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На основу чл. 39., 40 и 61. Закона о јавним набавкама („''Сл. гласник РС'', бр. 124/12 и
14/15 и 68/15 у даљем тексту: Закон), чл.6. Правилника о обавезним елементима конкурсне
документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл.
гласник РС” бр. 86/2015), Одлуке о покретању поступка јавне набавке број 570 од 20.3.2018
године и Решења о образовању комисије за јавну набавку бр.571 од 20.3.2018.године,
припремљена је:
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
за јавну набавку мале вредности добараМедицински апарати за потребе Дома здравља
ЈН бр. 8/5-14/2018
Конкурсна документација садржи:
Поглавље

Назив поглавља

1.
2.

Општи подаци о јавној набавци
Подаци о предмету јавне набавке
Врста, техничке карактеристике, квалитет, количина и опис добара, радова или
услуга, начин спровођења контроле и обезбеђења гаранције квалитета, рок
извршења, место извршења или испоруке добара, евентуалне додатне услуге и сл.
Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. Закона и упутство како
се доказује испуњеност тих услова
Критеријум за доделу уговора
Образац понуде
Образац структуре цене са упутством како да се попуни
Образац трошкова припреме понуде
Образац изјаве о независној понуди
Изјава о учешћу подизвођача
Модел уговора
Упутство понуђачима како да сачине понуду
Овлашћење представника понуђача

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
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1. ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ
Подаци о наручиоцу
Наручилац: Дом здравља Куршумлија
Адреса: Ул. Др Мелгарда бр.1, 18430 Куршумлија
Интернет страница: www.dzkursumlija.org.rs
Пиб: 100622360
Матични број: 17209795
Шифра делатности: 86.21
Врста поступка јавне набавке
Предметна јавна набавка се спроводи у поступку јавне набавке мале вредности у складу са Законом и
подзаконским актима којима се уређују јавне набавке, а ради закључења уговора.
Предмет јавне набавке
Предмет јавне набавке број 8/5-14/2018, је набавка добара – Медицински апарати за потребе Дома
здравља Куршумлија.
Назив и ознака из општег речника набавке: 33100000 – Медицинска опрема.
Контакт особе
Лицe за контакт: Мирјана Пешић, за правна питања.
Е - mail адреса, или број факса: dzkursumlija2@gmail.com 027/389-307
Увид и преузимање конкурсне документације сва занитересована лица могу извршити на Порталу
јавних набавки и интернет страници Дома здравља (www.dzkursumlija.org.rs.)
Сва обавештења везана за предметну јавну набавку (обавештење о продужењу рока за подношење
понуда, обавештење о изменама или допунама конкурсне документације, обавештење о додатним
информацијама, појашњењима или одговорима на питања понуђача и сл.), Наручилац ће благовремено
објављивати на Порталу јавних набавки.
Наручилац не сноси одговорност уколико понуђач нема сазнања о објављеним документима на
Порталу за јавне набавке из претходног става.
Рок за подношење понуда је 10 дана од дана објављивања позива за подношење понуда на
Порталу јавних набавки, не рачунајући сам дан објављивања. Уколико рок истиче у дан који је нерадан
(субота или недеља) или у дан државног празника, као последњи дан сматраћe се први следећи радни дан
до 10 часова. Благовременим ће се сматрати све понуде које стигну на адресу наручиоца најкасније
последњег дана наведеног рока, до 10,00 часова.
Благовременом понудом сматра се понуда, која је примљена и оверена печатом пријема у
писарници Дома здравља, а која стигне наручиоцу у року одређеном за подношење понуда односно до
02.4.2018. године до 10 часова. Све неблаговремено поднете понуде биће по окончању поступка
отварања понуда, враћене неотворене понуђачима са назнаком да су поднете неблаговремено.
Неблаговременом понудом сматра се понуда која је примљена по истеку рока и сата одређених у
позиву за подношење понуда.
Одговарајућом понудом сматра се понуда која је благовремена, за коју је после отварања понуда,
а на основу прегледа, утврђено да потпуно испуњава све техничке спецификације.
Прихватљивом понудом се сматра понуда која је благовремена, коју наручилац није одбио због
битних недостатака, која је одговарајућа, која не ограничава, нити условљава права наручиоца или
обавезе понуђача и која не прелази износ процењене вредности јавне набавке.
Јавно отварање понуда одржаће се након истека рока за подношење понуда, дана 02.4.2018. године
у 11:00 часова на адреси: Дом здравља „Куршумлија“, Др Мелгарда бр. 1, Куршумлија, канцеларија
директора.
Конкурсна документација има 32 стране.
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2. ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
1. Предмет јавне набавке
Предмет јавне набавке бр.8/5-14/2018
потребе Дома здравља.

је набавка добара – Медицински апарати за

Назив и ознака из општег речника набавке:
33100000 – Медицинска опрема.
2. Партије:
Предмет јавне набавке је обликован у 2 партије.
3. Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора.
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3. ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС
ДОБАРА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ
КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА ИЛИ ИСПОРУКЕ ДОБАРА, ЕВЕНТУАЛНЕ
ДОДАТНЕ УСЛУГЕ И СЛ.

ПАРТИЈА 1: Телеметријски ЕКГ апарат за континуални ЕКГ мониторинг
Техничке карактеристике телеметријског ЕКГ система
• Телеметријски ЕКГ систем треба да омогући вишедневни мониторинг срчаног рада пацијената.
• Користећи апарат, пацијент треба да буде под непрекидним надзором кардиолога и
истовремено да има потпуну слободу да обавља свакодневне активности на послу, у кући,
ван куће итд.
• Пацијент може да буде било где на територији Србије где постоји покривеност мреже мобилне
телефоније домаћих оператера и да притом буде под надзором кардиолога.
• Телеметријски ЕКГ апарат треба континуално да снима и анализира ЕКГ сигнале преко
електрода које су залепљене на пацијента.
• Апарат треба да детектује стања брадикардије, тахикардије, паузе, вентрикуларне тахикардије,
аритмије и атријалне фибрилације. Поседује прагове за детекцију поменутих поремећаја који се
могу подешавати.
• Телеметријски ЕКГ апарат треба аутономно да прати и детектује поремећаје срчаног ритма, и
одмах, у тренутку детекције, да пошаље један ЕКГ снимак са пронађеним срчаним поремећајем
доктору или здравственој установи.
• Пацијент има могућност да притиском на тастер апарата иницира слање једног ЕКГ снимка
лекару.
• Преко уграђене Блуетоот везе, телеметријски ЕКГ апарат шаље ЕКГ снимке трајања 60
секунди на мобилни телефон, а затим, користећи 2Г/3Г/4Г интернет конекцију мобилног
телефона, ЕКГ снимци се одмах прослеђују на Емаил доктора или здравствене установе.
• Доктор или здравствена установа има доступну базу са ЕКГ снимцима пацијената преко
Емаила и такође преко веб портала коме се приступа преко компјутера који има приступ
интернету.
Техничке карактеристике телеметријског ЕКГ апарата
• приказује стандардне ЕКГ одводе: Д1- Д3, аВР, аВЛ, аВФ и један прекордијални
• фреквенција семпловања ЕКГ аналогних сигнала 500 Хз, резолуција семпловања 12 битна
• Динамички опсег ЕКГ сигнала : +/- 5 мВ
• Улазна импеданса већа од 20 МΩ
• Напајање телеметријског апарата: две ААА батерије алкалне или НиМХ допуњиве (1000мАх).
Са једним комплетом нових батерија систем треба да ради од 5-7 дана, зависно од броја снимака
који се пренесу.
• Систем користи мобилне телефоне за пренос података од телеметријског ЕКГ апарата до
лекара или здравствене установе. Користе се телефони са фабричким оперативним системом и
Андроид оперативном системом, који поседују могућност комуникације комуникације Блуетоот,
2Г/3Г/4Г.
• За пренос података преко интернет конекције мобилног телефона користе се искључиво домаћи
мобилни оператери.
• Пренос података треба да буде економичан, за пренос једног ЕКГ снимка потрошња интернет
везе је до 100кБ података.
Понуђач се обавезује да апарат испоручи Наручиоцу, спроведе обуку и обезбеди логистику у
периоду од годину дана.
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ПАРТИЈА 2. Кардиолошка ултразвучна сонда
Кардиолошка ултразвучна сонда модел 2 P1 за апарат произвођача SonoScape S2

Напомене:
1. Рок и место испоруке

Понуђач се обавеује да изврши испоруку апарата по налогу за испоруку, односно роком
који не може бити дужи од 20 дана од момента пријема наруџбине овлашћеног лица Наручиоца.
Кавилититавни и квантитативни пријем врши се приликом преузимања возила између
овлашћеног представика Наручиоца и овлашћеног представника Понуђача.
Приликом предаје апарата, Добављач ће истовремено Наручиоцу предати и један
примерак потписане и оверене (од обе стране) отпремнице, гаранцију, списак овлашћених
сервиса и осталу пратећу документацију.
Понуде у којима буду назначени дужи рокови испоруке биће одбијене као
неприхватљиве.
2. Квалитет:

Понуђени апарат мора у свим аспектима одговарати захтевима наручиоца и важећим
стандардима квалитета.
3. Поступак у случају рекламације

Уколико се на предмету ове набавке, установи било какав недостатак, Наручилац ће
доставити писану рекламацију понуђачу одмах, а најкасније у року од 3 дана од дана када је
извршена примопредаја.
Понуђач је у обавези да отклони све недостатке, а уколико то не учини, Наручилац има
право на накнаду штете.
4. Трошкови транспорта
Трошкови транспорта падају на терет Понуђача.
5. Узорци
Наручилац задржава право да од понуђача захтева узорак производа или оригинални
каталог, који ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда.
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4. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76.
ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА
УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА
1. Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који испуњава
обавезне услове за учешће у поступку јавне набавке дефинисане чл. 75. Закона, и то:
1) Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар
(чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона);
2) Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као
члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против
привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или
давања мита, кривично дело преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона);
3) Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са
прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној
територији (чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона);
4) Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао
обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и
условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања
делатности која је на снази у време подношења понуда (чл. 75. ст. 2. Закона).
5) Да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности из ове јавне
набавке у погледу медицинских апарата (чл. 75. ст. 1. тач. 5) Закона);;

ДОДАТНИ УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 75.
И 76. ЗАКОНА
1. Услов у погледу пословног капацитета за произвођача и понуђача:
За Партију 1. уз понуду доставити важећи стандард ИСО - 9001 или одговарајући;
За Партију 2. уз понуду доставити важећи стандард ИСО - 9001 или одговарајући;
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4.1.

УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА

1. Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, у складу
са чл. 77. став 4. Закона, понуђач доказује достављањем Изјаве (који чини саставни део
конкурсне документације), којом под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује
да испуњава услове за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. ЗЈН, дефинисане овом
конкурсном документацијом, осим услова из чл. 75. ст. 1. тач. 5 ЗЈН.
Услов из члана 75. ст. 1. тач. 5 Закона, Понуђач доказује се достављањем:
- Решења Министарства здравља Републике Србије којим се одобрава промет и
дистрибуција медицинских средстава и
- Решење Агенције за лекове и медицинска средства којим се уписује медицинско
средство у Регистар медицинских средстава, и којим се одобрава стављање у промет истог.
Изјава мора да буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача и оверена печатом.
Уколико Изјаву потписује лице које није уписано у регистар као лице овлашћено за заступање,
потребно је уз понуду доставити овлашћење за потписивање.
Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране
овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, понуђач је дужан да достави Изјаву
подизвођача потписану од стране овлашћеног лица подизвођача и оверену печатом.
2. Испуњеност додатних услова доказује се достављањем фотокопије важећег ИСО
стандарада за произвођача апарата.
Уколико понуду подноси понуђач који није произвођач медицинске опреме, обавезан је да
достави оригинал овлашћење произвођача за учешће у предметном поступку јавне набавке,
издато после дана објављивања јавног позива.
Наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од понуђача, чија је
понуда оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену копију свих или
појединих доказа о испуњености услова.
Ако понуђач у остављеном примереном року, који не може бити краћи од 5 дана, не
достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову понуду
одбити као неприхватљиву.
Понуђач није дужан да доставља на увид доказе који су јавно доступни на интернет
страницама надлежних органа.
Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у
вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке,
односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је документује
на прописани начин.
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4. 2. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА
ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА
О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ
НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
У складу са чланом 77. став 4. Закона о јавним набавкама , под пуном материјалном и
кривичном одговорношћу, као заступник понуђача, дајем следећу
ИЗЈАВУ
Понуђач___________________________________из______________________________________,
ул.___________________, ПИБ ______________, матични број ________________, у поступку
јавне набавке добара – Медицински апарати за потребе Дома здравља, редни број 8/514/2018, испуњава све услове из чл. 75. и 76. Закона, односно услове дефинисане конкурсном
документацијом за предметну јавну набавку, и то:
1) Понуђач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући
регистар;
2) Понуђач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела
као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела
против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело
примања или давања мита, кривично дело преваре;
3) Понуђач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са
прописима Републике Србије (или стране државе када има седиште на њеној
територији);
4) Понуђач је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на
раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и гарантује да
нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуда;
Место:____________________
Понуђач:
Датум:____________________

М.П.
______________________

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, изјава мора бити потписана од стране
овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.
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4. 3. ИЗЈАВА ПОДИЗВОЂАЧА
О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. ЗАКОНА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ
НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
У складу са чланом 77. став 4. Закона, под пуном материјалном и кривичном
одговорношћу, као заступник подизвођача, дајем следећу
ИЗЈАВУ
Подизвођач_______________________________________ у поступку јавне набавке добара
– Медицински апарати за потребе Дома здравља, редни број 8/5-14/2018, испуњава све
услове из чл. 75. Закона, односно услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну
јавну набавку, и то:
1. Подизвођач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући
регистар;
2. Подизвођач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела као
члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против
привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело;
3. Подизвођач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са
прописима Републике Србије (или стране државе када има седиште на њеној територији).
4. Подизвођач је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду,
запошљавању и условима рада, заштити животне средине и гарантује да нема забрану
обављања делатности која је на снази у време подношења понуда;

Место:_____________
Датум:_____________

Подизвођач:
М.П.

_____________________

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, Изјава мора бити потписана од стране
овлашћеног лица подизвођача и оверена печатом.
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5. КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА

- Одлука о додели уговора биће донета у року од 10 дана од дана отварања понуда,
применом критеријума најнижа понуђена цена.
- Уколико су две или више понуда са идентичном понуђеном ценом, предност при додели
уговора ће имати понуда са дужом опцијом понуде.
- Уколико се у поступку појаве понуде које имају идентичну цену и опцију понуде, уговор
о јавној набавци ће бити додељен након обављеног жреба.
У случају да буду испуњени услови за жреб, понуђачи ће благовремено писаним путем
бити обавештени о условима, начину, месту и времену одржавања.
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6 ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ
Понуда бр ________________ од __________________ за јавну набавку добара – Медицински
апарати за потребе Дома здравља, редни број 8/5-14/2018
1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ
Назив понуђача:
Адреса понуђача:
Матични број понуђача:
Порески идентификациони број понуђача
(ПИБ):
Име особе за контакт:
Електронска адреса понуђача (е-маил):
Телефон:
Телефакс:
Број рачуна понуђача и назив банке:
Лице овлашћено за потписивање уговора

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

1)

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

2)

који

ће

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

који

ће

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

1)

Назив учесника у заједничкој понуди:
Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони број:
Име особе за контакт:

2)

Назив учесника у заједничкој понуди:
Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони број:
Име особе за контакт:

Напомена:
Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који подносе заједничку понуду, а
уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени
образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој
понудi

14

5) ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ:

ПАРТИЈА 1: Телеметријски ЕКГ апарат за континуални ЕКГ мониторинг
Техничке карактеристике телеметријског ЕКГ система
• Телеметријски ЕКГ систем треба да омогући вишедневни мониторинг срчаног рада пацијената.
• Користећи апарат, пацијент треба да буде под непрекидним надзором кардиолога и
истовремено да има потпуну слободу да обавља свакодневне активности на послу, у кући,
ван куће итд.
• Пацијент може да буде било где на територији Србије где постоји покривеност мреже мобилне
телефоније домаћих оператера и да притом буде под надзором кардиолога.
• Телеметријски ЕКГ апарат треба континуално да снима и анализира ЕКГ сигнале преко
електрода које су залепљене на пацијента.
• Апарат треба да детектује стања брадикардије, тахикардије, паузе, вентрикуларне тахикардије,
аритмије и атријалне фибрилације. Поседује прагове за детекцију поменутих поремећаја који се
могу подешавати.
• Телеметријски ЕКГ апарат треба аутономно да прати и детектује поремећаје срчаног ритма, и
одмах, у тренутку детекције, да пошаље један ЕКГ снимак са пронађеним срчаним поремећајем
доктору или здравственој установи.
• Пацијент има могућност да притиском на тастер апарата иницира слање једног ЕКГ снимка
лекару.
• Преко уграђене Блуетоот везе, телеметријски ЕКГ апарат шаље ЕКГ снимке трајања 60
секунди на мобилни телефон, а затим, користећи 2Г/3Г/4Г интернет конекцију мобилног
телефона, ЕКГ снимци се одмах прослеђују на Емаил доктора или здравствене установе.
• Доктор или здравствена установа има доступну базу са ЕКГ снимцима пацијената преко
Емаила и такође преко веб портала коме се приступа преко компјутера који има приступ
интернету.
Техничке карактеристике телеметријског ЕКГ апарата
• приказује стандардне ЕКГ одводе: Д1- Д3, аВР, аВЛ, аВФ и један прекордијални
• фреквенција семпловања ЕКГ аналогних сигнала 500 Хз, резолуција семпловања 12 битна
• Динамички опсег ЕКГ сигнала : +/- 5 мВ
• Улазна импеданса већа од 20 МΩ
• Напајање телеметријског апарата: две ААА батерије алкалне или НиМХ допуњиве (1000мАх).
Са једним комплетом нових батерија систем треба да ради од 5-7 дана, зависно од броја снимака
који се пренесу.
• Систем користи мобилне телефоне за пренос података од телеметријског ЕКГ апарата до
лекара или здравствене установе. Користе се телефони са фабричким оперативним системом и
Андроид оперативном системом, који поседују могућност комуникације комуникације Блуетоот,
2Г/3Г/4Г.
• За пренос података преко интернет конекције мобилног телефона користе се искључиво домаћи
мобилни оператери.
• Пренос података треба да буде економичан, за пренос једног ЕКГ снимка потрошња интернет
везе је до 100кБ података.
Понуђач се обавезује да апарат испоручи Наручиоцу, спроведе обуку и обезбеди логистику у
периоду од годину дана.
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Понуђени производ / Произвођач

Рок испоруке
(Не дужи од 20
дана)

Рок плаћања

Рок важења
понуда

Гарантни рок

Укупна цена без ПДВ-а: __________________________________ динара.
Укупна цена са ПДВ-ом: __________________________________ динара.
Као овлашћено лице понуђача, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу
гарантујем да понуђени производ у потпуности одговара горе наведеним техничким
карактеристикама.
Датум

Понуђач
М. П.

_____________________________

________________________________
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ПАРТИЈА 2. Кардиолошка ултразвучна сонда
Кардиолошка ултразвучна сонда модел 2 P1 за апарат произвођача SonoScape S2
Понуђени производ / Произвођач

Рок испоруке
(Не дужи од 20
дана)

Рок плаћања

Рок важења
понуда

Гарантни рок

Укупна цена без ПДВ-а: __________________________________ динара.
Укупна цена са ПДВ-ом: __________________________________ динара.
Као овлашћено лице понуђача, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу
гарантујем да понуђени производ у потпуности одговара горе наведеним техничким
карактеристикама.
Датум

Понуђач
М. П.

_____________________________

________________________________
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7. ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ
Медицински апарати за потребе Дома здравља, редни број 8/5-14/2018
НАЗИВ ПОНУЂАЧА
Седиште и адреса
Матични број привредног друштва
ПИБ

Р.бр
1.

Структура цене
Цена коштања апарата

2.

Зависни трошкови

3.

Маржа

4.

Рабат

Износ

Продајна цена без ПДВ-а:
Износ ПДВ-а:
Продајна цена са ПДВ-ом:

ЕВЕНТУАЛНЕ НАПОМЕНЕ:
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

Дана _______ 2018.год.
М.П.

Понуђач
___________________
(потпис овлашћеног лица)

Упутство за попуњавање обрасца структура цене:
Образац структуре цене копирати за сваку партију.
Понуђач попуњава тражену спецификацију за наведену набавку.
У случају појављивања додатних категорија које оптерећују продајну цену, а нису садржане у
обрасцу, понуђач може у евентуалним напоменама испод обрасца дописати нове категорије са
тачним називом и вредностима и исказати накнадно утврђену продајну цену.
18

8. ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ
Медицински апарати за потребе Дома здравља, редни број 8/5-14/2018
У складу са чланом 88. став 1. Закона, понуђач__________________________ доставља
укупан износ и структуру трошкова припремања понуде, како следи у табели:
ВРСТА ТРОШКА

ИЗНОС ТРОШКА У РСД

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

Датум:

М.П.

Потпис понуђача

Напомена: достављање овог обрасца није обавезно
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9. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

У складу са чланом 26. Закона, понуђач _______________________________________, из
(Назив понуђача)

_________________, ул. ______________________________, ПИБ:______________,
матични број: ________________, кога заступа______________________________ даје:

ИЗЈАВУ
О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у поступку јавне
набавке добара - Медицински апарати за потребе Дома здравља, редни број 8/5-14/2018,
наручиоца Дома здравља Куршумлија у Куршумлији поднео независно, без договора са другим
понуђачима или заинтересованим лицима.

Датум:

М.П.

Потпис понуђача

Напомена: у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди, наручулац ће
одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције. Организација надлежна за
заштиту конкуренције, може понуђачу, односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у
поступку јавне набавке ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице повредило конкуренцију у
поступку јавне набавке у смислу закона којим се уређује заштита конкуренције. Мера забране учешћа у
поступку јавне набавке може трајати до две године. Повреда конкуренције представља негативну
референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2) Закона.
Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица
сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.
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10. ИЗЈАВА О УЧЕШЋУ ПОДИЗВОЂАЧА

ИЗЈАВА
Изјављујемо да у поступку јавне набавке мале вредности добара Медицински апарати за
потребе Дома здравља, редни број 8/5-14/2018 наступамо са подизвођачем и у наставку
наводимо његово учешће у вредности:
- у понуди подизвођач

________________________

_________________________________________________________________________________
(уписати назив, седиште и адресу подизвођача)
у укупној вредности понуде учествује у вршењу
динарима без ПДВ-а), што износи

(уписати
%

(уписати

износ

у

проценат)

вредности понуде;
- у понуди подизвођач

________________________

_________________________________________________________________________________
(уписати назив, седиште и адресу подизвођача)
у укупној вредности понуде учествује у вршењу
динарима без ПДВ-а), што износи

(уписати
%

(уписати

износ

у

проценат)

вредности понуде;

Напомена:
Изјаву попуњава понуђач само у случају да наступа са подизвођачем/има.

Место и датум,

Понуђач
2018.
(потпис и печат овлашћеног лица)
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11. МОДЕЛ
Уговора о јавној набавци добара
НАРУЧИЛАЦ: Дом здравља Куршумлија у Куршумлијии, ул. Др Мелгарда број 1,
ПИБ:100622360, матични број 17209795, коју заступа директор Дома здравља др Уранија
Петровић.
ДОБАВЉАЧ: ______________________из ____________, ул. ______________________
бр. ____, ПИБ: _____________________, матични број ______________ број текући рачун
______________________
код
банке
_____________________,
кога
заступа
______________________________________,;
Подизвођач________________________________
из
____________,
ул.
______________________ бр. ____, ПИБ: _____________________, матични број
______________ број текући рачун ______________________ код банке _____________________,
кога заступа ______________________________________, са укупним учешћем у уговору од
_____ % од уговорене вредноси без ПДВ-а, на основу елемената из понуде бр. ____________ од
_________2018.године (у даљем тексту: Подизвођач), са друге стране;
(НАПОМЕНА: Попуњава се уколико у понуди учествују подизвођачи)
Учесници у заједничкој понуди:
1. ______________________________________________________ из ____________, ул.
_______________ бр. ____, ПИБ: _____________________, матични број ______________ број
текући рачун ______________________ код банке _____________________,
2. ______________________________________________________ из ____________, ул.
_______________ бр. ____, ПИБ: _____________________, матични број ______________ број
текући рачун ______________________ код банке _____________________, које заступа
______________________________________, (у даљем тексту: Учесници у заједничкој понуди),
са друге стране.
(НАПОМЕНА: Попуњава се уколико у понуди учествују )
Члан 1.
Предмет овог уговора је набавка добара – Медицински апарати за потребе Дома здравља
то:
Партија 1. Телеметријски ЕКГ апарат за континуални ЕКГ мониторинг
Ред.
бр.

1.

Назив понуђеног
добра

Произвођач

Количина по
јединици мере

Цена по јед.
мере без ПДВ-а

1 комад
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Партија 2. Кардиолошка ултразвучна сонда
Ред.
бр.

1.

Назив понуђеног добра Произвођач

Количина по
јединици мере

Цена по јед.
мере без ПДВ-а

1 комад

У цену је урачуната испорука Ф-ко Наручилац.
Цене су фиксне и непроменљиве током целокупног трајања уговора.
Било који вид условљавања Наручиоца на прихватање захтева за повећање цене
неиспоручивањем предметних добара Наручиоцу, аутоматски ће довести до раскида уговора од
стране Наручиоца са негативном референцом за Добављача.
Члан 2.
Наручилац се обавезује да плаћање уговорене цене изврши у року од ________ дана од
дана пријема уредне фактуре за испоручене артикле из чл. 1. овог уговора.
Члан 3.
Добављач се обавезује да артикал из чл. 1. овог уговора испоручи у року од
______________од дана пријема наруџбине Наручиоца.
Добављач је сагласан и упознат да ће у случају прекорачења рока испоруке предметних
артикала, бити писмено упозорен да уредно и у року извршава преузете обавезе.
Уколико добављач настави са непоштовањем рока испоруке, Наручилац ће раскинути
уговор.
Добављач је дужан да у тренутку испоруке Наручиоцу преда фактуру, отпремницу
упутство за употребу, гаранцију и осталу потребну пратећу документацију у складу са овим
уговором.
Испорука супротна овој обавези сматра се неуредном и као таква неће бити примљена од
стране Наручиоца.
Члан 4.
Уговорне стране су сагласне да се испорука артикала из чл. 1. овог уговора има извршити
у складу са потребама Наручиоца.
Члан 5.
Наручилац задржава право на повећање обима предмета набавке, с тим да се вредност
уговора може повећати максимално до 5% од укупне вредности закљученог уговора.
Добављач гарантује Наручиоцу испоруку наведене количине артикала из чл.1. овог
уговора, и спреман је да у року извршења испоручи целу количину артикала, уколико Наручилац
то захтева.
Члан 6.
Добављач гарантује Наручиоцу да квалитет артикала из чл. 1. овог уговора одговара
захтевима из техничке спецификације предвиђене Конкурсном документацијом.
Члан 7.
У случају да Добављач не испоштује обавезе из овог уговора, Добављач ће сносити
проузроковану штету.
Члан 8.
Уговор ступа на снагу дана ___________ 2018. године.
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Цен
мере

Уговор важи до __________, а најдуже до годину дана од дана ступања на снагу.
Средства за реализацију овог уговора обезбеђена су Финансијским планом Дома здравља
за 2018. годину.
Плаћање доспелих обавеза насталих у 2018. године, вршиће се до висине одобрених
апропријација - средстава на позицији у Финансијском плану за 2018. годину за ту намену, а у
складу са Законом којим се уређује буџет Републике Србије.
Члан 9.
Уговор може, једностраном изјавом Наручиоца или Добављача, бити раскинут у случају
неиспуњења уговорних обавеза, а нарочито у случају испоруке робе која не задовољава потребе
Наручиоца везано са уговореним гаранцијама за квалитет и непроменљивост цена, као и када из
објективних и доказивих разлога или због већих поремећаја на тржишту и ванредних околности,
није могућа даља реализација Уговора.
У случају спора по овом уговору надлежан је привредни суд у Нишу.
Уговор је сачињен у
Добављача и Наручиоца.

Члан 10.
четири истоветна примерка, од којих су по два примерка за
УГОВОРНЕ СТРАНЕ:

ЗА ДОБАВЉАЧА
_________________

ЗА НАРУЧИОЦА
________________
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12. УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ
1. Обавезна садржине понуде:
Понуда мора бити поднета на преузетом обрасцу конкурсне документације. Све обрасце који су наведени
у конкурсној документацији понуђач попуњава читко, јасно, неизбрисивим мастилом, недвосмислено и
оверава печатом и потписује на означеним местима у конкурсној документацији. Понудa, којa ниje
сачињенa према датом обрасцу неће се узети у разматрање.
Препорука је да целокупну документацију поднету уз понуду понуђач нумерише и повеже у
јединствену целину, или на сличан начин обезбеђена, тако да се не могу накнадно убацивати,
замењивати или одстрањивати појединачни листови или дати обрасци.
2. Језик
Понуда и сва документација која се односи на понуду, мора бити састављена на српском језику.
3. Попуњавање образаца датих у конкурсној документацији
Обрасци дати у конкурсној документацији морају бити исправно попуњени, потписани и оверени.
Понуђач попуњава обрасце на следећи начин:
1) Понуда се саставља тако што понуђач уписује тражене податке у обрасце који су саставни део
конкурсне документације;
2) Понуђач је обавезан да попуни све ставке (елементе) у обрасцу структуре цене и обрасцу понуде;
3) Образац структуре цене и образац понуде мора бити исправно попуњен, потписан и оверен.
4) Модел уговора понуђач/подизвођач/учесник у заједничкој понуди потписује и оверава на обележеним
местима.
6) Уколико група понуђача подноси заједничку понуду овлашћени представник групе понуђача попуњава,
потписује и оверава печатом следеће обрасце:
- општи образац понуде,
- образац понуде
- образац структуре цене
Сваки из групе понуђача укључујући и овлашћеног представника понуђача, попуњава, потписује и
печатом оверава образац – подаци о понуђачу – учеснику у заједничкој понуди.
4. Начин подношења понуде
Понуђач понуду подноси непосредно (лично) или путем поште.
Понуђач подноси понуду у затвореној коверти или кутији, затворену на начин да се приликом отварања
понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара.
Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или
као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда.
У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду, до последњег
дана отварања понуда до 10 часова.
Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: Дом здравља Куршумлија, ул. Др
Мелгарда бр. 1 18430 Куршумлија,, са назнаком:
„Измена понуде за јавну набавку добара – Медицински апарати за потребе Дома здравља., редни
број 8/5-14/2018- НЕ ОТВАРАТИ” или
„Допуна понуде за јавну набавку добара – Медицински апарати за потребе Дома здравља., редни
број 8/5-14/2018- НЕ ОТВАРАТИ” или
Опозив понуде за јавну набавку добара – Медицински апарати за потребе Дома здравља., редни
број 8/5-14/2018- НЕ ОТВАРАТИ” или
„Измена и допуна понуде за јавну набавку добара – Медицински апарати за потребе Дома
здравља., редни број 8/5-14/2018- НЕ ОТВАРАТИ“.

25

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. У случају да понуду
подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе
и адресу свих учесника у заједничкој понуди.
Заинтересовано лице може у писаном облику тражити од наручиоца додатне информације или
појашњења у вези са припремањем понуде, при чему може да укаже Наручиоцу и на евентуалне уочене
недостатке и неправилности у Конкурсној документацији, најкасније 5 дана пре истека рока за
подношење понуде.
5. Понуда са варијантама
Понуда са варијантама није дозвољена.

6. Понуда по партијама
Предметни поступак јавне набавке није обликован по партијама.
7. Понуда са подизвођачем и заједничка понуда
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. 1 Понуда са подизвођачем
Понуђач је дужан да у понуди наведе да ли ће извршење јавне набаке делимично поверити
подизвођачу и проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу, а који не може бити
већи од 50%, као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.
Ако понуђач у понуди наведе да ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу, дужан је
да наведе назив подизвођача, а уколико уговор између наручиоца и понуђача буде закључен, тај
подизвођач ће бити наведен у уговору.
Понуђач је дужан да за подизвђаче достави доказе о испуњености услове из члана 75. став 1.
тач.1) до 4) Закон о јавним набавкама, а доказе о испуњености додатних услова испуњавају заједно.
Услов из члана 75. став 1. тачка 5) Закон о јавним набавкама дужан је да испуни понуђач из групе
понуђача којем је поверено извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог услова.
Ако за извршење дела јавне набавке чија вредност не прелази 10% укупне вредности јавне
набавке потребно испунити обавезан услов из члана 75. став 1. тачка 5) овог закона понуђач може
доказати испуњеност тог услова преко подизвођача којем је поверио извршење тог дела набавке.
Понуђач, односно добављач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка
јавне набавке, односно за извршење уговорених обавеза, без обзира на број подизвођача.
Добављач не може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, у супротном
наручилац ће реализовати средство обезбеђења и раскинути уговор, осим ако би раскидом уговора
Наручилац претрпео знатнију штету.
Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који подноси
понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у уговору о јавној набавци.
Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача, ради
утврђивања испуњености тражених услова.
7.2 Заједничка понуда
Понуду може поднети група понуђача. Понуђач је дужан да за чланове групе достави доказе о
испуњености условa из члана 75. став 1. тач.1) до 4) Закон о јавним набавкама, а доказе о испуњености
додатних услова испуњавају заједно.
Саставни део заједничке понуде је споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према
наручиоцу обавезује на извршење јавне набавке, а који садржи:
1) податке о члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће
заступати групу понуђача пред наручиоцем;
2) опис послова сваког од понуђача из групе понуђача пред наручиоцем.
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Понуђачи који поднесу заједничку понуду одговарају неограничено солидарно према Наручиоцу.
Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или заједничку понуду у
име задругара.
Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и уговор о јавној
набавци одговара задруга и задругари у складу са законом.
Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка јавне набавке и
уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари.
Наручилац може да тражи од чланова групе понуђача да у понудама наведу имена и одговарајуће
професионалне квалификације лица која ће бити одговорна за извршење уговора.
8. Цена
Цена добара, која је предмет јавне набавке, мора бити изражна у динарима, без пореза на додату
вредност, са свим припадајућим трошковима (увозна царина, трошкови транспорта и слично), по
паритету f-co Дом здравља, а све према захтевима из техничке спецификације дате у конкурсној
документацији
Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са чланом
92. ЗЈН, односно тражиће образложење свих њених саставних делова које сматра меродавним.
Понуђена цена је фиксна и неће се мењати за време важења уговора.
9. Рок и начин плаћања
Наручилац ће уговорене доспеле обавезе уплатити према уредно испостављеним фактурама у
року од минимум 30 дана а максимум 45 дана од дана пријема уредне фактуре у седиште Наручиоца, све
према динамици плаћања. Фактура се испоставља на основу отпремнице којом се верификује квалитет и
квантитет испоруке.
У случају да понуђач понуди другачије услове плаћања од наведеног, понуда се одбија као
неприхватљива.
10. Важење понуде и рок испоруке
Рок важења понуде не може бити краћи од 30 дана од дана отварања понуда. Уколико је наведен
краћи рок важења понуде, иста ће бити одбијена као неприхватљива. У случају истека рока понуде,
наручилац ће у писаном облику затражити од понуђача продужење рока важења понуде. Понуђач који
прихвати захтев за продужење рока важења понуде не може мењати понуду.
Рок испоруке добара не може бити дужи од 20 дана од дана пријема наруџбенице.
Уколико се испорука добара не изврши у року исказаном у понуди, Наручилац ће добављачу
упутити захтев за уредно испуњење уговорених обавеза, а уколко се закашњење у погледу испоруке
настави, Наручилац ће једнострано раскинути уговор и реализовати средство обезбеђења за добро
извршење посла.
11. Средство финасијског обезбеђења
Средства финансијског обезбеђења, којима понуђач обезбеђује испуњење свих обавеза у поступку
додељивања уговора о јавној набавци су бланко соло менице и то:
Бланко соло меница за добро извршење уговорене обавезе.
Бланко, соло меница са меничним писмом/овлашћењем и депо картоном, која се предаје у тренутку
закључења уговора, као гаранција за добро извршење посла.
Садржина: Бланко соло меница мора бити регистрована, безусловна, платива на први позив, не може
садржати додатне услове за исплату, краће рокове од рокова које је одредио Наручилац, мањи износ од
онога који је одредио Наручилац или промењену месну надлежност за решавање спорова.
Бланко соло меница мора да садржи потпис и печат понуђача. Менично писмо/овлашћење обавезно мора
да садржи ( поред осталих података) и
- тачан назив корисника меничног писма/овлашћења (Наручиоца),
- предмет јавне набавке – број ЈН и назив јавне набавке,
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- износ на који се издаје – 10% од укупне уговорене вредности у динарима без ПДВ а, са навођењем рока
важности - који је 30 дана дужи од рока важења уговора.
Начин подношења: у тренутку закључења уговора, а НЕ УЗ ПОНУДУ.
Уговор о јавној набавци неће бити закључен уколико понуђач не достави бланко соло меницу.
12. Предност за домаће понуђаче и добра
Применом критеријума најнижа понуђена цена, а у ситуацији када постоје понуде понуђача који
нуде добра домаћег порекла и понуде понуђача који нуде добра страног порекла, наручилац мора
изабрати понуду понуђача који нуди добра домаћег порекла под условом да његова понуђена цена није
преко 5% већа у односу на најнижу понуђену цену понуђача који нуди добра страног порекла.
Применом критеријума најнижа понуђена цена, а у ситуацији када постоје понуде домаћег и
страног понуђача који пружају услуге или изводе радове, наручилац мора изабрати понуду домаћег
понуђача под условом да његова понуђена цена није већа од 5% у односу на најнижу понуђену цену
страног понуђача.
У понуђену цену страног понуђача урачунавају се и царинске дажбине.
Домаћи понуђач је правно лице резидент у смислу закона којим се уређује порез на добит
правних лица, односно физичко лице резидент у смислу закона којим се уређује порез на доходак
грађана.
Ако је поднета заједничка понуда, група понуђача се сматра домаћим понуђачем ако је сваки члан
групе понуђача лице резидент у смислу закона којим се уређује порез на доходак грађана.
Ако је поднета понуда са подизвођачем, понуђач се сматра домаћим понуђачем, ако je понуђач и
његов подизвођач лице резидент у смислу закона којим се уређује порез на доходак грађана.
Уколико неко од понуђача достави доказ да нуди добра домаћег порекла, Наручилац ће пре
рангирања понуда, позвати све остале понуђаче чије су понуде оцењене као прихватљиве, да се изјасне да
ли нуде добра домаћег порекла.
Доказ о домаћем пореклу добара издаје Привредна комора Србије на писани захтев подносиоца
захтева, у складу са прописима којима се уређује царински систем, сходно Правилнику о начину
доказивања испуњености услова да су понуђена добра домаћег порекла .
13. Поверљивост података
Свака страница понуде која садржи податке који су поверљиви за понуђача треба да у горњем
десном углу садржи ознаку ,,ПОВЕРЉИВО”, исписану црвеном хемиском или мастилом.
Наручилац је дужан да:
1) чува као поверљиве све податке о понуђачима садржане у понуди које је као такве, у складу са
законом, понуђач означио у понуди;
2) одбије давање информације која би значила повреду поверљивости података добијених у
понуди;
3) чува као пословну тајну имена, заинтересованих лица, понуђача и подносилаца пријава, као и
податке о поднетим понудама, односно пријавама, до отварања понуда, односно пријава.
Неће се сматрати поверљивим докази о испуњености обавезних услова, цена и други подаци из
понуде који су од значаја за примену елемената критеријума и рангирање понуде.
14. Додатне информације и појашњења у вези са припремањем понуде
Заинтересовано лице може, у писаном облику тражити од наручиоца додатне информације или
појашњења у вези са припремањем понуде, при чему може да укаже Наручиоцу и на евентуалне уочене
недостатке и неправилности у конкурсној документацији, најкасније (5) пет дана пре истека рока за
подношење понуде.
Наручилац ће у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева, одговор објавити на Порталу јавних
набавки и на својој интернет страници.
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Питања треба упутити на адресу: Дом здравља Куршумлија, ул. Др Мелгарда бр. 1 18430 Куршумлија уз
напомену: Објашњења за јавну набавку добара - Медицински апарати за потребе Дома здравља.,
редни број 8/5-14/2018“, број факса: 027/381-595 или е-mail: dzkursumlija2@gmail.com.
Комуникација у вези са додатним информацијама, појашњењима и одговорима одвија се писаним
путем, односно путем поште, електронске поште или факсом, као и објављивањем од стране Наручиоца
на Порталу јавних набавки.
Ако је документ из поступка јавне набавке достављен од стране наручиоца или понуђача путем
поште или факсом, страна која је извршила достављање дужна је да од друге стране захтева да на исти
начин потврди пријем тог документа, што је друга страна дужна и да учини када је то неопходно као
доказ да је извршено достављање.
Сва обавештења везана за предметну јавну набавку (обавештење о продужењу рока за подношење
понуда, обавештење о изменама или допунама конкурсне документације, обавештење о додатним
информацијама, појашњењима или одговорима на питања понуђача и сл.), Наручилац ће благовремено
објављивати на Порталу јавних набавки и својој интернет страници.
Наручилац не сноси одговорност уколико понуђач нема сазнања о објављеним документима на
Порталу за јавне набавке из претходног става.
Додатне информације и појашњења, у вези са припремањем понуде, телефоном нису дозвољена.
Накнаду за коришћење патената као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне
својине трећих лица сноси понуђач.
15. Трошкови припреме понуде
Понуђач може да у оквиру понуде достави укупан износ и структуру трошкова припремања
понуде. Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од
наручиоца накнаду трошкова.
Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, наручилац је
дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у складу са
техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да је
понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.
16. Измене и допуне конкурсне документације
Ако наручилац у року предвиђеном за подношење понуда измени или допуни конкурсну
документацију, дужан је да без одлагања измене или допуне објави на Порталу јавних набавки и својој
интернет страници.
Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 (осам) или мање дана пре истека
рока за подношење понуда, наручилац је дужан да продужи рок за подношење понуда и објави
обавештење о продужењу рока за подношење понуда. По истеку рока предвиђеног за подношење понуда
наручилац не може да мења нити да допуњује конкурсну документацију.
17. Додатна објашњења, контрола и допуштене исправке
Наручилац може захтевати додатна објашњења од понуђач после подношења понуде и вршити
контролу код понуђача у складу са чланом 93. Закона о јавним набавкама. Евентуални захтеви за
додатним појашњењима ће бити упућени понуђачима путем мејла или факса.
Понуђач је дужан да Наручиоцу на поднети захтев одговори у року од два дана од дана упћивања
захтева. Наручилац задржава право да код понуђача изврши ненајављену контролу објеката, машина и
опреме којим је доказано испуњење додатних обавеза. Наручилац не може да захтева, дозволи или
понуди промену елемената понуде који су од значаја за примену критеријума за доделу уговора, односно
промену којом би се понуда која je неодговарајућа или неприхватљива учинила одговарајућом, односно
прихватљивом, осим ако другачије не произлази из природе поступка јавне набавке.
Наручилац може, уз сагласност понуђача, да изврши исправке рачунских грешака уочених
приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања понуда. У случају разлике између
јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена. Ако се понуђач не сагласи са исправком
рачунских грешака, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.
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18. Одбијање понуде
Наручилац ће одбити све неприхватљиве понуде. Наручилац доноси одлуку о додели уговора ако је
прибавио најмање једну прихватљиву понуду.
Наручилац ће одбити понуду ако:
1) понуђач не докаже да испуњава обавезне услове за учешће;
2) понуђач не докаже да испуњава додатне услове;
3) је понуђени рок важења понуде краћи од прописаног;
4) понуда садржи друге недостатке због којих није могуће утврдити стварну садржину понуде или
није могуће упоредити је са другим понудама.
19. Рок за доношење одлуке о закључењу оквирног споразума
Одлука о закључењу уговора биће донета у року од 10 дана од дана отварања понуда, применом
критеријума најнижа понуђена цена.
20. Рок за закључење уговора
Наручилац је дужан да уговор о јавној набавци достави понуђачу којем је уговор додељен у
року од 8 дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права понуђача.
Ако понуђач којем је достављен уговор одбије да закључи уговор о јавној набавци, наручилац
може да закључи уговор са првим следећим најповољнијем понуђачем.
21. Заштита права понуђача
Захтев за заштиту права подноси се Наручиоцу, а копија се истовремено доставља Републичкој
комисији.
Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке
радње наручиоца, осим ако Законом о јавним набавкама није другачије одређено.
Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда
или конкурсне документације сматраће се благовременим ако је примљен од стране Наручиоца најкасније
3 дана пре истека рока за подношење понуда, у складу са чланом 149. ЗЈН.
После доношења одлуке наручиоца о закључењу оквирног споразума или одлуке о обустави
поступка, рок за подношење захтева за заштиту права је 5 дана од дана објављивања одлуке на Порталу
јавних набавки.
Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку јавне
набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово подношење пре
истека рока за подношење захтева из члана 149. ст. 3. и 4., а подносилац захтева га није поднео пре истека
тог рока.
Поднети захтев мора да садржи:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

назив и адресу подносиоца захтева и лице за контакт,
назив и адресу Наручиоца
податке о јавној набавци која је предмет захтева, односно о одлуци наручиоца,
повреде прописа којима се уређује поступак јавне набавке,
чињенице и доказе којима се повреде доказују,
потврду о уплати таксе из члана 156. ЗЈН,
потпис подносиоца.
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Ако поднети захтев не садржи све обавезне елементе из става 1. овог члана, наручилац ће такав захтев
одбацити закључком.
Наручилац објављује обавештење о поднетом захтеву за заштиту права на Порталу јавних
набавки и на својој интернет страници најкасније у року од 2 дана од дана пријема захтева за заштиту
права.
Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, непосредно или поштом препоручено са повратницом.
Приликом подношења захтева за заштиту права, понуђач је дужан да уплати таксу у висини од 60.000,00
динара ( члан 156. ЗЈН), на рачун буџета Републике Србије: 840-30678845-06, Републичка
административна такса за јавну набавку добара - Медицински апарати за потребе Дома здравља.,
редни број 8/5-14/2018-прималац уплате: буџет Републике Србије. Уз захтев се прилаже доказ о уплати
таксе у складу са Упутством Републичке Комисије за заштиту права у поступцима јавних набавки
објављеном на интернет адреси: (http://www.kjn.gov.rs/ci/uputstvo-o-uplati-republicke-administrativne-takse.)
Такса за заштиту права обавезно се доставља заједно са захтевом.
Такс асе јасно и недвосмислено мора односити на конкретан захтев за заштиту права.
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13. Овлашћење представника понуђача

______________________________________________________________________________
(име и презиме лица које представља понуђача)
из ____________________________________________________________________________
ул.____________________________________________________________________________
_______________________бр. л. к. _________________________ овлашћује се
да у име_______________________________________________________________________
(назив понуђача)
може да учествује у поступку јавне набавке мале вредности добара Медицински апарати за
потребе Дома здравља., редни број 8/5-14/2018- коју је покренуо наручилац Дом здравља
Куршумлија.
Пуномоћник има овлашћења да предузима све радње у поступку јавног отварања понуда.
Овлашћење важи до окончања поступка наведене јавне набавке и у друге сврхе се не
може користити.

Датум: __________ 2018. год.

М.П.
Потпис овлашћеног лица:
________________
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