуњ ав а  пон уђач  

Комада 

п опуњ ав а  пон уђач  

Назив произвођача 

и земља порекла 

понуђеног добра 

Назив и тип,  

тј. модел 

понуђеног добра 

Износ понуде без 

пдв-а 

(по комаду) 

Укупан износ 

понуде 

без  ПДВ-а 

Укупан износ 

понуде 

са ПДВ-ом 

1 2 3 4 5 6 7 (5x6) 8 

1 .  Апарат за ТЕНС   1    

2 .  
Апарат за галванску 

струју 
  1 

   

3 .  
Апарат за 

ултразвучну терапију 
  2 

   

4 .  

Апарат за терапију 

нискофреквентним 

електромегнетним 

пољем 

  2 

   

5 .  
Апарат за 

ласеротерапију 
  3 

   

6 .  
Апарат за 

електростимулацију 
  2 

   

7 .  
Апарат за 

дијадинамичке струје 
  2 

   

Ук упан   и зн о с    

 

  

М.П.    (потпис овлашћеног лица )  
Потписати  од стране овлашћеног лица и оверити печатом понуђача  
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КУПОВИНА МЕДИЦИНСКЕ ОПРЕМЕ, РЕДНИ БРОЈ НАБАВКЕ  12/2019 

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ  

 
ПАРТИЈА 10 – АПАРАТ ЗА ТЕНС, АПАРАТ ЗА ГАЛВАНСКУ СТРУЈУ, АПАРАТ ЗА 

УЛТРАЗВУЧНУ ТЕРАПИЈУ, АПАРАТ ЗА ТЕРАПИЈУ НИСКОФРЕКВЕНТНИМ 

ЕЛЕКТРОМЕГНЕТНИМ ПОЉЕМ, АПАРАТ ЗА ЛАСЕРОТЕРАПИЈУ, АПАРАТ ЗА 

ЕЛЕКТРОСТИМУЛАЦИЈУ, АПАРАТ ЗА ДИЈАДИНАМИЧКЕ СТРУЈЕ 

 

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  

     (Услов прихватљиве понуде подразумева да рок испоруке не може бити дужи од 90 дана од дана 

потписивања уговора) 

  

4. Рок плаћања – до 45 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 48 месеца од дана 

извршене  примопредаје добра, која се констатује „Записником о квалитативном и квантитативном 

пријему“ 

 

6. Важност понуде - __________ дана од дана отварања понуде 

(Услов прихватљиве понуде подразумева важност  понуде минимум 90 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  

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 НАБАВКЕ  12/2019     

 

СПЕЦИФИКАЦИЈА  

 
ПАРТИЈА 11 –  МАГНЕТНА МЕШАЛИЦА, РОЛЕРИ ЗА МЕШАЊЕ ЕПРУВЕТА 

 

 

Минимални технички захтеви 

 

Магнетна мешалица 

- брзина  150–2500 rpm 

- капацитет мешања минимум 2 литара 

- пречник плоче 120mm 

- материјал: силиконска платформа, тело од PP 

- “DC” мотор без четкица 

Ролери за мешање епрувета 

-дигитални ролер за крвне слике 

-дисплеј са приказом брзине и времена 

-опсег брзине  од 10- минимум 70 rpm 

-садржи  минимум 6 ролера  
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КУПОВИНА МЕДИЦИНСКЕ ОПРЕМЕ, РЕДНИ БРОЈ НАБАВКЕ  12/2019     
 
 

ОБРАЗАС СТРУКТУРЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ 
 
 

 

ПАРТИЈА 11 – МАГНЕТНА МЕШАЛИЦА, РОЛЕРИ ЗА МЕШАЊЕ ЕПРУВЕТА 
 

Р.бр. 
Предмет јавне 

набавке 

п опуњ ав а  пон уђач  

Комада 

п опуњ ав а  пон уђач  

Назив произвођача и 

земља порекла 

понуђеног добра 

Назив и тип,  

тј. модел 

понуђеног добра 

Износ понуде без 

пдв-а 

(по комаду) 

Укупан износ понуде 

без  ПДВ-а 

Укупан износ понуде 

са ПДВ-ом 

1 2 3 4 5 6 7 (5x6) 8 

1 .  
Магнетна 

мешалица 
  3  

   

2 .  

Ролери за 

мешање 

епрувета 

  3  

   

Ук упан   и зн о с  
 

 

 

 

  

 

 М.П.    (потпис овлашћеног лица )  
 

 

 

Потписати  од стране овлашћеног лица и оверити печатом понуђача  
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КУПОВИНА МЕДИЦИНСКЕ ОПРЕМЕ, РЕДНИ БРОЈ НАБАВКЕ  12/2019 

 

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ  
ПАРТИЈА 11 – МАГНЕТНА МЕШАЛИЦА, РОЛЕРИ ЗА МЕШАЊЕ ЕПРУВЕТА 

 
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  

     (Услов прихватљиве понуде подразумева да рок испоруке не може бити дужи од 90 дана од дана 

потписивања уговора) 

  

4. Рок плаћања – до 45 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 прихватљиве понуде подразумева важност  понуде минимум 90 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  

 

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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СПЕЦИФИКАЦИЈА  

 
ПАРТИЈА 12 –  ФРИЖИДЕР ЗА ВАКЦИНЕ 

 

 

 

Минимални технички захтеви 

 

- medicinsko-farmaceutski  laboratorijski frizider 

- sa staklenim (providnim) vratima 

- izradjen  od čelika, presvučen epoxi materijalom bele boje 

- sa automatskim otapanjem 

- kapacitet minimum 270 L 

- temparaturni opseg rada: od +2C do +15C  

- mikroprocesorska kontrola 

- LED displej 

- podesavanje T po 0,1°C 

- vizuelni i zvučni alarmi 

- CFC free, ekološka rashladna tečnost bez freona 

- unutrašnja ventilacija radi uniformnosti temperature 

- sadrži minumim 3 police 

-spoljašnje  dimenzije cca  (VxDxŠ) cm: 60 x 65 x 164 
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ОБРАЗАС СТРУКТУРЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ 
 
 

ПАРТИЈА 12 – ФРИЖИДЕР ЗА ВАКЦИНЕ 

 
 

Р.бр. 
Предмет јавне 

набавке 

п опуњ ав а  пон уђач  

Комада 

п опуњ ав а  пон уђач  

Назив произвођача и 

земља порекла 

понуђеног добра 

Назив и тип,  

тј. модел 

понуђеног добра 

Износ понуде без 

пдв-а 

(по комаду) 

Укупан износ понуде 

без  ПДВ-а 

Укупан износ понуде 

са ПДВ-ом 

1 2 3 4 5 6 7 (5x6) 8 

1 .  

 

Фрижидер за 

вакцине 

 

  4  

   

 

 

  

 М.П.    (потпис овлашћеног лица )  
 

 

 

 

 

Потписати  од стране овлашћеног лица и оверити печатом понуђача  
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КУПОВИНА МЕДИЦИНСКЕ ОПРЕМЕ, РЕДНИ БРОЈ НАБАВКЕ  12/2019 

 

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ  
ПАРТИЈА 12 – ФРИЖИДЕР ЗА ВАКЦИНЕ 

 
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  

     (Услов прихватљиве понуде подразумева да рок испоруке не може бити дужи од 90 дана од дана 

потписивања уговора) 

  

4. Рок плаћања – до 45 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 прихватљиве понуде подразумева важност  понуде минимум 90 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  

 

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 НАБАВКЕ  12/2019 

 

СПЕЦИФИКАЦИЈА  
ПАРТИЈА 13 –  ЕКГ АПАРАТ, ЦТГ АПАРАТ 

 

Минимални технички захтеви 

 

ЕКГ апарат 

-Portabilni 3-kanalni EKG aparat 

-Prikazuje istovremeno 12 EKG odvoda na pozadinski osvetljenom ekranu 

-Veličina dijagonale LCD ekrana: minumum 4.5" 

-Integrisani termički pisač snima 3 EKG traga istovremeno, na papiru širine min. 60mm 

-Taster za brzo izvlačenje papira iz pisača 

-Manuelno ili automatsko snimanje EKG zapisa 

-Periodično snimanje kompletnog EKG zapisa sa podesivim intervalom ponavljanja 

-Snimanje EKG ritma u trajanju od min. 60s 

-Automatska analiza EKG zapisa 

-Brzina akvizicije EKG signala: minimalno 8000 uzoraka/sekund 

-Brzina analize EKG signala: minimalno 500 uzoraka/sekund 

-CMRR faktor: minimalno 105dB 

-Ulazna impedansa: minimalmo 50MOhm 

-Tolerancija offset-a na elektrodama: minimalno ±550mV 

-EMG filter 25/35Hz, AC filter 50/60Hz i filter visokih frekvencija 75/100/150Hz 

-Integrisana folijska tastatura sa tasterima 

-Taster za direktno štampanje kopije poslednjeg kompletno snimljenog EKG zapisa 

-Strujno i baterijsko napajanje (minimalno 120min) sa integrisanim punjačem 

-Integrisani punjač za bateriju 

-Memorisanje minimalno 40 EKG zapisa u internoj memoriji 

-Zaštićen od defibrilacije 

-Potreban pribor: 

       - Desetožilni EKG kabl, 1kom 

       - Prekordijalne elektrode i štipaljke (6+4), 1 set 

       - Akumulatorska baterija, 1kom 

       - Termalni papir, 10 kom 

       - Uputstvo za upotrebu, 1kom 

ЦТГ апарат 

- Kardiotokograf, za praćenje srčanih tonova blizanaca i kontrakcija trudnice.  

- Uključen dodatak za praćenje pokreta ploda. 

- Ekran minimum 7 inča, na dodir, od tečnog kristala u boji za praćenje tonova 

  i kontrakcija 

- Memorija do 72 sati 

- Dve ultrazvučne sonde,frekvencija 1 MHz. Opseg merenja: 50-210 otkucaja u minuti (BPM) 

- Sonda za kontrakcije (TOKO). Opseg merenja: 50-99 

- Uključena CTG analiza zapisa na svakih 10 minuta i na kraju zapisa 

- Zapis na B5 papiru širine 150mm ili A4 širine 210mm rolni papira. 

Aparat sam štampa mm podelu (grid line) - može da koristi 

i običan faks papir 

- Spoljne konekcije: LAN, Wi-fi, USB 

- Rad na bateriju, Li-ion, minimum 2 sata rada, maksimum 4 sata punjenje 

- Uključen kompletan pribor: UZ sonda x 2, TOKO sonda, marker, kaiševi za sonde, dve rolne 

papira, bočica gela, spoljni strujni adapter (zaštita od strujnog udara) sa strujnim kablom, uputstvo 

na srpskom i engleskom jeziku 
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ОБРАЗАС СТРУКТУРЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ 
 
 

ПАРТИЈА 13 – ЕКГ АПАРАТ, ЦТГ АПАРАТ 
 

Р.бр. 
Предмет јавне 

набавке 

п опуњ ав а  пон уђач  

Комада 

п опуњ ав а  пон уђач  

Назив произвођача и 

земља порекла 

понуђеног добра 

Назив и тип,  

тј. модел 

понуђеног добра 

Износ понуде без 

пдв-а 

(по комаду) 

Укупан износ понуде 

без  ПДВ-а 

Укупан износ понуде 

са ПДВ-ом 

1 2 3 4 5 6 7 (5x6) 8 

1 .  ЕКГ апарат 

 

 

 

 5  

   

2 .  ЦТГ апарат 

 

 

 

 1  

   

Ук упан   и зн о с  
 

 

 

 

 

  

 М.П.    (потпис овлашћеног лица )  
 

 

Потписати  од стране овлашћеног лица и оверити печатом понуђача  
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КУПОВИНА МЕДИЦИНСКЕ ОПРЕМЕ, РЕДНИ БРОЈ НАБАВКЕ  12/2019 

 

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ  
ПАРТИЈА 13 – ЕКГ АПАРАТ, ЦТГ 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  

     (Услов прихватљиве понуде подразумева да рок испоруке не може бити дужи од 90 дана од дана 

потписивања уговора) 

  

4. Рок плаћања – до 45 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 прихватљиве понуде подразумева важност  понуде минимум 90 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  

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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СПЕЦИФИКАЦИЈА  

 

 
ПАРТИЈА 14 –  ПОРТАБЛ АСПИРАТОР 

 

 

Минимални технички захтеви 

 

-Сукциони аспиратор 

-Проток: најмање 22л/мин 

-Подешавајући ниво вакуума 

-Максимални ниво вакуума (максимална сукција) -0,80bar или -0,85bar 

-Континуиран оперативни цилкус 

-Аутоклавијабилна посуда од 1000ml са сигурносним вентилом за заштиту од преливања 

-Антибактеријски хидрофобни филтер 

-Сет силиконских црева 
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ОБРАЗАС СТРУКТУРЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ 
 
 

ПАРТИЈА 14 – ПОРТАБЛ АСПИРАТОР 

 

 
 

Р.бр. 
Предмет јавне 

набавке 

п опуњ ав а  пон уђач  

Комада 

п опуњ ав а  пон уђач  

Назив произвођача и 

земља порекла 

понуђеног добра 

Назив и тип,  

тј. модел 

понуђеног добра 

Износ понуде без 

пдв-а 

(по комаду) 

Укупан износ понуде 

без  ПДВ-а 

Укупан износ понуде 

са ПДВ-ом 

1 2 3 4 5 6 7 (5x6) 8 

1 .  

 

Портабл 

аспиратор 

 

  2  

   

 

 

  

 М.П.    (потпис овлашћеног лица )  

 
 

 

 

 

Потписати  од стране овлашћеног лица и оверити печатом понуђача  
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КУПОВИНА МЕДИЦИНСКЕ ОПРЕМЕ, РЕДНИ БРОЈ НАБАВКЕ  12/2019 

 

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ  
ПАРТИЈА 14 – ПОРТАБЛ 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  

     (Услов прихватљиве понуде подразумева да рок испоруке не може бити дужи од 90 дана од дана 

потписивања уговора) 

  

4. Рок плаћања – до 45 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 прихватљиве понуде подразумева важност  понуде минимум 90 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  

 

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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СПЕЦИФИКАЦИЈА  

 

 

 
ПАРТИЈА 15 –  КЛАР 

 

 

Минимални технички захтеви 

 

- Фокусирајућа, LED  бело и хладно светло, 1 Watt са 5.500 Kelvina  

- На подручју од 40cm дистанце - 7100 Luxa 

- On/оff прекидаč на одељку за бетерије 

- Радни век LED лампе минимум 15.000 часова   

- Трака за главу, подесива.  Да може да се скида ради прања 

- Испорука са адаптером-пуњачем и две литијумске батерије 123 А 
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ОБРАЗАС СТРУКТУРЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ 
 
 

ПАРТИЈА 15 – КЛАР 

 

 
 

Р.бр. 
Предмет јавне 

набавке 

п опуњ ав а  пон уђач  

Комада 

п опуњ ав а  пон уђач  

Назив произвођача и 

земља порекла 

понуђеног добра 

Назив и тип,  

тј. модел 

понуђеног добра 

Износ понуде без 

пдв-а 

(по комаду) 

Укупан износ понуде 

без  ПДВ-а 

Укупан износ понуде 

са ПДВ-ом 

1 2 3 4 5 6 7 (5x6) 8 

1 .  

 

Клар 

 

  3  

   

 

 

  

 М.П.    (потпис овлашћеног лица )  

 
 

 

 

 

Потписати  од стране овлашћеног лица и оверити печатом понуђача  
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КУПОВИНА МЕДИЦИНСКЕ ОПРЕМЕ, РЕДНИ БРОЈ НАБАВКЕ  12/2019 

 

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ  
ПАРТИЈА 15 – КЛАР 

 
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  

     (Услов прихватљиве понуде подразумева да рок испоруке не може бити дужи од 90 дана од дана 

потписивања уговора) 

  

4. Рок плаћања – до 45 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 прихватљиве понуде подразумева важност  понуде минимум 90 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  

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 (чл. 75.) И  УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА (чл. 77.) 

УСЛОВИ  ДОКАЗИ  

ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ 

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

одговарајући регистар (чл. 75. став 1. тачка 1) Закона)   

1. 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  

*овај доказ не достављају физичка лица 

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 (чл. 75. став 1. тачка 2) Закона)  

2.А) за сваког законског заступника понуђача: 
-Извод из казнене евиденције коју издаје надлежна ПУ МУП 

2.Б) за правно лице, тј понуђача (ове доказе не достављају предузетници и 

физичка лица): 

1.Уверење Основног суда  

2.Уверење Вишег суда  

3. 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 (чл. 75. став 1. тачка 4) Закона)   

3.A) Уверења Пореске управе Министарства финансија Републике Србије 

3.Б) Уверења  надлежне локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу 

изворних локалних јавних прихода 

4. Да понуђач има важећу дозволу надлежног органа за обављање 

делатности која је предмет јавне набавке (чл. 75. став 1. тачка 5) Закона) 

 

Доставља се уколико је наручилац за партију за коју се подноси понуда 

захтевао Решење АЛИМС-а 

 

 

4. 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 

5. 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 нема забрану обављања делатности која је на 

снази у време подношења понуде (чл. 75. ст. 2. Закона) 

5. „Изјава понуђача“  

(образац ове изјаве је саставни део ове конкурсне документације) 

ДОДАТНИ УСЛОВИ 

6. Пословни капацитет 
(овај додатни услов понуђач може испуњавати било самостално, било заједно, уколико  понуду   подноси са групом понуђача  или заједно  са учешћем 

подизвођача) 
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6.A) да понуђач поседује овлашћен сервис за понуђену опрему  

 

Не доставља се за партије број 4, 7 (осим за фокометар за који је 

потребно доставити) и 11  

6.A) Ауторизационо писмо (оригинал или фотокопија) или  потврда произвођача о 

овлашћеном сервису (оригинал или фотокопија). Овлашћени сервис мора бити на 

територији Републике Србије. Ауторизација или потврда произвођача  мора да буде 

издата од стране произвођача. Уколико је произвођач иностраног порекла, 

ауторизација или потврда произвођача може бити достављена и на страном језику. 

Напомена: Уколико посумња у истинитост ауторизационог писма или  потврде 

произвођача о овлашћеном сервису наручилац може захтевати да понуђач 

ауторизационо писмо или  потврду произвођача о овлашћеном сервису преведе на 

српски језик и исти овери од стране судског тумача. 

7. Кадровски  капацитет 

(овај додатни услов понуђач може испуњавати било самостално, било заједно, уколико  понуду   подноси са групом понуђача  или заједно  са учешћем 

подизвођача) 

7.Б) да понуђач, у складу са Законом о раду, у радном односу има 

запосленог,  на одређено или неодређено време, најмање једног сервисера 

који поседује сертификат, односно потврду о обучености, за сервисирање 

опреме за коју подноси понуду 

 

Не доставља се за партије број 4, 7 (осим за фокометар за који је 

потребно доставити) и 11 

7.Б) 

1. М образац о пријави-одјави на обавезно социјално осигурање, на одређено или 

неодређено време  

2. фотокопију сертификата односно фотокопију потврде о обучености за минимум 

једног сервисера. Морају да буду издати од стране произвођача или правног 

наследника тог произвођача. Уколико је произвођач, односно правни наследник тог 

произвођача иностраног порекла, могу бити достављени и на страном језику 

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) Закона о јавним набавкама уколико у понуди доставе Регистар понуђача или 

наведу интернет страницу на којој је регистар објављен. Навођењем интернет странице могу се доказивати и друге информације које су јавно доступне. 

Докази  из члана 77. став 1. тачкe 2) и 4) Закона о јавним набавкама не могу бити старији од два месеца пре отварања понуда.  
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 КУПОВИНА МЕДИЦИНСКЕ ОПРЕМЕ, РЕДНИ БРОЈ НАБАВКЕ 12/2019   
 

 

 

 

У складу са одредбом члана 75. став 2: 
 
 

 

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА   

 

 

 

 

Понуђач __________________________________________ (Навести назив понуђача) 

у отвореном поступку јавне набавке добара „Куповина медицинске опреме“, редни број 

набавкe 12/2019, изјављује да je поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о 

заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине као и да нема 

забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде. 

 

 

 

 М.П.  (потпис овлашћеног лица) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Потписати  од стране овлашћеног лица и оверити печатом понуђача  
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КУПОВИНА МЕДИЦИНСКЕ ОПРЕМЕ, РЕДНИ БРОЈ НАБАВКЕ 12/2019   
 

 

ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ 

 

 

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

    1 

 

 

 

 

 

 

 

 

    2   

    3   

   4   

   5   

   6   

   7   

   8   

   9   

   10   

 

Укупна износ  трошкова са пдв-ом: 

 

 

 * понуђач није у обавези да исказује - попуни празна поља табеле 

 

 

 

 

    М.П. (потпис овлашћеног лица) 
 

 

 

 

Потписати  од стране овлашћеног лица и оверити печатом понуђача  
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 КУПОВИНА МЕДИЦИНСКЕ ОПРЕМЕ, РЕДНИ БРОЈ НАБАВКЕ 12/2019 

 
 

 

 

 

 

 

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) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Потписати  од стране овлашћеног лица и оверити печатом понуђача  
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*прочитати упутство на последњој 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 Булевар маршала 

Толбухина 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 овог Уговора је куповина медицинске опреме, са испоруком, монтажом, 

пробним пуштањем у рад (и њеним исправним функционисањем), 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 12/2019.                                                                 

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) 2019. године, која је изабрана 

као најповољнија у отвореном поступку јавне набавке - „Куповина медицинске опреме“, 

редни број јавне набавке 12/2019. 
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Рок испоруке 

Члан. 2 

 Продавац се обавезује да ће у року од _____________ (Попуњава Продавац - из 

Обрасца понуде)  календарских дана од дана потписивања овог Уговора извршити испоруку 

добра које је предмет овог Уговора.   

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 функционисањем, као и 

обуку особља наручиоца који ће користити добра која су предмет набавке. 

Купац се обавезује да Продавцу плати уговорену вредност у року до 45 дана након 

извршене испоруке, монтаже, исправног функционисања добара, обуке особља као и 

исправно испостављене  фактуре. 

Отпремница, потписана од стране представника Купца, заједно са фактуром, 

представља основ за плаћање испоручених добара. 

Продавац је у обавези да приликом  фактурисања наведе број и датум уговора који се 

односи на добра која су предмет испоруке. 

 

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. 

 

Члан 5. 

Гарантни рок износи ________  (Попуњава Продавац - из Обрасца понуде) месеци од 

дана  извршене примопредаје. 

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. 

Средства финансијског обезбеђења 

Члан 6. 

Продавац је у обавези да приликом потписивања овог Уговора достави бланко соло 

меницу, као гаранцију за добро извршење посла. (доставља се за сваку партију посебно) 

За сваку меницу неопходно доставити посебно менично овлашћење у износу од 10 % од 

вредности уговора без пдв-а, са роком важности 30 дана дужим од уговореног рока испоруке. 

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.   
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Продавац је у обавези да приликом испоруке добара достави бланко соло меницу, као 

гаранцију за отклањање недостатака у гарантном року. (доставља се за сваку партију 

посебно) 

За сваку меницу неопходно доставити посебно менично овлашћење у износу од 5 % од 

вредности уговора без пдв-а, са роком важности 30 дана дужим од уговореног гарантног 

рока. 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.   

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. 

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 и других 

позитивних прописа. 

 Уговорна страна незадовољна испуњењем уговорених обавеза друге уговорне стране, 

може захтевати раскид овог уговора на начин предиђен Законом о облигационом односима. 

 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. 

Завршне одредбе 
                                                              Члан 10. 

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: 

 

 

 

 

 

 



Страна 70 од 70  

 

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. 


