Број: 02/1946-2
Датум: 30.11.2018. године
ДРУГА ИЗМЕНА И ДОПУНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
број 01-1799-4/18 од 05.11.2018. године
за јавну набавку добара-отворен поступак ЈН 50/18
Медицинска опрема, по партијама
На основу члана 63. став 1. Закона о јавним набавкама („Сл.гласник РС“ бр. 124/12, 14/15
и 68/15) у даљем тексту: Закон, Наручилац врши измену и допуну конкурсне документације у
јавној набавци добара- отворен поступак ЈН 50/18 Медицинска опрема, по партијама
I – рок испоруке
Наручилац утврђује рок испоруке – рок квантитативног и квалитативног пријема
опреме, те врши следеће измене и допуне:
1. На страни 5, тачка 3.2. „рок и место испоруке“, мења се и гласи:
„
3.2.
Рок и место испоруке: испорука уговореног добра биће извршена у
просторијамa крајњег корисника – организационе јединице наручиоца.
Рок испоруке и рок квалитативног пријема уговореног добра морају бити
изражени у календарским данима.
Рок за испоруку (квантитативни пријем) не сме бити дужи од 60 дана од дана
обостраног потписивања уговора, осим за партију 5 – 100 дана од дана
обостраног потписивања уговора.
Рок за квалитативни пријем не сме бити дужи од 65 дана од дана обостраног
потписивања уговора, осим за партију 5 – 110 дана од дана обостраног
потписивања уговора.
У случају да понуђени рок испоруке (квантитативни пријем) и рок за
квалитативни пријем буду дужи од наведених, понуда ће бити одбијена као
неприхватљива.
Испоручилац је у обавези да наручиоцу-крајњем кориснику, најави испоруку
уговореног добра, 3 дана пре испоруке истог. Испоручилац је у обавези да
изврши допремање и уношење уговорених добара у предвиђене просторије на
локацији употребе.“
2. На страни 6 први пасус, мења се и гласи:
„Стручно лице испоручиоца ће извршити инсталацију и монтажу, пуштање у рад,

тестирање и доказивање свих тражених карактеристика уговореног добра, обуку
неограниченог броја лица крајњег корисника и лица техничке струке за рад на
лицу места, до потпуног овладавања техником рада, уз коришћење сервисних
упустава најкасније у року од 5 дана од дана испоруке (10 дана за партију 5),
након чега ће бити створени услови за квалитативни пријем, односно
сачињавање и потписивање записника о квалитативном пријему уговорених
добара од стране испоручиоца и комисије крајњег корисника, а од чијег датума
завођења почиње да тече гарантни рок.“
3. На страни 18 мења се и гласи:
„Место и рок испоруке
Испорука уговореног добра биће извршена у просторијама здравствене
установе за чије потребе се набавља. Рок испоруке и рок
квалитативног пријема, морају бити изражени у календарским данима.
Испоручилац је у обавези да изврши допремање и уношење
уговорених добара у предвиђене просторије на локацији употребе
најкасније у року од 60 дана од дана закључења уговора (100 дана за
партију 5), након чега ће бити створени услови за квантитативни
пријем, односно сачињавање и потписивање записника о
квантитативном пријему уговорених добара од стране испоручиоца и
комисије крајњег корисника.
Стручно лице испоручиоца ће извршити инсталацију и монтажу,
пуштање у рад, тестирање и доказивање свих тражених
карактеристика уговореног добра, обуку неограниченог броја лица
крајњег корисника и лица техничке струке за рад на лицу места, до
потпуног овладавања техником рада, уз коришћење сервисних
упустава, најкасније у року од 65 дана од дана закључења уговора (110
дана за партију 5), након чега ће бити створени услови за квалитативни
пријем, односно сачињавање и потписивање записника о
квалитативном пријему од стране испоручиоца и комисије крајњег
корисника, а од чијег датума завођења почиње да тече гарантни рок.
Испоручилац је обавезан да писаним путем обавести крајњег
корисника наручиоца –о тачном датуму и времену испоруке, најмање 3
(три) дана пре испоруке, водећи рачуна да исти не пада у ванрадно
време, време празника, суботу и недељу. Испоручилац је у обавези да
изврши допремање и уношење уговорених добара у предвиђене
просторије на локацији употребе
Уколико је рок за квантитативни и квалитативни пријем дужи од
траженог, понуда ће бити одбијена као неприхватљива.“
4. На страни 30 мења се и гласи:
„Рок за квантитативни пријем (најдуже 60 дана) је:
обостраног потписивања уговора.
Рок за квалитативни пријем (најдуже 65 дана) је:
обостраног потписивања уговора“
5. На страни 31 мења се и гласи:
„Рок за квантитативни пријем (најдуже 100 дана) је:
обостраног потписивања уговора.
Рок за квалитативни пријем (најдуже 110 дана) је:
обостраног потписивања уговора“
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На страни 47 мења

6.
се став 1 члана 2 и сада гласи:
2.1.

„Испоручилац се обавезује да испоручи уговорено добро из члана 1.
уговора у року од __________ дана од дана обостраног потписивања
уговора. Рок за квалитативни пријем је _______________ дана од дана
обостраног потписивања уговора.

7.

На страни 49 додаје се став 6.7. који гласи:
„Рок квантитативног пријема је _________ дана од дана обостраног
потписивања уговора ; рок квалитативног пријема је__________дана од
дана обостраног потписивања уговора (понуђачи уписују број дана; не сме
бити дужи од 60 дана за квантитативни, 65 за квалитативни; за
партију 5 – не дужи од 100 дана за квантитативни, 110 за
квалитативни.)

II
Сви остали делови конкурсне документације остају неизмењени.
Понуђачи су дужни да саставе понуду на основу измењене Конкурсне документације.
Ова измена КД објављена је у складу са ЗЈН.
Пречишћен текст конкурсне документације у прилогу.
Наручилац објављује и обавештење о продужетку рока за подношење понуда. Нов рок:
10.12.2018. године до 12:00, јавно отварање понуда у 12:15; ул. Краља Петра I 333-335 11400
Младеновац. Управна зграда.

Образложење
Наручилац након пружених појашњења конкурсне документације бр. 02/1946-1 од 30.11.2018.
године врши неопходне измене конкурсне документације, у погледу рокова испоруке, те пријема
квантитативног и квалитативног тражених добара.
Комисија за ЈН 50/18

Број: 01-1799-4/18
Датум: 05.11.2018.

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
за јавну набавку добара у отвореном поступку
(од 1 – 59)

МЕДИЦИНСКА ОПРЕМА, ПО ПАРТИЈАМА
ЈН 50/18

Објављено на Порталу и интернет страници наручиоца дана:

05.11.2018. г

Рок за достављање понудe:

10.12.2018. године до 12:00 часова

Јавно отварање понуда:

10.12.2018. године у 12:30 часова
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У складу са чланом 32 и 61 Закона о јавним набавкама („Сл Гласник РС“ 124/12, 14/15
и 68/15; даље: Закон), Закључком Владе 05 број 401-7209/2018-1 од 30-07-2018, Планом
расподеле неутрошених средстава која се налазе на подрачуну здртавствених установа
бр 401-00-3060/2018-13 од 15.10.2018. године; Обавештења Министарства здравља РС
бр 401-00-3060/1/2018-13 од 15.10.2018., примљен 26.10.2018. године, као и Плана
набавки Института за рехабилитацију бр 01-89-7/18 од 25.01.2018.; са изменом и
допуном бр 01-308-4/18 од 27.02.2018. године и другом изменом и допуном бр 01-12392/18 од 27.08.2018. године – одељак добра, редни број 21 – Медицинска опрема, по
партијама, конто 5120, извор финансирања: неутрошена средства РФЗО – Закључак
Владе 05 број 401-7209/2018-1 од 30-07-2018.; сопствени приходи; и Финансијског
плана Института за рехабилитацију за 2018. годину са изменама и допунама бр 01-30810/18 од 27.02.2018. године и 01-1043-4/2017 од 16.07.2018. године и 01-1239-1/18 од
27.09.2018. године; комисија за јавну набавку именована решењем в. д. директора бр
01-1799-2/18 од 26.10.2018. године је припремила:
Конкурсну документацију
ЈН 50/18
Медицинска опрема, по партијама
у отвореном поступку
Конкурсна документација садржи:
Део бр.

Назив

1.

Општи подаци о јавној набавци

2.

Подаци о предмету јавне набавке

3.
4.

Врста, техничке карактеристике, количина и опис добара, квалитет, начин
спровођења контроле квалитета – квантитативни и квалитативни пријем,
грешке у квалитету, рекламација, рок и место испоруке
Услови за учешће у поступку (из члана 75. и 76. Закона) и Упутство како
се доказује испуњеност тих услова

5.

Упутство понуђачу како да сачини понуду

6.

Образац понуде са структуром цене

7.

Модел уговора

8.

Образац Изјаве о поштовању обавеза из члана 75. став 2. Закона

9.

Образац Изјаве понуђача да ће обавестити наручиоца о промени која је у
вези са испуњеношћу услова из јавне набавке

10.

Образац Изјаве о независној понуди

11.

Изјава понуђача да ће приложити инструмент обезбеђења за добро
извршење посла

11a.

Образац меничног овлашћења за озбиљност понуде

12.

Образац трошкова припреме понуде
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НАПОМЕНА
Приликом израде понуде, молимо да предметну конкурсну документацију детаљно
проучите и у свему поступите по њој. За додатне информације и објашњења, потребно
је да се благовремено обратите наручиоцу. Заитересована лица дужна су да прате
Портал Јавних набавки и интернет страницу наручиоца како би благовремено били
обавештени о изменама, допунама и појашњењима конкурсне документације, јер је
наручилац у складу са чл. 63. став 1. Закона дужан да све измене и допуне конкурсне
документације објави на Порталу Јавних набавки и на интернет страници наручиоца.
У складу са чл. 63. став 2. и 3. Закона о јавним набавкама, наручилац ће, додатне
информације или појашњења у вези са припремањем понуде, објавити на Порталу
јавних набавки и на својој интернет страници.
1. ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ
1.1. Подаци о наручиоцу: ИНСТИТУТ ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈУ, БЕОГРАД, УЛ.
СОКОБАЊСКА 17; www.rehabilitacija.com
1.2. Врста поступка: отворени поступак, у складу са Законом и подзаконским актима
којима се уређују поступци јавних набавки, као и у складу са Законом о лековима и
медицинским средствима („Службени гласник РС“ број 30/10 и 107/201213/2017 др
закон и 105/2017 – Др закон ).
1.3. Предмет јавне набавке број 50/18 су добра: МЕДИЦИНСКА ОПРЕМА, по
партијама), ознака из ОРН 33100000 – медицинска опрема
1.4. Број партија: набавка је обликована по следећим партијама.
Партија 1
Партија 2
Партија 3
Партија 4
Партија 5
Партија 6
Партија 7

Ултразвучни апарат
Апарат „Intelec RPW Shockwave“
Лифт за непокретне пацијенте
Електрични болнички кревети
Опрема за хипербаричну оксигенацију
Опрема за кардиосалу базирана на физичком тренингу
Апарат за електромиографију

1.5. Наручилац ће одлуку о додели уговора донети применом критеријума:
"најнижа понуђена цена “
1.6. Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци.
1.7.
Контакт: Служба: Јавне набавке
Лице за контакт : Илија Кнежевић
Електронска адреса: seltersbanja.pravnasl@gmail.com
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2. ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
2.1.

ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ 50/18 је добро: МЕДИЦИНСКА ОПРЕМА, по
партијама

2.2. Ознака из Општег речника набавки: 33100000 медицинска опрема
2.3.Критеријум за избор најповољније понуде – „најнижа понуђена цена “

3. ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА,
КВАЛИТЕТ, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И КВАЛИТЕТАКВАНТИТАТИВНИ И КВАЛИТАТИВНИ ПРИЈЕМ, ГРЕШКЕ У КВАЛИТЕТУ,
РЕКЛАМАЦИЈА, РОК И МЕСТО ИСПОРУКЕ, ПОСЕБНИ ЗАХТЕВИ
НАРУЧИОЦА
3.1.

Врста, техничке карактеристике, количина и опис предмета јавне набавке
дати су у делу 6-I-4 – техничке карактеристике које понуђено добро мора да
поседује и елементи техничке подршке. Понуђено добро мора да испуни
техничке карактеристике из конкурсне документације. У противном, понуда је
неодговарајућа и биће одбијена као неприхватљива.

Понуђачи морају попунити образац техничких спецификација према упутству и
исту оверити потписом и печатом.
Да би наручилац оценио да ли понуђено добро поседује захтеване техничке
карактеристике, понуђач је у обавези да достави несумњив и неспоран доказ (један или
више доле наведених) у коме је понуђена техничка карактеристика понуђеног добра
обележена истим редним бројем као и тражена карактеристика:
1) оригиналну проспектну документацију и техничку спецификацију понуђених
добара (technical data sheet). Под оригиналном документацијом се подразумевају
документи који су намењени доказивању понуђених техничких карактеристика који се
не могу брисати или додатно мењати, односно фалсификовати додатним подацима.
Уколико у приложеним доказима (наведеним под 1) нема свих тражених
карактеристика (из дела 6-I-4), уз исте је потребно доставити:
2) оригиналну изјаву произвођача или инозаступника за Европу (са оригиналним
печатом и потписом овлашћеног лица) да ли понуђено добро поседује/не поседује
тражену карактеристику. У изјави мора бити наведено: број телефона, e – mail и адреса
потписника изјаве
или
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3) Упутство за употребу које је достављено Агенцији за лекове и медицинска средства
приликом уписа у Регистар медицинских средстава (само делови којима се потврђују
тражене техничке карактеристике).
У случају да понуђач уз понуду не достави напред наведене доказе, понуда ће бити
одбијена као неприхватљива.
3.2. Рок и место испоруке: испорука уговореног добра биће извршена у просторијамa
крајњег корисника – организационе јединице наручиоца.
Рок испоруке и рок квалитативног пријема уговореног добра морају бити изражени у
календарским данима.
Рок за испоруку (квантитативни пријем) не сме бити дужи од 60 дана од дана
обостраног потписивања уговора, осим за партију 5 – 100 дана од дана обостраног
потписивања уговора.
Рок за квалитативни пријем не сме бити дужи од 65 дана од дана обостраног
потписивања уговора, осим за партију 5 – 110 дана од дана обостраног потписивања
уговора.
У случају да понуђени рок испоруке (квантитативни пријем) и рок за квалитативни
пријем буду дужи од наведених, понуда ће бити одбијена као неприхватљива.
Испоручилац је у обавези да наручиоцу-крајњем кориснику, најави испоруку
уговореног добра, 3 дана пре испоруке истог. Испоручилац је у обавези да изврши
допремање и уношење уговорених добара у предвиђене просторије на локацији
употребе.
3.3. Квалитет: „Понуђена добра морају бити нова, из текуће производње и по квалитету
морају да у потпуности одговарају траженим техничким карактеристикама. (све
партије). Добра морају поседовати важеће Решење о упису медицинског средства у
Регистар медицинских средстава издато од стране АЛИМС- а (партија 1-2, 4-7).“
Гарантни рок понуђених, односно уговорених добара укључујући и сонде, мора да буде
најмање 24 месеца од дана завођења записника о квалитативном пријему.
Испоручилац је у обавези да у току гарантног периода обезбеди бесплатно инсталирање
и надоградњу софтверско – хардверских побољшања која произвођач спроведе на
испорученој опреми.
У супротном, понуда ће бити одбијена као неприхватљива.
3.4. Квантитативни и квалитативни пријем и обука крајњих корисника и лица техничке
струке
Квантитативни и квалитативни пријем вршиће пријемна комисија крајњег корисника.

Испоручилац је у обавези да изврши допремање и уношење уговорених добара у
предвиђене просторије на локацији употребе најкасније у роковима предвиђеним
тачком 3.3. Прилога 3. конкурсне документације, након чега ће бити створени услови за
квантитативни пријем, односно сачињавање и потписивање записника о
квантитативном пријему уговорених добара од стране испоручиоца и комисије крајњег
корисника.
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Стручно лице испоручиоца ће извршити инсталацију и монтажу, пуштање у рад,
тестирање и доказивање свих тражених карактеристика уговореног добра, обуку
неограниченог броја лица крајњег корисника и лица техничке струке за рад на
лицу места, до потпуног овладавања техником рада, уз коришћење сервисних
упустава најкасније у року од 5 дана од дана испоруке (10 дана за партију 5),
након чега ће бити створени услови за квалитативни пријем, односно
сачињавање и потписивање записника о квалитативном пријему уговорених
добара од стране испоручиоца и комисије крајњег корисника, а од чијег датума
завођења почиње да тече гарантни рок.
По завршетку гарантног рока, биће поновљено тестирање по истој методологији,
а затим ће бити сачињен нови записник, потписан од стране испоручиоца и
комисије крајњег корисника да је уговорено добро у потпуности у исправном
стању.
3.5. Грешке у квалитету (рекламација): Уочени недостаци при квантитативном и
квалитативном пријему, као што су оштећење уговореног добра, мањак
испорученог добра у односу на фактуру и листу паковања, као и неслагање у
односу на уговорене техничке карактеристике констатоваће се записником
комисије крајњег корисника и испоручиоца.
Испоручилац се обавезује да у року до 7 (седам) дана отклони недостатке у испоруци,
констатоване записником, како би се крајњем кориснику испоручила недостајућа добра,
односно његови делови, заменило неисправно и неадекватно добро, о свом трошку. Ако
у року до 7 (седам) дана, испоручилац не отклони недостатке код добра или се исти
понове, испоручилац је дужан да неисправно добро замени новим.

Уколико се у току квалитативног пријема добра деси квар, испоручилац је дужан
да га отклони о свом трошку.
Крајњи корисник је у обавези да пошаље своју писану рекламацију испоручиоцу
у случају да у гарантном року на испорученом добру буде установљен било какав
недостатак у конструкцији, изради или недостатак проузрокован лошим
квалитетом материјала или уколико добро или његови делови не функционишу
правилно. Испоручилац је обавезан да приступи решавању квара у року од 24
(двадесетчетири) часа од пријема писане рекламације. Рок за решавање
рекламације, у гарантном року је највише 7 (седам) дана од дана пријема писане
рекламације. Уколико се у току гарантног рока догоди дужи застој у укупном
трајању од 15 (петнаест) дана, испоручилац је дужан да продужи гарантни рок за
дужину застоја - престанка рада добра (период од пријема писане рекламације
крајњег корисника до завођења записника потписаног од стране испоручиоца и
комисије крајњег корисника да је добро доведено у исправно стање). За сваки
замењени или поправљени део почиње да тече нови гарантни рок – преносива
гаранција произвођача (гаранција коју произвођач добра преноси на
испоручиоца), рачунајући од дана замене, инсталирања или поправке.Под
скривеним манама подразумевају се неисправности које нису видљиве и нису
могле бити откривене у току нормалног функционисања добра, као и оне
неисправности које нису обухваћене сервисним упутством, а које испоручилац не
може да отклони у року од 30 (тридесет) дана од дана пријема писане
рекламације. У случају да испоручилац не може да отклони неисправност добра у
року од 30 дана, рачунајући од дана пријема писане рекламације, дужан је да
испоручи, монтира и пусти у рад ново добро у року од два месеца од дана
пријема писане рекламације.
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4. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ (из члана 75. и 76. Закона) И
УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА
Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који испуњава:
4.1.

ОБАВЕЗНЕ УСЛОВЕ:

4.1.1.

да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући
регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона);

4.1.2.

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);

4.1.3.

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);

4.1.4.

да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је
предмет јавне набавке (чл.75. ст.1. тач. 5) Закона);

4.1.5.

понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе 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 (чл. 75. ст. 2. Закона).

4.2. ДОДАТНЕ УСЛОВЕ:
4.2.1. Да располаже довољним финансијским и пословним капацитетом:
- за средња и велика правна лица – да има позитиван укупан финансијски
резултат (нето добитак) исказан у билансу успеха за 2016. или 2017. годину и
Мишљење овлашћеног ревизора за 2016. или 2017. годину које није негативно;
- за мала правна лица и предузетнике – да има позитиван укупан финансијски
резултат (нето добитак) исказан у билансу успеха за 2016. или 2017.годину;
4.2.2. Да располаже довољним техничким и кадровским капацитетом:
o да поседује сервис за одржавање понуђене опреме на територији Републике Србије
o да има ангажоване сервисере који су сертификовани за сервисирање понуђене
опреме
o да ће бити обезбеђена производња резервних делова и техничко - потрошног
материјала за понуђена добра од најмање 7 година од момента квалитативног
пријема
o да достави изјаву да ће приликом испоруке доставити:
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Корисничко упутство (user manual) за рад оператера на енглеском и српском
језику у папирном облику по два примерка;
Сервисно упутство (service manual) за техничко одржавање на енглеском језику у
папирном облику и електронском облику (CD-у)
Сервисни инсталациони софтвер и неопходне шифре за сервис апарата
o
да достави изјаву да ће уколико буде изабран достављати податке (путем
електронске поште, факса или др) о променама шифара за софтверски приступ
сервисном моду за све шифре које се временски мењају од стране произвођача
(дневно, месечно и годишње), а уколико не постоји сервисни софтвер и шифре за
сервис доставити оверену изјаву произвођача
o да понуђено добро поседује важеће Решење АЛИМС о упису у Регистар
медицинских средстава (партије 1-2 и 4-7)
o да понуђена добра испуњавају све захтеве прописане конкурсном документацијом
Понуда ће бити прихватљива уколико буде испуњен један од следећих услова:
- понуђач поседује сервис,
- један члан групе у заједничкој понуди поседује сервис и,
- подизвођач поседује сервис.
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 80. Закона,
подизвођач мора да испуњава обавезне услове из чл.75. став 1. тач.1) до 4) Закона и
услов из чл.75. став 1. тач. 5) Закона, само за део набавке који ће понуђач извршити
преко понуђача, као и да испуњава додатне услове из тачке 4.2.1).
Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача мора да
испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона, а услов из чл.75 став 1.
тач. 5) Закона, мора да испуни понуђач из групе понуђача којем је поверено извршење
дела набавке за који је неопходна испуњеност тог услова. Додатне услове испуњавају
заједно.
4.3. УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА
Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, понуђач
доказује достављањем следећих доказа:
4.3.1. Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона
Доказ: Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из
регистра надлежног Привредног суда;
Напомена: Како су подаци из регистра АПР јавно доступни на интернет страници АПРа
понуђач није дужан да достави овај доказ.
4.3.2. Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона
4.3.3. Д о к а з
Правна лица:
1)
Извoд из казнене евиденције, односно уверење основног суда на чијем подручју
се налази седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или
огранка страног правног лица, којим се потврђује да правно лице није осуђивано
за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине,
кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;
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Извод из казнене евиденције Посебног одељења за организовани криминал
Вишег суда у Београду, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за
неко од кривичних дела организованог криминала;
3)
Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе
МУПа, којим се потврђује да законски заступник понуђача није осуђиван за
кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине,
кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре и неко од
кривичних дела организованог криминала (захтев се може поднети према месту
рођења или према месту пребивалишта законског заступника). Уколико понуђач
има више законских заступника дужан је да достави доказ за сваког од њих.
Предузетници и физичка лица:
Извод из казнене евиденције, односно надлежне полицијске управе МУП-а,
којим се потврђује да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан
организоване криминалне групе, за кривична дела против привреде, кривична
дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита,
кривично дело преваре (захтев се може поднети према месту рођења или према
месту пребивалишта).
Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда.
4.3.4. Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона
Доказ: Уверење Пореске управе Министарства финансија и привреде да је
измирио доспеле порезе и доприносе и уверење надлежне управе локалне
самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода
или потврду Агенције за приватизацију да се понуђач налази у поступку
приватизације.
Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда.
4.3.5. Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 5) Закона
Доказ: Решење - дозвола за обављање делатности промета медицинских
средстава одређене класе и категорије медицинских средстава, издато од
Министарства здравља. Дозвола мора бити важећа.
4.3.6. Услов из чл. 75. ст. 2. Закона
Доказ: Потписан и оверен Образац изјаве. Изјава мора бити потписана од стране
овлашћеног лица понуђача и оверена печатом.
Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране
овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.
Испуњеност додатних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, понуђач
доказује достављањем следећих доказа:
2)

4.3.7. Докази да располаже неопходним финансијским и пословним капацитетом:

За средња и велика правна лица: биланс стања и биланс успеха за
последње три године (2014, 2015. и 2016. или 2015, 2016. и 2017. годинa) и
извештај овлашћеног ревизора за 2016. или 2017. годину;

За мала правна лица: биланс стања и биланс успеха за последње три
године (2014, 2015. и 2016. или 2015, 2016. и 2017. годинa) са приложеним доказом
о разврставању;

За предузетнике: Биланс успеха за последње 3 (три) године (2014,
2015. и 2016. или 2015, 2016. и 2017. година).
ИЛИ
 Извештај о бонитету за јавне набавке (БОН-ЈН) који издаје Агенција за привредне
регистре (АПР) за 2014, 2015. и 2016. или 2015, 2016. и 2017. годинa (важи за сва
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правна лица) и биланс успеха за 2016. или 2017.годину; Уколико Извештај о
бонитету за јавне набавке, за средња и велика правна лица, не садржи извештај
овлашћеног ревизора за 2016. или 2017.годину потребно је приложити посебно
извештај овлашћеног ревизора за 2016. или 2017. годину.
4.3.8. Доказ да располаже довољним техничким и кадровским капацитетом:
 Изјаву понуђача о постојању сервиса за одржавање понуђене опреме на територији
Републике Србије.
 Изјава произвођача понуђене опреме да ће бити обезбеђена производња резервних
делова и техничко- потрошног материјала за понуђена добра од најмање 7 година од
момента квалитативног пријема
 Копија сертификата за сваког ангажованог сервисера о обучености за опрему која
се нуди.
 Фотокопије радне књижице или М обрасца, Уговора о раду или Уговора о
ангажовању као доказ да је сервисер/и запослен/ангажован код понуђача.
 Изјава понуђача да ће приликом испоруке доставити:
Корисничко упутство (user manual) за рад оператера на енглеском и српском језику у
папирном облику по два примерка;
Сервисно упутство (service manual) за техничко одржавање на енглеском језику у
папирном облику и електронском облику (CD-у)
Сервисни инсталациони софтвер и неопходне шифре за сервис апарата
 Изјава понуђача да ће уколико буде изабран достављати податке (путем
електронске поште, факса или др) о променама шифара за софтверски приступ
сервисном моду за све шифре које се временски мењају од стране произвођача
(дневно, месечно и годишње), а уколико не постоји сервисни софтвер и шифре за
сервис доставити оверену изјаву произвођача
 фотокопије важећих решења АЛИМСа о упису у Регистар медицинских средстава
за сва понуђена добра (партија 1-2 и 4-7).
 оригиналну проспектну документацију и техничку спецификацију понуђених
добара (technical data sheet). Уколико у приложеним доказима нема свих тражених
карактеристика (из дела 6-I-4), уз исте је потребно доставити: оригиналну изјаву
произвођача или инозаступника за Европу (са оригиналним печатом и потписом
овлашћеног лица) да ли понуђено добро поседује/не поседује тражену
карактеристику (у изјави мора бити наведено: број телефона, e – mail и адреса
потписника изјаве) или Упутство за употребу које је достављено Агенцији за
лекове и медицинска средства приликом уписа у Регистар медицинских средстава
(само делови којима се потврђују тражене техничке карактеристике)
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, понуђач је дужан да за подизвођача
достави доказе да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона, а
доказ из чл.75 став 1. тач. 5) Закона, само за део набавке који ће понуђач извршити
преко подизвођача, као и доказ да испуњава додатне услове из тачке 4.2.1).
Доказ да подизвођач испуњава додатне услове из тачке 4.2.2 доставља се само уколико
је подизвођач овлашћени сервис.
Уколико понуду подноси група понуђача понуђач је дужан да за сваког члана групе
достави наведене доказе да испуњава услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона а
доказ из чл.75 став 1. тач. 5) Закона, дужан је да достави понуђач из групе понуђача
којем је поверено извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог услова.
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Доказ да испуњава додатне услове из тачке 4.2.1. доставља сваки члан групе понуђача,
а додатне услове група понуђача испуњава заједно, при чему понуђач који је у
споразуму наведен да доставља средства финансијског обезбеђења мора испуњавати
додатни услов конкурсне документације који се односи на финансијски и пословни
капацитет.
Доказ да група понуђача испуњава додатни услов из тачке 4.2.2 доставља само понуђач
(члан групе) који је овлашћени сервис.
Наведене доказе о испуњености услова понуђачи могу доставити у виду неоверених
копија, а наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од
понуђача, чија је понуда на основу извештаја комисије за јавну набавку оцењена као
најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих
доказа.
Ако понуђач у остављеном, примереном року који не може бити краћи од 5 (пет) дана,
не достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову
понуду одбити као неприхватљиву.
Наручилац неће одбити понуду као неприхватљиву, уколико не садржи доказ одређен
конкурсном документацијом, ако понуђач наведе у понуди интернет страницу на којој
су подаци који су тражени у оквиру услова јавно доступни.
Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају тражени докази, понуђач може
уместо доказа приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и материјалном
одговорношћу оверену пред судским или управним органом, јавним бележником или
другим надлежним органом те државе.
Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су
документи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране
надлежних органа те државе.
Лице уписано у Регистар понуђача није дужно да приликом подношења понуде
доказује испуњеност обавезних услова из члана 75. став 1. тач.1) до 4) Закона (члан 78.
став 5. Закона). али је дужан да достави изјаву у којој то наводи.
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 прописан начин.
5. УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

5.1.

ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА
Понуда и остала документација која се односи на понуду мора бити јасна и
недвосмислена, читко написана на српском језику.
Изјаве произвођача и инозаступника за Европу, сертификати овлашћених сервисера,
проспектна и техничка документација која ће послужити за доказивање тражених
техничких карактеристика понуђених добара и докази о испуњености услова
квалитета могу бити на енглеском језику.

5.2. НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА
Пожељно је да сва документа поднета у понуди буду повезана траком у целину и
запечаћена (осим средстава финансијског обезбеђења за озбиљност понуде), тако да
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се не могу накнадно убацивати, одстрањивати или замењивати појединачни
листови, односно прилози, а да се видно не оштете листови или печат.
Понуђач понуду подноси лично или путем поште у затвореној коверти, затворену на
начин да се приликом отварања понуде може са сигурношћу утврдити да се први
пут отвара. На полеђини коверте мора да се наведе тачан назив и адреса понуђача,
број телефона и име и презиме особе за контакт.
У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно навести да се
ради о групи понуђача и навести називе и адресе свих учесника у заједничкој
понуди.
Понуђач подноси понуду поштом или лично на адресу: Институт за рехабилитацију
ул. Краља Петра I 333-335 11400 Младеновац, са назнаком “ПОНУДА за јавну набавку
број 50/18 – Медицинска опрема, по партијама; за партију
(уписати број и
назив партије) - НЕ ОТВАРАТИ”.
Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца у року
одређеном у позиву за подношење понуда.
Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, обележити време пријема и
евидентирати број и датум понуде према редоследу приспећа. Уколико је понуда
достављена непосредно, наручилац ће понуђачу предати потврду пријема понуде. У
потврди о пријему наручилац ће навести датум и сат пријема понуде.
Понуду коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда,
односно која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити,
сматраће се неблаговременом и по окончању поступка биће враћена понуђачу
неотворена, са назнаком да је поднета неблаговремено.
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ПОНУДА МОРА ДА САДРЖИ:
5.3.1. Доказе о испуњености обавезних и додатних услова наведене у Упутству како
се доказује испуњеност услова (део 4. тачка 4.3. конкурсне документације);
5.3.2. Попуњен, потписан и оверен оригиналан Образац понуде са структуром цене
(део 6. конкурсне документације, у зависности како наступа);
5.3.3. Важеће Решење о упису медицинског средства у Регистар медицинских
средстава издато од стране АЛИМСа (партије 1-2 и 4-7).
5.3.4. Доказ да понуђено медицинско средство одговара траженој техничкој
спецификацији – оригиналну проспектну документацију и техничку
спецификацију понуђених добара (technical data sheet). Уколико у
приложеним доказима нема свих тражених карактеристика (из дела 6-I-4), уз
исте је потребно доставити: оригиналну изјаву произвођача или
инозаступника за Европу (са оригиналним печатом и потписом овлашћеног
лица) да ли понуђено добро поседује/не поседује тражену карактеристику (у
изјави мора бити наведено: број телефона, e – mail и адреса потписника изјаве)
или Упутство за употребу које је достављено Агенцији за лекове и
медицинска средства приликом уписа у Регистар медицинских средстава (само
делови којима се потврђују тражене техничке карактеристике) и доказ о
испуњавању захтеваних стандарда
5.3.5. Изјаву понуђача о постојању сервиса за одржавање понуђене опреме на
територији Републике Србије.
5.3.6. Изјаву произвођача понуђене опреме да ће бити обезбеђена производња
резервних делова и техничко- потрошног материјала за понуђена добра од
најмање 7 година од момента квалитативног пријема.
5.3.7. Фотокопије сертификата за сваког ангажованог сервисера о обучености за
опрему која се нуди и фотокопије радне књижице или М обрасца, Уговора о
раду или Уговора о ангажовању као доказ да је сервисер/и запослен/ангажован
код понуђача
5.3.8. Изјаву понуђача да ће приликом испоруке доставити:
Корисничко упутство (user manual) за рад оператера на енглеском и српском
језику у папирном облику по два примерка;
Сервисно упутство (service manual) за техничко одржавање на енглеском
језику у папирном облику и електронском облику (CD-у)
Сервисни инсталациони софтвер и неопходне шифре за сервис апарата.
Изјаву понуђача да ће уколико буде изабран достављати податке (путем
електронске поште, факса или др) о променама шифара за софтверски приступ
сервисном моду за све шифре које се временски мењају од стране произвођача
(дневно, месечно и годишње), а уколико не постоји сервисни софтвер и шифре
за сервис доставити оверену изјаву произвођача
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5.3.9. Модел уговора.
5.3.10. Попуњене, потписане и печатом оверене изјаве:
 Изјаву понуђача о поштовању обавеза из члана 75. став 2. Закона
 Изјаву понуђача да ће обавестити наручиоца о промени у вези са
испуњеношћу услова из јавне набавке;
 Изјаву о независној понуди;
 Изјаву понуђача да ће приликом потписивања уговора приложити
инструменте обезбеђења за добро извршење посла;
5.3.11. Инструменте финансијког обезбеђења за озбиљност понуде:
 Финансијско обезбеђење за озбиљност понуде и то: бланко сопствена меница и менично
писмо - овлашћење на износ 10 % укупне вредности понуде без ПДВ са роком важности
најмање 30 дана дуже од рока важења понуде понуда - у корист Наручиоца: Институт
за рехабилитацију, Београд, Сокобањска 17.
Бланко соло меницу доставити у ПВЦ фолији. Меница треба да буде регистрована код
пословне банке понуђача, а понуђач је у обавези да достави потврду о извршеној
регистрацији. Понуђач доставља попуњен образац број 11a. меничног овлашћења, а уз
овлашћење понуђач мора да достави фотокопију ОП обрасца и картон депонованих
потписа, са овером банке не старијом од два месеца од дана одређеног за подношење
понуда.
Меница може бити активирана:
а) ако понуђач чија је понуда изабрана као најповољнија одбије да закључи уговор о јавној
набавци (понуда се оцењује неисправном и Наручилац може да закључи уговор са
првим следећим најповољнијим понуђачем);

б) ако изабрани понуђач након закључења уговора о јавној набавци не достави
остала средства финансијског обезбеђења у утврђеном року. У том случају се
уговор ставља ван снаге, а Наручилац може да закључи уговор са првим
следећим најповољнијим понуђачем.
 Оригинално Писмо о намерама банке за издавање неопозиве, безусловне,
наплативе на први позив и без приговора, гаранције банке за добро
извршење посла у висини 10% од вредности уговора без ПДВ, са роком
важења 1 0 дана дуже од уговореног рока за коначно извршење посла.
 Оригинално Писмо о намерама банке за издавање неопозиве, безусловне,
наплативе на први позив и без приговора, гаранције банке за авансно
плаћање у висини од вредности уговора са ПДВ-ом, са роком важења 10
дана дуже од уговореног рока за коначно извршење посла.
 Наведено средство финансијског обезбеђења и Писмо о намерама за
издавање банкарске гаранције и банкарска гаранција за добро извршење посла,
морају бити издата у динарима, на меморандуму банке, са подацима о
наручиоцу, понуђачу, банци и предмету и броју јавне набавке, а не смеју да
садрже елементе или клаузуле који нису изричито дефинисани од стране
наручиоца (додатне услове или рокове за реализацију и друго).
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У случају да понуђачу није додељен уговор, средство за озбиљност понуде се
враћа понуђачу.
У случају да наступа са подизвођачем, понуђач треба да достави и:
 Попуњен, потписан и оверен образац 6-III (поред Обрасца понуде, део 6-I конкурсне
документације),
У случају подношења заједничке понуде, за сваког члана групе понуђача доставља се
и:
 Попуњен, потписан и оверен образац 6-IV (поред Обрасца понуде, део 6-I и 6-V
конкурсне документације),
 Попуњене, потписане и печатом оверене изјаве:
 Изјаву о испуњености услова из члана 75. Закона у поступку јавне набавке, од
стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом;
 Изјаву понуђача да ће обавестити наручиоца о промени у вези са испуњеношћу
услова из јавне набавке;
 Изјаву о независној понуди;
 Попуњен, потписан и оверен образац трошкова припреме понуде.
5.4. ПОСЕБНИ ЗАХТЕВИ ЗА ИЗРАДУ ПОНУДЕ
Понуђач треба да достави понуду у писаном облику и на оригиналном обрасцу
понуде. Понуда се саставља тако што понуђач уписује тражене податке у
оригиналне обрасце који су саставни део конкурсне документације и прилаже
тражена документа.
5.5. ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА
Подношење понуде са варијантама није дозвољено.
5.6. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ
У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју
понуду, у писаном облику, непосредно или препоручено поштом са
повратницом.
Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која
документа накнадно доставља.
Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: Институт за
рехабилитацију; ул. Краља ПетраI 333-335 11400 Mладеновац;
''ИЗМЕНА ПОНУДЕ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ број 50/18:
медицинска опрема -НЕ ОТВАРАТИ''
или
''ДОПУНА ПОНУДЕ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ број 50/18:
медицинска опрема -НЕ ОТВАРАТИ''
или
''ОПОЗИВ ПОНУДЕ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ број 50/18:
медицинска опрема -НЕ ОТВАРАТИ''
или
''ИЗМЕНА И ДОПУНА ПОНУДЕ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ број 50/18:
медицинска опрема -НЕ ОТВАРАТИ''
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На полеђини коверте или на кутији мора да се наведе тачан назив и адреса
понуђача, број телефона и име и презиме особе за контакт.
У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти или кутији је потребно
навести да се ради о групи понуђача и навести називе и адресе свих учесника у
заједничкој понуди.
По истеку рока за подношење понуда, понуђач не може да повуче нити да мења
своју понуду.
5.7. УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ
Понуђач може да поднесе само једну понуду.
Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у
заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у
више заједничких понуда.
У Обрасцу понуде (део 6-I конкурсне документације), понуђач наводи на који
начин подноси понуду, односно да ли подноси понуду самостално, или као
заједничку понуду, или подноси понуду са подизвођачем.
5.7.1. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу
понуде (део 6-I конкурсне документације) наведе да понуду подноси са
подизвођачем.
Понуђач је дужан да достави (поред Обрасца понуде, део 6-I и 6-II) попуњен,
потписан и оверен образац 6-III. Уколико има више подизвођача, потребно је
образац 6-III копирати и попунити за сваког подизвођача посебно.
Понуђач који наступа са подизвођачем/има дужан је да попуни члан 1. тачка
1.2. модела уговора и наведе све подизвођаче.
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу
понуди наведе да понуду подноси са подизвођачем, проценат укупне
вредности набавке који ће поверити подизвођачу, а који не може бити већи
од 50% укупне вредности набавке, као и део предмета набавке који ће
извршити преко подизвођача.
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 у потпуности одговара
наручиоцу за извршење обавеза из поступка , односно, за извршење
уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.
Понуђач је дужан да наручиоцу на његов захтев, омогући приступ код
подизвођача ради утврђивања испуњености услова. У случају закључења
уговора понуђач тј. продавац не може ангажовати као подизвођача лице које
није навео у понуди. У супротном, наручилац ће рализовати средство
обезбеђења и раскинути уговор, осим ако би раскидом уговора наручилац
претрпео знатну штету.
Понуђач тј. продавац може ангажовати као подизвођача лице које није навео
у понуди, ако је на страни подизвођача након подношења понуде настала
трајнија неспособност плаћања, ако то лице испуњава све услове одређене за
подизвођача и уколико добије претходну сагласност наручиоца.
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5.7.2. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА
Понуду може поднети група понуђача - заједничка понуда (члан 81. став 1.
Закона), у ком случају се доставља (поред Обрасца понуде, део 6-I)
попуњени, потписани и оверени образац 6-IV и образац 6-V, а за сваког
члана групе понуђача попуњене, потписане и оверене Изјаве понуђача о
испуњености услова из чл. 75. Закона у поступку јавне набавке (део 7.
конкурсне документације), Изјаве понуђача да ће обавестити наручиоца о
промени у вези са испуњеношћу услова из јавне набавке; Изјаве о независној
понуди (део 10. конкурсне документације) и попуњене, потписане и оверене
образце трошкова припреме понуде.
Уколико има више понуђача у заједничкој понуди, потребно је образац 6- IV
и наведене Изјаве копирати и попунити за сваког члана групе посебно.
Група понуђача је дужна да достави доказе о испуњености услова који су
наведени у у Упутству како се доказује испуњеност услова (део 4. тачка 4.3.
конкурсне документације).
У моделу уговора у члану 1. тачка 1.1. обавезно се морају навести (остали)
чланови групе понуђача.
Образац понуде 6-V је споразум којим се понуђачи из групе међусобно и
према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно
садржи податке о:
1)
члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети
понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем;
2)
понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор;
3)
понуђачу који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења;
4)
понуђачу који ће издати рачун;
5)
рачуну на који ће бити извршено плаћање;
6)
обавезама сваког од понуђача из групе понуђача за извршење
уговора.
Понуђачи који поднесу заједничку понуду одговарају неограничено солидарно
према наручиоцу.
5.8. ЦЕНА, НАЧИН И РОК ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ
ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ ПОНУДЕ
5.8.1. Цена
Цена која буде прихваћена при избору најповољније понуде, фиксна je за све
врсте и количине добара.
Цена треба да буде изражена у динарској противвредности, појединачно и
укупно – са и без пореза на додату вредност. Износ ПДВ-а исказати одвојено,
у процентима и динарској вредности, у складу са упутством за попуњавање
обрасца понуде са структуром цене.
Понуду исказати попуњавањем Обрасца понуде са структуром цене, који је
достављен у делу 6-I конкурсне документације (Структура цене са ПДВ-ом и
упутством како се попуњава).
Ако је исказана неуобичајено ниска цена, комисија наручиоца ће поступити у
складу са чланом 92. Закона.
Обавеза је понуђача да изврши рачунску проверу своје понуде. Уколико се
утврди рачунска грешка наручилац ће поступити сходно члану 93. Закона.
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У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична
цена.
5.8.2. Начин и рок плаћања
Наручилац ће уговорену цену за опрему и обуку неограниченог броја лица
крајњег корисника и лица техничке струке за рад на лицу места при
инсталацији платити авансно, у року од 5 дана од дана закључења уговора и
достављања банкарске гаранције за авансно плаћање у висини од 100%
уговорене вредности са ПДВ-ом и достављања профактуре за авансно
плаћање регистроване у централном регистру фактура. Уколико
Испоручилац не достави исплатну документацију у наведеном року, рок
плаћања ће се рачунати од дана службеног пријема исте.
Документацију (отпремницу, записник о квантитативном и квалитативном
пријему, записник о извршеној обуци) испоставља Испоручилац, одмах, а
најкасније у року од 7 дана од дана завођења записника о квантитативном и
квалитативном пријему уговорених добара. Уколико Испоручилац не
достави исплатну документацију у наведеном року, рок плаћања ће се
рачунати од дана службеног пријема исте.
5.8.3. Место и рок испоруке
Испорука уговореног добра биће извршена у просторијама здравствене
установе за чије потребе се набавља. Рок испоруке и рок квалитативног
пријема, морају бити изражени у календарским данима.
Испоручилац је у обавези да изврши допремање и уношење уговорених
добара у предвиђене просторије на локацији употребе најкасније у року од
60 дана од дана закључења уговора (100 дана за партију 5), након чега ће
бити створени услови за квантитативни пријем, односно сачињавање и
потписивање записника о квантитативном пријему уговорених добара од
стране испоручиоца и комисије крајњег корисника.
Стручно лице испоручиоца ће извршити инсталацију и монтажу, пуштање у
рад, тестирање и доказивање свих тражених карактеристика уговореног
добра, обуку неограниченог броја лица крајњег корисника и лица техничке
струке за рад на лицу места, до потпуног овладавања техником рада, уз
коришћење сервисних упустава, најкасније у року од 65 дана од дана
закључења уговора (110 дана за партију 5), након чега ће бити створени
услови за квалитативни пријем, односно сачињавање и потписивање
записника о квалитативном пријему од стране испоручиоца и комисије
крајњег корисника, а од чијег датума завођења почиње да тече гарантни рок.
Испоручилац је обавезан да писаним путем обавести крајњег корисника
наручиоца –о тачном датуму и времену испоруке, најмање 3 (три) дана пре
испоруке, водећи рачуна да исти не пада у ванрадно време, време празника,
суботу и недељу. Испоручилац је у обавези да изврши допремање и уношење
уговорених добара у предвиђене просторије на локацији употребе
Уколико је рок за квантитативни и квалитативни пријем дужи од траженог,
понуда ће бити одбијена као неприхватљива.
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5.8.4. Гарантни рок, грешке у квалитету (рекламација) и скривене мане
Гарантни рок понуђених, односно уговорених добара укључујући и сонде,
мора да буде најмање 24 месеца од дана завођења записника о квалитативном
пријему.
Испоручилац је у обавези да у току гарантног периода обезбеди бесплатно
инсталирање и надоградњу софтверско – хардверских побољшања која
произвођач спроведе на испорученој опреми.
Све радње и активности превентивног одржавања и техничких прегледа а у
складу са сервисним упутством и по препоруци произвођача у целости
спроводи понуђач, односно испоручилац у гарантном року, о свом трошку. У
случају да је понуђени гарантни рок краћи од траженог, понуда ће бити
одбијена као неприхватљива.
Уочени недостаци при квантитативном и квалитативном пријему, као што су
оштећење уговореног добра, мањак испорученог добра у односу на фактуру
и листу паковања, као и неслагање у односу на уговорене техничке
карактеристике констатоваће се записником комисије крајњег корисника и
испоручиоца.
Испоручилац се обавезује да у року од 7 (седам) дана отклони недостатке у
испоруци, констатоване записником, како би се крајњем кориснику
испоручила недостајућа добра, односно његови делови, заменило неисправно
и неадекватно добро, о свом трошку. Ако у року од 7 дана, Испоручилац не
отклони недостатке код добра или се исти понове, Испоручилац је дужан да
неисправно добро замени новим.
Уколико се у току квалитативног пријема добра деси квар, понуђач је дужан
да га отклони о свом трошку.
Крајњи корисник је у обавези да пошаље своју писану рекламацију
продавцу у случају да у гарантном року на испорученом добру буде
установљен било какав недостатак у конструкцији, изради или недостатак
проузрокован лошим квалитетом материјала или уколико добро или његови
делови не функционишу правилно. Испоручилац је обавезан да приступи
решавању квара у року од 24 (двадесетчетири) часа од пријема писане
рекламације. Рок за решавање рекламације, у гарантном року је највише 7
(седам) дана од дана пријема писане рекламације.
Уколико се у току гарантног рока догоди дужи застој од 15 (петнаест) дана,
Испоручилац је дужан да продужи гарантни рок за дужину застоја престанка рада добра (период од пријема писане рекламације крајњег
корисника до завођења записника потписаног од стране продавца и комисије
крајњег корисника да је добро доведено у исправно стање). За сваки
замењени или поправљени део почиње да тече нови гарантни рок –
преносива гаранција произвођача (гаранција коју произвођач добра преноси
на испоручиоца), рачунајући од дана замене, инсталирања или поправке.
Под скривеним манама подразумевају се неисправности које нису видљиве и
нису могле бити откривене у току нормалног функционисања добра, као и
оне неисправности које нису обухваћене сервисним упутством, а које
продавац не може да отклони у року од 30 (тридесет) дана од дана пријема
писане рекламације. У случају да Испоручилац не може да отклони
неисправност добра у року од 30 дана, рачунајући од дана пријема писане
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рекламације, дужан је да испоручи, монтира и пусти у рад ново добро у року
од два месеца од дана пријема писане рекламације.
5.8.5. Рок важења понуде
Понуда мора да важи најмање 90 (деведесет) дана од дана отварања понуда.
У супротном, понуда ће бити одбијена као неприхватљива.
У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном
облику затражи од понуђача продужење рока важења понуде.
Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде не може
мењати исту.
5.9. ПОДАЦИ О ДРЖАВНОМ ОРГАНУ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИЈИ, ОДНОСНО
ОРГАНУ ИЛИ СЛУЖБИ ТЕРИТОРИЈАЛНЕ АУТОНОМИЈЕ ИЛИ ЛОКАЛНЕ
САМОУПРАВЕ ГДЕ СЕ МОГУ БЛАГОВРЕМЕНО ДОБИТИ ИСПРАВНИ
ПОДАЦИ О ПОРЕСКИМ ОБАВЕЗАМА, ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ,
ЗАШТИТИ ПРИ ЗАПОШЉАВАЊУ, УСЛОВИМА РАДА И СЛ., А КОЈИ СУ
ВЕЗАНИ ЗА ИЗВРШЕЊЕ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ
Подаци о порески обавезама се могу добити у Пореској управи, Министарства
финансија и привреде.
Подаци о заштити животне средине се могу добити у Агенцији за заштиту
животне средине Министарства пољопривреде и заштити животне средине.
Подаци о заштити при запошљавању и условима рада се могу добити у
Министарству рада, запошљавања и социјалне политике.
5.10. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И
РОКОВИМА ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА
Понуђач је дужан да обезбеди испуњење својих обавеза у поступку јавне
набавке, као и испуњење својих уговорних обавеза, достављањем следећих
средстава финансијског обезбеђења:
Инструменти финансијског обезбеђења за озбиљност понуде:
 Финансијско обезбеђење за озбиљност понуде и то: бланко сопствена меница и менично
писмо - овлашћење на износ 10 % укупне вредности понуде без ПДВ са роком важности
најмање 30 дана дуже од рока важења понуде понуда - у корист Наручиоца: Институт
за рехабилитацију, Београд, Сокобањска 17.
Бланко соло меницу доставити у ПВЦ фолији. Меница треба да буде регистрована код
пословне банке понуђача, а понуђач је у обавези да достави потврду о извршеној
регистрацији. Понуђач доставља попуњен образац број 11a. меничног овлашћења, а уз
овлашћење понуђач мора да достави фотокопију ОП обрасца и картон депонованих
потписа, са овером банке не старијом од два месеца од дана одређеног за подношење
понуда.
Меница може бити активирана:
а) ако понуђач чија је понуда изабрана као најповољнија одбије да закључи уговор о јавној
набавци (понуда се оцењује неисправном и Наручилац може да закључи уговор са
првим следећим најповољнијим понуђачем);

б) ако изабрани понуђач након закључења уговора о јавној набавци не достави
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остала средства финансијског обезбеђења у утврђеном року. У том случају се
уговор ставља ван снаге, а Наручилац може да закључи уговор са првим
следећим најповољнијим понуђачем.
 Оригинално Писмо о намерама банке за издавање неопозиве, безусловне,
наплативе на први позив и без приговора, гаранције банке за добро
извршење посла у висини 10% од вредности уговора без ПДВ, са роком
важења 1 0 дана дуже од уговореног рока за коначно извршење посла.
 Оригинално Писмо о намерама банке за издавање неопозиве, безусловне,
наплативе на први позив и без приговора, гаранције банке за авансно
плаћање у висини од вредности уговора са ПДВ-ом, са роком важења 10
дана дуже од уговореног рока за коначно извршење посла.
 Наведено средство финансијског обезбеђења и Писмо о намерама за
издавање банкарске гаранције и банкарска гаранција за добро извршење посла,
морају бити издата у динарима, на меморандуму банке, са подацима о
наручиоцу, понуђачу, банци и предмету и броју јавне набавке, а не смеју да
садрже елементе или клаузуле који нису изричито дефинисани од стране
наручиоца (додатне услове или рокове за реализацију и друго).
У случају да понуђачу није додељен уговор, средство за озбиљност понуде се
враћа понуђачу.
Инструменти финансијког обезбеђења за испуњење уговорних обавеза:
Банкарска гаранција за повраћај авансног плаћања
Испоручилац се обавезује да у моменту закључења уговора преда наручиоцу
банкарску гаранцију за повраћај авансног плаћања која ће која ће бити са
клаузулама: неопозива, безусловна, наплатива на први позив и без права на
приговор. Банкарска гаранција издаје се у висини 100% од укупне вредности
уговора са ПДВ-ом, са роком важности који је 10 (десет) дана дужи од истека рока за
коначно извршење посла – испоруку добара.
Банкарску гаранцију наручилац може реализовати уколико испоручилац не
изврши испоруку у року и на начин утврђен овим уговором и понудом која се
сматра њеним саставним делом, у циљу обезбеђења наручиоца од настанка
евентуалне штете, без кривице наручиоца.
Банкарска гаранција за добро извршење посла
Испоручилац се обавезује да у року од 10 дана од дана закључења уговора преда
наручиоцу банкарску гаранцију за добро извршење посла, која ће бити са
клаузулама: неопозива, безусловна, наплатива на први позив и без права на
приговор. Банкарска гаранција за добро извршење посла издаје се у висини 10% од
укупне вредности уговора без ПДВ-а, са роком важности који је 10 (десет) дана дужи
од истека рока за коначно извршење посла.
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Банкарску гаранцију за добро извршење посла Наручилац може да реализује
уколико Изабрани понуђач (Добављач) не извршава своје обавезе на начин и под
условима дефинисаним уговором о јавној набавци, који ће бити закључен након
окончања предметног поступка јавне набавке уколико буду испуњени сви законски
услови.
Банкарску гаранцију за отклањање недостатака у гарантном року
За радове, пре окончања посла, изабрани понуђач ће обезбедити банкарску гаранцију
за отклањање недостатака у гарантном року, у висини од 5% вредности понуде без
ПДВ-а са роком важења 10 дана дуже од гарантног рока (који износи минимум 24
месеца).
Напред наведена средства финансијског обезбеђења се враћају изабраном
понуђачу тј. продавцу након коначне реализације уговора и истека гарантног
рока.
Испоручилац је дужан да након престанка важења уговора, односно коначне
реализације уговора, лично преузме менице од наручиоца, а лице које преузима
менице мора да има писмено овлашћење за преузимање меница (овлашћење
мора да садржи и бројеве меница које се преузимају).
5.11. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА
ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ
ПОДИЗВОЂАЧЕ
Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на
располагање.
Подаци које понуђач оправдано означи као ''поверљиво'', биће коришћени само
за намене позива и неће бити доступни ником изван круга лица која буду
укључена у поступак јавне набавке. Ови подаци неће бити објављени приликом
отварања понуда нити у наставку поступка или касније.
Комисија наручиоца ће као поверљиве третирати оне документе који у десном
горљем углу великим словима имају исписано "Поверљиво", а испод тога
потпис лица које је потписало понуду.
Ако се поверљивим сматра само поједини податак у документу, поверљиви део
мора бити подвучен црвено, а у истом реду уз десну ивицу мора бити исписано
"Поверљиво".
Уколико је понуђач на начин горе наведен означио поверљивост докумената,
наручилац је дужан да чува као поверљиве све податке о понуђачима садржане у
понуди који су посебним прописом утврђени као поверљиви и које је као такве
понуђач означио у понуди (члан 14. став 1. тачка 1. Закона).
Комисија наручиоца не одговара за поверљивост података који нису означени на
наведени начин.
Неће се сматрати поверљивом цена и остали подаци из понуде који су од значаја
за примену елемената критеријума и рангирање понуде, у складу са чланом 14.
став 2. Закона.
5.12. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА, ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ
КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
Заинтересовано лице може, у писаном облику путем поште на адресу: Институт
за рехабилитацију, ул. Сокобањска 17, 11000 Београд, или путем емаил-а:
seltersbanja.pravnasl@gmail.com; тражити од наручиоца додатне информације
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или појашњења у вези припремања понуде, при чему може да укаже наручиоцу
и на евентуално 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 писаног захтева за
додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, одговор
објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.
Захтев за додатним информацијама или појашњењима упућују се са напоменом:
''Захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне
документације, јавна набавка бр. 50/18''.
Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 (осам) или мање
дана пре истека рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за
подношење понуда и објави обавештење о продужењу рока за подношење
понуда. По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може
да мења нити да допуњује конкурсну документацију.
Тражење додатних информација и појашњења у вези са припремањем понуде
телефоном није дозвољено. Комуникација у поступку јавне набавке врши се
искључиво на начин одређен чл. 20. Закона.
5.13. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДЕ И
КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА
После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у
писаном облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при
прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид)
код понуђача, односно његовог подизвођача (члан 93. Закона).
Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно
извршити контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача,
наручилац ће понуђачу оставити примерени рок да поступи по позиву
наручиоца, односно да омогући наручиоцу контролу (увид) код понуђача, као и
код његовог произвођача.
Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака
уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања.
У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.
Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће
његову понуду одбити као неприхватљиву.
5.14. ДОДАТНО ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ИСПУЊЕЊА УГОВОРНИХ ОБАВЕЗА
ПОНУЂАЧА КОЈИ СЕ НАЛАЗИ НА СПИСКУ НЕГАТИВНИХ РЕФЕРЕНЦИ
Уколико се уговор додели понуђачу који се налази на списку негативних
референци који који води Управа за јавне набавке, при чему предмет јавне
набавке за који је добио негативну референцу није истоврсан са предметом ове
јавне набавке, наручилац, уместо банкарске гаранције на износ од 10%
(описаног у делу 5. под тачком 5.10. конкурсне документације) захтева додатно
обезбеђење испуњења уговорна обавезе и то: писмо о намерама банке да ће банка
понуђачу издати банкарску гаранцију за добро извршења посла у висини од 15%
вредности уговора без ПДВ, уколико уговор буде закључен са тим понуђачем.
* Уколико таквом понуђачу буде додељен уговор о јавној набавци исти је
дужан да у року од 10 дана од дана закључења уговора преда наручиоцу
банкарску гаранцију за добро извршење посла, која ће бити са клаузулама:
неопозива, безусловна, наплатива на први позив и без права на приговор.
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Банкарска гаранција за добро извршење посла издаје се у висини од 15% од укупне
вредности уговора са ПДВ, са роком важности који је 30 (тридесет) дана дужи од
истека рока за коначно извршење посла.
5.15. ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА
Избор најповољније понуде односно додела уговора извршиће се применом
критеријума "најнижа понуђена цена “
ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ
ИЗВРШИТИ ДОДЕЛУ УГОВОРА У СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ ИЛИ
ВИШЕ ПОНУДА СА ИСТОМ ЦЕНОМ
У случају да после спроведеног рангирања понуда постоји две или више
прихватљивих понуда са истом ценом наручилац ће применити помоћне
критеријуме – дужи гарантни рок, краћи рок испоруке, дужа опција понуде,
жреб – према наведеном редоследу.
5.16. КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНТА И ОДГОВОРНОСТИ ЗА ПОВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ
ПРАВА ПОНУЂАЧА
Нaкнaду зa кoришћeњe пaтeнaтa, кao и oдгoвoрнoст зa пoврeду зaштићeних
прaвa интeлeктуaлнe свojинe трeћих лицa снoси пoнуђaч.
5.17. ОДБИЈАЊЕ ПОНУДЕ
Наручилац може одбити понуду уколико поседује доказ да је понуђач у
претходне три године пре објављивања позива за подношење понуда у поступку
јавне набавке, поступио супротно одредбама члана 82. став 1, 2. и 3. Закона о
јавним набавкама (»Сл.Гласник РС» бр.124/12, 14/15 и 68/15).
Наручилац може одбити понуду ако поседује доказ из члана 82. става 3. тачка 1)
ЗЈН, који се односи на поступак који је спровео или уговор који је закључио и
други наручилац ако је предмет јавне набавке истоврстан.
5.18. ОБУСТАВЉАЊЕ ПОСТУПКА
Наручилац је дужан да на основу члана 109. став 1. Закона обустави поступак
јавне набавке уколико нису испуњени услови за доделу уговора из члана 107.
став 3. Закона.
Наручилац може да обустави поступак из објективних и доказивих разлога, који
се нису могли предвидети у време покретања поступка и који онемогућавају да
се започети поступак оконча или услед којих је престала потреба наручиоца за
предметном набавком због чега се неће понављати у току исте буџетске године,
односно у наредних 6 месеци.
Предметну одлуку наручилац ће образложити и навести разлоге обуставе
поступка.
5.19. ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА
Комисија за јавну набавку наручиоца саставља писани извештај о стручној
оцени понуда, на основу којег наручилац доноси одлуку о додели уговора (чл.
108. став 1 Закона).
Одлука о додели уговора биће донета у року од 25 (двадесетпет) дана од дана
отварања понуда. Наручилац је дужан да одлуку о додели уговора објави на
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Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца у року од 3 (три) дана
од дана доношења одлуке.
5.20. ЗАШТИТА ПРАВА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
У случају да понуђач сматра да су му у поступку јавне набавке повређена права
може поднети захтев за заштиту права, односно поступити у складу са
одредбама Закона о јавним набавкама (члан 148-167 ЗЈН) који уређују поступак
заштите права у поступку јавне набавке.
Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, предаје непосредно или
препоручено поштом са повратницом, у року од 10 дана од дана објављивања
Одлуке на Порталу јавних набавки, а копија се истовремено доставља
Републичкој комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки.
Понуђач је дужан да уз захтев приложи доказ о уплати таксе од 120,000.00 РСД
на текући рачун број 840-30678845-06, модел број 97, позив на број ЈН 50/18,
сврха уплате: „Захтев за заштиту права; Институт за рехабилитациу ЈН 50/18“
Детаљно упутство на интернет страници: http://kjn.rs/uputstvo-o-uplati-takse/
5.21. РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН
Са понуђачем чија је понуда изабрана као најповољнија уговор ће бити
закључен након истека рока за подношење захтева за заштиту права из члана
149. став 6. Закона, а у случају да је поднета само једна понуда-пре истека
наведеног рока.
Наручилац је дужан да уговор о јавној набавци достави понуђачу којем је уговор
додељен у року од 8 (осам) дана од дана протека рока за подношење захтева за
заштиту права.
Ако понуђач којем је додељен уговор, одбије да закључи уговор о јавној
набавци, наручилац може закључити уговор са првим следећим најповољнијим
понуђачем (члан 113. став 3. Закона о јавним набавкама).
5.22. ТРОШКОВИ ПРИПРЕМАЊА 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.
Достављање овог обрасца није обавезно.
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6.

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ СА СТРУКТУРОМ ЦЕНЕ

ПОНУДА

6-I

Понуда број
од
.2018. године, за јавну набавку број
50/18 Медицинска опрема, по партијама за партију
(број и назив
партије)

6 - I - 1:

Понуду дајемо: (обавезно заокружити):

а) самостално

б) са подизвођачем

ц) заједничка понуда

попуњава се и доставља део
6-I

попуњава се и доставља део
6-I, 6-II

попуњава се и доставља део
6-I, 6-IV и 6-V

П
У
дана

О

Н У

Ђ А Ч

(штампано име и презиме)
(пун потпис)
МП
(читак отисак печата)

НАПОМЕНА:
печатом.

Понуђач мора да попуни Образац понуде, да га потпише и овери
У случају заједничке понуде образац понуде потписују
(парафирају) и оверавају печатом сви чланови групе понуђача
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6-I–3
СТРУКТУРА ЦЕНЕ (партија 1)

РБ

НАЗИВ

Произвођач/
модел

1

2

3

1

Ултразвучни апарат

Цена (РСД)
Кпл Јединична/укупна Јединична/укупна
без ПДВа
са ПДВом
4
5
6
1

2

Монтажа, инсталација и пуштање у рад

3

Обука неограниченог броја лица крајњег
корисника и лица техничке струке за рад на
лицу места при инсталацији

Јединична:

Јединична:

Укупна:

Укупна:

Број радних дана:
Цена без ПДВа

Цена са ПДВом

Укупно без ПДВа
ПДВ у %
(за ставке 1 - 3 из обрасца) у РСД
Укупно са ПДВом
Понуда важи (најмање 90 дана):
дана од дана отварања понуда.
Рок за квантитативни пријем (најдуже 60 дана) је:
дана од дана обостраног
потписивања уговора и уплате аванса.
Рок за квалитативни пријем (најдуже 65 дана) је:
дана од дана обостраног
потписивања уговора
Гарантни рок (најмање 24 месеци) је:
месеци од дана завођења записника о
квалитативном пријему, уз обавезу бесплатног инсталирања и надоградње софтверско –
хардверских побољшања која произвођач спроведе на уговореној опреми у току
гарантног периода.
Начин и рок плаћања: авансно, у року од 5 дана од достављања уговора, банкарске
гаранције за повраћај авансног плаћања и издавања профактуре за авансно плаћање
регистроване у централном регистру фактура.
П О Н У Ђ А Ч
У
дана

(штампано име и презиме)
(пун потпис)
МП
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6-I-3
СТРУКТУРА ЦЕНЕ (партија 2)

РБ

НАЗИВ

Произвођач/
модел

1

2

3

1

Апарат „Intelec RPW
Schockwave“ или
одговарајуће

Цена (РСД)
Кпл Јединична/укупна Јединична/укупна
без ПДВа
са ПДВом
4
5
6
1

2

Монтажа, инсталација и пуштање у рад

3

Обука неограниченог броја лица крајњег
корисника и лица техничке струке за рад на
лицу места при инсталацији

Јединична:

Јединична:

Укупна:

Укупна:

Број радних дана:
Цена без ПДВа

Цена са ПДВом

Укупно без ПДВа
ПДВ у %
(за ставке 1 - 3 из обрасца) у РСД
Укупно са ПДВом
Понуда важи (најмање 90 дана):
дана од дана отварања понуда. Рок
за квантитативни пријем (најдуже 60 дана) је:
дана од дана обостраног
потписивања уговора.
Рок за квалитативни пријем (најдуже 65 дана) је:
дана од дана обостраног
потписивања уговора
Гарантни рок (најмање 36 месеци) је:
месеци од дана завођења записника о
квалитативном пријему, уз обавезу бесплатног инсталирања и надоградње софтверско –
хардверских побољшања која произвођач спроведе на уговореној опреми у току
гарантног периода. 12 месеци на апликаторе; 5000000 удараца на трансмитере; 1000000
удараца на цев и пројектил.
Начин и рок плаћања: авансно, у року од 5 дана од достављања уговора, банкарске
гаранције за повраћај авансног плаћања и издавања профактуре за авансно плаћање
регистроване у централном регистру фактура.
П О Н У Ђ А Ч
У
дана

(штампано име и презиме)
(пун потпис)
МП
(читак отисак печата)
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6-I-3
СТРУКТУРА ЦЕНЕ (партија 3)

РБ

НАЗИВ

Произвођач/
модел

1

2

3

1

Лифт за непокретне
пацијенте

Цена (РСД)
Кпл Јединична/укупна Јединична/укупна
без ПДВа
са ПДВом
4
5
6
1

2

Монтажа, инсталација и пуштање у рад

3

Обука неограниченог броја лица крајњег
корисника и лица техничке струке за рад на
лицу места при инсталацији

Јединична:

Јединична:

Укупна:

Укупна:

Број радних дана:
Цена без ПДВа

Цена са ПДВом

Укупно без ПДВа
ПДВ у %
(за ставке 1 - 3 из обрасца) у РСД
Укупно са ПДВом
Понуда важи (најмање 90 дана):
дана од дана отварања понуда. Рок
за квантитативни пријем (најдуже 60 дана) је:
дана од дана обостраног
потписивања уговора.
Рок за квалитативни пријем (најдуже 65 дана) је:
дана од дана обостраног
потписивања уговора
Гарантни рок (најмање 24 месецa) је:
месеци од дана завођења записника о
квалитативном пријему, уз обавезу бесплатног инсталирања и надоградње софтверско –
хардверских побољшања која произвођач спроведе на уговореној опреми у току
гарантног периода.
Начин и рок плаћања: авансно, у року од 5 дана од достављања уговора, банкарске
гаранције за повраћај авансног плаћања и издавања профактуре за авансно плаћање
регистроване у централном регистру фактура.
П

У
дана

О

Н У

Ђ

(штампано име и презиме)
(пун потпис)
МП
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А

Ч

6-I-3
СТРУКТУРА ЦЕНЕ (партија 4)

РБ

НАЗИВ

Произвођач/
модел

1

2

3

1

Електрични болнички
кревети

Цена (РСД)
Кпл Јединична/укупна Јединична/укупна
без ПДВа
са ПДВом
4
5
6
10

2

Монтажа, инсталација и пуштање у рад

3

Обука неограниченог броја лица крајњег
корисника и лица техничке струке за рад на
лицу места при инсталацији

Јединична:

Јединична:

Укупна:

Укупна:

Број радних дана:
Цена без ПДВа

Цена са ПДВом

Укупно без ПДВа
ПДВ у %
(за ставке 1 - 3 из обрасца) у РСД
Укупно са ПДВом
Понуда важи (најмање 90 дана):

дана од дана отварања понуда.

Рок за квантитативни пријем (најдуже 60 дана) је:
потписивања уговора.

дана од дана обостраног

Рок за квалитативни пријем (најдуже 65 дана) је:
потписивања уговора

дана од дана обостраног

Гарантни рок (најмање 24 месеца) је:
месеци од дана завођења записника о
квалитативном пријему, уз обавезу бесплатног инсталирања и надоградње софтверско –
хардверских побољшања која произвођач спроведе на уговореној опреми у току
гарантног периода.
Начин и рок плаћања: авансно, у року од 5 дана од достављања уговора, банкарске
гаранције за повраћај авансног плаћања и издавања профактуре за авансно плаћање
регистроване у централном регистру фактура.
П

У
дана

О

Н У

Ђ

(штампано име и презиме)
(пун потпис)
МП
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А

Ч

6-I-3
СТРУКТУРА ЦЕНЕ (партија 5)

РБ

НАЗИВ

Произвођач/
модел

1

2

3

1

Опрема за хипербаричну
оксигенацију

Цена (РСД)
Кпл Јединична/укупна Јединична/укупна
без ПДВа
са ПДВом
4
5
6
1

2

Монтажа, инсталација и пуштање у рад

3

Обука неограниченог броја лица крајњег
корисника и лица техничке струке за рад на
лицу места при инсталацији

Јединична:

Јединична:

Укупна:

Укупна:

Број радних дана:
Цена без ПДВа

Цена са ПДВом

Укупно без ПДВа
ПДВ у %
(за ставке 1 - 3 из обрасца) у РСД
Укупно са ПДВом
Понуда важи (најмање 90 дана):

дана од дана отварања понуда.

Рок за квантитативни пријем (најдуже 100 дана) је:
потписивања уговора.

дана од дана обостраног

Рок за квалитативни пријем (најдуже 110 дана) је:
потписивања уговора

дана од дана обостраног

Гарантни рок (најмање 24 месеца) је:
месеци од дана завођења записника о
квалитативном пријему, уз обавезу бесплатног инсталирања и надоградње софтверско –
хардверских побољшања која произвођач спроведе на уговореној опреми у току
гарантног периода.
Начин и рок плаћања: авансно, у року од 5 дана од достављања уговора, банкарске
гаранције за повраћај авансног плаћања и издавања профактуре за авансно плаћање
регистроване у централном регистру фактура.
П О Н У Ђ А Ч
У
дана
(штампано име и презиме)
(пун потпис)
МП
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6-I-3
СТРУКТУРА ЦЕНЕ (партија 6)
Произвођач/
модел

РБ

НАЗИВ

1

2
Опрема за кардиосалу
базирана на физичком
тренингу – кардиорехабилитациони бицикл

1

2

3

Цена (РСД)
Кпл Јединична/укупна Јединична/укупна
без ПДВа
са ПДВом
4
5
6
10

Кардиорехабилитациони
софтвер са пратећом PC
инфраструктуром

1

3

Монтажа, инсталација и пуштање у рад

4

Обука неограниченог броја лица крајњег
корисника и лица техничке струке за рад на
лицу места при инсталацији

Јединична:

Јединична:

Укупна:

Укупна:

Број радних дана:
Цена без ПДВа

Цена са ПДВом

Укупно без ПДВа
ПДВ у %
(за ставке 1 - 3 из обрасца) у РСД
Укупно са ПДВом
Понуда важи (најмање 90 дана):
дана од дана отварања понуда. Рок
за квантитативни пријем (најдуже 60 дана) је:
дана од дана обостраног
потписивања уговора.
Рок за квалитативни пријем (најдуже 65 дана) је:
дана од дана обостраног
потписивања уговора
Гарантни рок (најмање 24 месеца) је:
месеци од дана завођења записника о
квалитативном пријему, уз обавезу бесплатног инсталирања и надоградње софтверско –
хардверских побољшања која произвођач спроведе на уговореној опреми у току
гарантног периода.
Начин и рок плаћања: авансно, у року од 5 дана од достављања уговора, банкарске
гаранције за повраћај авансног плаћања и издавања профактуре за авансно плаћање
регистроване у централном регистру фактура.
П О Н У Ђ А Ч
У
дана
(штампано име и презиме)
(пун потпис)
МП
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6-I-3
СТРУКТУРА ЦЕНЕ (партија 7)
Произвођач/
модел

РБ

НАЗИВ

1

2
Апарат за
електромиографију
(са додатним прибором и
потрошним материјалом)

1

3

Цена (РСД)
Кпл Јединична/укупна Јединична/укупна
без ПДВа
са ПДВом
4
5
6
1

2

Монтажа, инсталација и пуштање у рад

3

Обука неограниченог броја лица крајњег
корисника и лица техничке струке за рад на
лицу места при инсталацији

Јединична:

Јединична:

Укупна:

Укупна:

Број радних дана:
Цена без ПДВа

Цена са ПДВом

Укупно без ПДВа
ПДВ у %
(за ставке 1 - 3 из обрасца) у РСД
Укупно са ПДВом
Понуда важи (најмање 90 дана):
дана од дана отварања понуда. Рок
за квантитативни пријем (најдуже 60 дана) је:
дана од дана обостраног
потписивања уговора.
Рок за квалитативни пријем (најдуже 65 дана) је:
дана од дана обостраног
потписивања уговора
Гарантни рок (најмање 24 месеца) је:
месеци од дана завођења записника о
квалитативном пријему, уз обавезу бесплатног инсталирања и надоградње софтверско –
хардверских побољшања која произвођач спроведе на уговореној опреми у току
гарантног периода.
Начин и рок плаћања: авансно, у року од 5 дана од достављања уговора, банкарске
гаранције за повраћај авансног плаћања и издавања профактуре за авансно плаћање
регистроване у централном регистру фактура.
П О Н У Ђ А Ч
У
дана
(штампано име и презиме)
(пун потпис)
МП
(читак отисак печата)
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ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ КОЈЕ ПОНУЂЕНО ДОБРО МОРА ДА ПОСЕДУЈЕ
И ЕЛЕМЕНТИ ТЕХНИЧКЕ ПОДРШКЕ
Упутство за попуњавање обрасца 6 - I - 4 (техничке карактеристике које понуђено
добро мора да поседује и елементи техничке подршке)
Понуђач је у обавези да попуни образац 6 - I - 4 тако што попуњава могуће две колоне
из обрасца и то:
колону «да ли испуњава тражену карактеристику ДА/НЕ» у којој уписује «да» ако
испуњава или «не» ако не испуњава тражену техничку карактеристику и,
колону «локација где се тачно налази у проспектној и техничкој спецификацији или
изјави произвођача» у којој уписује број стране на којој је маркирао (подвукао) тражену
техничку карактеристику или наводи «изјава» ако је испуњавање тражене техничке
карактеристике доказао оригиналном изјавом произвођача.
Партија 1 – Ултразвучни апарат
Редн Минималне техничке карактеристике
и број
1
2
3

ДА/НЕ Страна

Ultrazvučni sistem stacionarni na točkovima, sa ergonomskim držačima sa prednje
i zadnje strane
platforma aparata sa mínimum 386.000 procesnih kanala i dinamičkim opsegom
mínimum 260 DB.
3 aktivna prikljucka za sonde, ne računajući konektor za pencil sondu.

4

Monitor, širokog ekrana, dijagonale minimum 21,5", visoke rezoluije
mogučnost rotacije u više smerova.

5
6

Integrisani kolor LCD touch-screen panel dijagonale minimum 10,4”
Alfanumericka tastatura: fizička u okviru konzole aparata i digitalna na touch
screen monitoru
Digitalni TGC na touch screen-u aparata

7
8
9
10
11
12
13

14
15
16

17

Integrisan DVD+/- R/W multi drive
Maksimalna dubina skeniranja u B modu minimalno 33 cm, zavisno od sonde
Maksimalni frame rate mínimum 2300 Frejmova/sekundi
Savremena metoda formiranja tkivne harmonijske slike kao Coded Harmonic
Imaging ili odgovarajuća
Savremena metoda smanjenja šuma i redukcije artefakta u 2D slici,
kao SRI-HD ili odgovarajuća
Savremena metoda za formiranje ultrazvučne slike od prikaza dobijenih iz više
uglova kojom se pojačava diferencijacija tkiva i graničnih delova, kao
CrossXBeam ili odgovarajuća
Metoda za konveksno prikazivanje slike na linearnim sondama
kao Virtuel Convex ili odgovarajuća.
Automatska optimizacija slike tkiva jednim pritiskom na taster
Real-time triplex mode (B + CFM + PW); (B + CFM + CW); (B + PDI + CW)
(B+PDI+PW).
Sistem podržava sledeće metode skeniranja:
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18

19

17.1

Elektronsko konveksno

17.2

Elektronsko mini konveksno

17.3

Elektronsko linearno

17.4

Elektronsko sektorsko

Sistem podržava sledeće tipove sondi:
18.1
Konveksne
18.2

Mikrokonveksne

18.3

Matrične linearne sa više od 1000 elemenata u matričnom nizu

18.4

Linearne

18.5

Lenearna sonda sa 4 programibilna tastera koja olakšava rad prilikom
interventnih procedura

Sistem podržava sledeće modove rada
19.1
B-Mode
19.2

M-Mode

19.3

PW-Doppler sa HPRF

19.4

CFM (Color Flow Doppler Mode)

19.5

Power Doppler Mode

20

Arhiviranje i eksport podataka:
DICOM – komprinovan/nekomprinovan/single/multiframe, sa ili bez raw data
Export podataka u formatima JPEG, JPEG2000, WMV, MPEG 4 , AVI

21

Konekcije i DICOM : Ethernet network konekcija, DICOM

22

Ulazi / izlazi: HDMI Out, Ethernet network (RJ45), S-Video out, Composite video
out, USB.

23

Uputstvo za upotrebu u elektronskoj formi u okviru aparata

24

Sistem podržava sonde koje rade u frekventnom opsegu: 2 – 20 MHz

25

Sonde
26.1

2D linearna matrična sonda sa minimum 1000 elemenata

26.2

Frekventni opseg 3.6 – 16 MHz +/- 0,5MHz
Širina: 50 mm +/- 5 mm
2D linearna sonda sa minimum 192 elemenata
Frekventni opseg 2.7 – 7.5 MHz +/- 0,5MHz
Širina: 45 mm +/- 5 mm

35

26.3

2D konveksna sonda sa minimum 192 elemenata
Frekventni opseg 1.75 – 4.95 MHz +/- 0,5MHz
Maksimalno polje pregleda (FoV), minimum 70

26.4

27
28

2D sektorska kardiološka sonda sa minimum 64 elemenata

Frekventni opseg 1.7 – 4.0 MHz +/- 0,5MHz
Maksimalno polje pregleda (FoV), minimum 120°
Termički crno/beli printer
Modovi rada i funkcije kojima se sistem može naknadno nadograditi:
28.1

Dodatna baterija za skeniranje bez električne energije

28.2

Mogućnost prikaza slike uz pomoć ubrizgavanja kontrasnog sredstva sa
konveksnim I linearnim sondama kao Coded Contrast Imaging ili
odgovarajuće.

28.3

Aparat podržava metodu prikaza hemodinamike u sivoj skali B- mod
tehnologijom bez korišćenja Doppler tehnika koja se bazira na refleksiji
krvnih zrnaca kao B flow ili odgovarajuće.

Партија 2 Intelect RPW Schockwave или одговарајуће
Редн Минималне техничке карактеристике
ДА/НЕ Страна
и број
1
Dva kanala za priključenje 2 aplikatora
2
Rotirajući Ful-kolor LCD touch screen displej
3
Sistem postepenog podizanja intenziteta izlaznog pritiska od 1,4Bar do
zadate vrednosti maksimalnog terapijskog pritiska u inkrementima od 0,1Bar
- radi povećanog komfora pacijenta i lakšeg adaptiranja na terapiju
4
5
6

7

8
9
10
11

12

Generisanje radijalnih pritisnih talasa komprimovanim vazduhom
Izlazni pritisak komprimovanog vazduha : 1,4 – 5 bar sa rezolucijom
podešavanja od 0,2bar
Frekvencija emitovanja radijalnih pritisnih talasa preko transmitera
koji generiše radijalne udarne talase u opsegu 0,5Hz - 21 Hz u
koracima od 0,5Hz
Frekvencija emitovanja radijalnih pritisnih talasa preko transmitera
koji generiše radijalne udarne talase u opsegu 0,5Hz - 21 Hz u
koracima od 0,5Hz
Frekvencija emitovanja vibracionih pulseva 0,5Hz - 35Hz u koracima od
0,5Hz
Broj pusleva podesiv : 10-10000
Mod rada : pojedinačni udar i kontinualni udarci zadate frekvencije
Klinički protokoli sa predlozima parametara terapijskih tretmana prema
indikaciji i fotografijama pozicije mesta tretmana za datu indikaciju na
ful kolor LCD-u
Memorijska mesta za memorisanje najčešće korišćenih terapijskih
36

13
14
15
16
17

18
19

20

parametara
Anatomska biblioteka sa kolor prikazima anatomije i indikacija za
različite delove tela
Informacije o karakteristikama transmitera (gustina energije, dubina
prodiranja u tkivo, najčešća aplikacija )
Fotografije tehnika držanja aplikatora za različita mesta aplikovanja
Lista kontraindikacija terapije radijalnim pritisnim talasima
Vodjenje dokumentacije o pacijentu na memorijskim karticama sa
podacima o svakom tretmanu sa mogućnosti ponovnog pozivanja
tretmana, parametrima tretmana, bolnim mestom i tipom bola kao i skalom
bola pre i posle tretmana
Brojač uradjenih pulseva sa upozorenjem za zamenu cevi i projektila kada
se dodje do graničnog broja pulseva
Sistem integrisan u celinu na točkovima radi lakše manipulacije sa
fiokom za pribor i kutijom za smeštaj transmitera, min 2 točka sa
zaključavanjem
PRIBOR UZ APARAT :

A) Ručni aplikator za generisanje radijalnih pritisnih talasa sa
START&STOP tasterom sa sledećim transmiterima :
1. Ø20mm transmiter radijalnih pritisnih talasa i vibracionih pulseva sa
dubinom prodiranja 0-50mm ( gustina energije min 0,45mJ/mm2 )
2. Ø15mm transmiter elastičnih pritisnih talasa sa dubinom
prodiranja 0-40mm ( gustina energije min 0,45mJ/mm2 )
3. Ø15mm transmiter fokusiranog snopa gustine energije min 0,35mJ/mm2
)
4. Ø15mm transmiter fokusiranog snopa gustine energije min
0,60mJ/mm2 dubine prodiranja 0-60mm
5. set zaptivača, cev vodilja sa projektilom ( 2 kom u rezervi i jedan set
u aplikatoru ), četka za čišćenje cevi vodilje, pacijent memorijska
kartica, Transmisioni gel
B) Ručni aplikator vibracionih pusleva frekvencije od 0,5-35Hz u
koracima od 0,5Hz sa START&STOP tasterom i vibracionim
transmiterima Ø25mm i Ø40mm

Партија 3 – Лифт за непокретне пацијенте
Редни
број
1
2
3
4
5
6

Минималне техничке карактеристике

ДА/НЕ

Max. nosivost 158 kg
Širina sedišta 150-480 mm
Podesiv oslonac za noge i pojas
Rukohvat na izvlačenje
Baterije na punjenje sa punjačem instaliranim na zidu
Samostalna upotreba
37

Страна

7

Instalira se na spoljašnje i unutrašnje bazene
Партија 4 – Електрични болнички кревети

Редни
број
1
2

Минималне техничке карактеристике

10

Израђен од челичних профила, пластифицирани
Све функције кревета на електропогон, путем 4 линеарна мотора,
контролном јединицом и даљинским управљачем са магнетним
кључем за закључавање тастатуре;
Подизање и спуштање леђеног дела од 0 – 75 степени
Подизање ножног сегмента 0 – 45 степени
Вертикални ход 380мм степени
Тренделенбург положај 18 степени; антитренделенбург – 22 степени
Положај столице
Лежећа површина израђена од PVC-a; могућа опција челичне мреже;
са окцима 5х5 cm, челичног лима са отворима за вентилацију;
Странице кревета од ABS-a; могуће лако и брзо скидање за бржи
приступ пацијенту;
Ослонац кревета на 4 ротирајућа точка са кочницом „tente“ или
одговарајуће
Димензије: дужина од странице до странице 220 cm

11
12
13
14
15

Ширина без ограда 96cm
Ширина са оградама 108 cm
Висина од пода до лежеће површине душека min/max 43/81 cm
Носивост 180 кг
Тежина кревета cca 106 кг

3
4
5
6
7

8
9

ДА/НЕ

Страна

ДА/НЕ

Страна

Партија 5 – Опрема за хипербаричну оксигенацију
Редни
број
1

Минималне техничке карактеристике
Hiperbarična komora mora posedovati pun cilindar od akrilnog stakla – sa
kombinacijom cilindra od čeličnog tela. Poluakrilna kombinacija.

2

Hiperbarična mora posedovati izvlačeći strečer za pacijente

3

Ukupna dužina komore bez strečera ne sme preći 2500 mm.

4

Unutrašnji prečnik komore od minimalno 740 mm

5

Spoljašnji prečnik od minimalno 800 mm

6

Zapremina komore: minimalno 1,0 m3.

7

Čelični deo komore mora biti izrađeno od čelika – 10028 stepen kvaliteta

8

Primena hiperbarične komore putem komprimovanog vazduha preko
38

sistema maski za disanje.
9

Pritisak kiseonika na ulazu komore mora biti u opsegu od 5 do 9 bara

10

Komora mora biti projektovana da omogući radni pritisak do 2 bara (3
ATA)

11

Vreme vanredne dekompresije , sa maksimalnim pritiskom u komori ne
duže od 120 sekundi

12

Kompletan sistem mora biti projektovan i testiran na pritisak od 3 bara

13

Sistem komunikacije: dvosmerni sistem komunikacije ( pacijent –
lekar ).

14

Ventilacioni opseg: 70-400 l/min ili veći

15

Ponuđeni model komore mora da poseduje ručne pneumatske kontole

16

Sistem ručne kontrole mora da omogući zadavanje željenog radnog
pritiska, izbor brzine kompresije i dekompresije komore. Manuelni
sistem kontrole mora da sadrži:
- Glavni manometar sa prikazom trenutnog pritiska u komori
- Manometar za očitavanje zadatag radnog/maksimalnog pritiska
- Regulator za podešavanje maksimalnog radnog pritiska
-

Regulator za podešavanje brzine kompresije

-

Regulator za dekompresiju

17

Ponuđeni model komore mora biti isporučen sa odgovarajućom
kompresorskom jedinicom
za komprimovani vazduh, tankom za vazduh i neophodnim filterima

18

Komora mora posedovati LCD multimedijalni monitor

19

Komora mora posedovati priključak za uzemljenje i dodatni priključak
za uzemljenje pacijenta za vreme obavljanja tretmana.

20

Komora mora posedovati indikaciju procenta kiseonika, na manuelnom
panelu

21

Hiperbarična komora mora posedovati automatski sistem kontrole koji
omogućava kompletno automatizovan proces rada:

22
23

softver mora biti na Srpskom jeziku
grafički prikaz kompletnog ciklusa terapije
39

24
25
26
27
28

29
30

mogućnost manuelne i automatske selekcije rada
mogućnost formiranja profila terapije
prikaz trenutnog pritiska u softveru
operater mora imati mogućnost selekcije gasa tokom terapije
softver mora posedovati mogućnost čuvanja i skladištenja podataka poput
naziva operatera, podataka o pacijentu, pritiska u komori, podataka o
kompresiji i dekompresiji komore
prikaz koncentracije kiseonika unutar komore tokom terapije
Komora mora posedovati mogućnost opcione nadogradnje sa
medicinskim uređajima poput pacijent monitora za praćenje vitalnih
funkcija pacijenata

31

Komora mora posedovati CE sertifikat i proizvedena u skladu sa
93/42/EEC, 2014/68/EU

32

Reference za proizvođača komore na teritoriji Srbije, Crne Gore i Bosni i
Hercegovine kao dokaz kvaliteta ponuđenog proizvođača

Партија 6 – Опрема за кардиосалу базирана на физичком тренингу
Редни
број
1

Минималне техничке карактеристике

ДА/НЕ

Sistem za kardiološku rehabilitaciju pacijenata mora da omogući
centralno kontrolisano opterećenje pacijenata i nadzor 10 kardio
rehabilitacionih bicikala bežično povezanih u centralni kardio
rehabilitacioni monitoring sistem.

2

Kardio rehabilitacioni softver treba da omogući rukovođenje kardiorehabilitacionog treninga i kontinuirani monitoring procesa rehabilitacije.

3

Software mora da bude baziran na MS Windows platformi sa intuitivnim
interfejsom koji obezbeđuje lak unos pacijentovih podataka, nadzor i
menadžerisanje trening sesijom i kompletiranje pacijentovih izveštaja.
Software mora da omogući intuitivno konfigurisanje treninga svakog
pojedinačnog pacijenta i mogućnost promene parametara tokom treninga
Preko pripadajuće PC infrastruktrure softver mora da omogući bežično
povezivanje sa kardiorehabilitacionim biciklima za prenos EKG signala,
vođenje i kontrolu rada ergometra.
Softver mora da omogući prikaz kontinuirano snimljenog EKG-a sa
markerima za različite faze testa i komentarima unešenim tokom testa.
Softver mora da omogući sprovođenje kardiološke rehabilitacije u
minimalno 5 faza rada: zagrevanje / povećanje opterećenja / kardio
trening / oporavak / mirovanje
Software mora da omogući tabelarni prikaz i evaluaciju urađenog
treninga

4
5

6
7

8

9

Software mora da omogući integraciju i kontrolu različitih vrsta kardiorehabilitacionih sprava: ergo bicikla, pokretne trake, ručnog ergo
40

Страна

10
11
12
13
14

15

16
17

18
19
20

21
22
23
24

25
26
27
28

bicikla,...
Software mora da poseduje vizuelne i akustičke alarme
Donji HR limit alarma podesiv u opsegu ne manjem od 1 do 100
Gornji HR limit alarma podesiv u opsegu ne manjem od 120 do 280
Sofware za kalkulaciju HR-a mora da koristi QRS slope detekciju i da pri
računanju prosečnog HR-a koristi buffer ne manji od 5 sekundi
Softver mora da omogući rukovođenje i nadzor od minimalno 16
ergometara simultano sa prikazom do 8 ergometara po jednom monitoru
PC računara
Izveštaj svakog urađenog treninga mora da sadržim minimalo sledeće
informacije: maksimalno,minimalno, prosečno opterećenje na početku i
kraju testa ; krvni pritisak u miru, u stresu i poslednji izmereni; Borgovu
skalu
Uz kardiorehabilitacioni softver neophodno je isporučiti pripadajući PC
računar sa 2 TFT monitora dijagonale min 24” i laser printer.
Kardio-rehabilitacioni bicikli moraju da budu bežično povezani sa
centralnim kardio rehabilitacionim softverom i da kontinuirano šalju i
primaju informacije softveru o aktuelnom treningu/stanju pacijenta.
Svaki bicikl mora da bude apsolutno kompatibilan sa sa centralnim PC
računarom i kardio-rehabilitacionim softverom
Svaki kardio-rehabilitacioni bicikl se isporučuje sa opcijom bežičnog
EKG monitoringa preko Bluetooth komunikacije
Svaki kardio-rehabilitacioni bicikl mora da poseduje instaliranu opciju
automatskog merenja krvnog pritiska minimalnog mernog opsega od 40
do 300mmHg, trigerovano QRS signalom
Opseg opterećenjena pacijenta min. 20-800W
kardio-rehabilitacioni bicikl mora da poseduje integrisan minimum jedan
galvanski izolovan RS-232 interfejs
kardio-rehabilitacioni bicikl mora da poseduje kompjuterski kontrolisan
sistem kočenja sa stalnim merenjem obrtnog momenta
kardio-rehabilitacioni bicikl mora da poseduje integrisan kolor
touchscreen displej za kontrolu rada i podešavanje bicikla sa mogućnošću
rotacije radi lakšeg pregleda u opsegu minimum 1800
maksimalna dozvoljena težina pacijenta min 160 kg.
visina sedišta i pozicija rukonaslona moraju biti podesivi
mogućnost nadogradnje SpO2 merenja i elekronskog podešavanja visine
sedišta i pozicije rukonaslona
kardio-rehabilitacioni bicikl mora da bude namenjen za medicinsku
upotrebu i da poseduje mogućnost rada u kardiologiji, sportskoj medicini i
rehabilitaciji
Партија 7 Апарат за електромиографију

Редни
број
1

Минималне техничке карактеристике

ДА/НЕ

Aparat za elektromiografiju (EMNG), 3 – kanalni, za merenje nervne
provodljivosti, 3 – kanalno pojačalo sa zglobnim držačem
41

Страна

2

Računarski sistem

3

Procesor: min. Intel i5

4

Radna memorija: min. 4 GB RAM

5

Hard disk: min. 500GB

6

Laserski štampač (min. 600 dpi)

7

Kolica za smeštaj aparata

8

Operativni sistem : min. Microsoft Windows 7 Professional

9

Microsoft Office 2016

10

Monitor: 21.5" wide screen

11

Softveri

12

Monitoring

13

Offline usrednjavanje

14

Pojačavač signala

15

Merenje kvaliteta EMG signala

16

Potpuna prilagodljivost za kombinaciju modaliteta

17

"Čišćenje signala" – smooth

18

Filtriranje nakon merenja

19

Podesiva automatska stimulacija

20

Kvantitativni EMG - Interference pattern Analysis (IP), Expert`s
quantitative IP (Eqip), Turns & Amplitude (TA), Fast Fourier Transform
(FFT)

21

Single Fiber - Triggered Single Fiber EMG, Stimulated Single Fiber
EMG, Fiber Density

22

Motor unit number index - Složeni mišićni akcioni potencijal (CMAP)

23

Vrste nalaza - obavezno uključeno

24

Provodljivost motornih nerava (MNC)

25

Provodljivost senzornih nerava (SNC)

26

Kombinovani senzorni index
42

27

Kombinovane provodljivosti motornih i senzornih nerava

28

Inching studije

29

F talas

30

H refleks

31

Blink refleks

32

Needle EMG

33

Dekrement - RNS (repetativna nervna stimulacija)

34

RR interval

35

Karpal tunel

36

SSR - SSR (simpatički kožni odgovor)

37

Pojačalo

38

Električno izolovano, minimalno 3-kanalno predpojačalo

39

5-pinski DIN konektori i 1.5 mm TP konektori za svaki od kanala na
predpojačalu

40

Akvizicija podataka

41

A-D konverzija: min. 24-bitna rezolucija

42

Električni stimulatori

43

Strujni stimulator sa konstantnom strujom sa monofaznim i bifaznim
impulsima

44

Ručni stimulator sa tasterima za: intezitet, stimulaciju, promene anode i
katode, sledeći test i sledeća stranica

45

Dodatni pribor i potrošni materijal

46

Value Line kabl za EMNG iglene elektrode

47

Jednokratne koncentrične iglene elektrode 37x0,46mm (black) 25 kom.

48

Digitalne prstenaste elektrode

49

Bipolarna registraciona/stimulaciona elektroda (2 KOM)

50

Višekratna pločasta elektroda za uzemljenje, 30 mm, 1.25 m, TP

43

6-II

ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

НАЗИВ ПОНУЂАЧА
АДРЕСА ПОНУЂАЧА
МЕСТО И ПОШТАНСКИ БРОЈ
МАТИЧНИ БРОЈ
ПИБ БРОЈ
ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТ
Е-MAIL
ТЕЛЕФОН
ТЕЛЕФАКС
ТЕКУЋИ РАЧУН
НАЗИВ БАНКЕ
ЛИЦЕ ОДГОВОРНО ЗА ПОТПИСИВАЊЕ
УГОВОРА

П
У
дана

О

Н У

Ђ А Ч

(штампано име и презиме)
(пун потпис)
МП
(читак отисак печата)
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6-III ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

Пун назив понуђача
Седиште и адреса
Матични број
ПИБ и ПДВ број
Одговорно лице
Контакт особа
Телефон, факс, е-mail
Опис посла

Пун назив понуђача
Седиште и адреса
Матични број
ПИБ и ПДВ број
Одговорно лице
Контакт особа
Телефон, факс, е-mail
Опис посла
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.
П
У
дана

О

Н У Ђ

А Ч

(штампано име и презиме)
(пун потпис)
МП
(читак отисак печата)
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1.

MОДЕЛ УГОВОРА

Попунити прву страницу (подаци о понуђачу) и остале празне рубрике, сваку
страницу парафирати и оверити печатом, а последњу страну оверити потписом
и печатом чиме понуђач потврђује да се слаже са моделом уговора
У случају подношења заједничке понуде или наступања са подизвођачем/има попуњава
се и члан 1. тачка 1.1.1 . односно 1.1.2. на начин како је описано делу Заједничка
понуда и Понуда са подизвођачем.

Партија

-М О Д Е ЛУГОВОР број 50/18
(уписати број и назив партије)

Закључен између:
Наручиоца: Институт за рехабилитацију
са седиштем у Београду, улица Сокобањска 17,
ПИБ: 101962711. Матични број: 07050844, Број рачуна: .840-657667-10 Управа за
трезор; кога заступа в. д.. директора прим. Др Снежана Костић
и
2. ................................................................................................
са
седиштем
у
............................................,
улица ............................................. ,
ПИБ:.......................... Матични број: ........................................
Број рачуна: ............................................ Назив банке ..................................... ,
Телефон: .......................... Телефакс:
кога заступа...................................................................
(у даљем тексту: Испоручилац)
Основ Уговора:
ЈН Број: 50/18
Број и датум одлуке о додели Уговора:...............................................
Понуда изабраног понуђача бр.
од...............................
- да је Наручилац на основу Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број
124/2012, 14/15 и 68/15), спровео поступак јавне набавкe МЕДИЦИНСКЕ ОПРЕМЕ
по партијама, за партију
(уписати број и назив партије) редни број ЈН
50/18, на основу позива објављеног на Порталу јавних набавки, интернет страни
наручиоца, Порталу слубжених гласила Републике Србије и базе прописа.
- да је Испоручилац доставио (заједничку/са подизвођачем) понуду број ( биће преузето из
понуде), која у потпуности испуњава услове из конкурсне документације, налази се у
прилогу и саставни је део овог Уговора.
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- да је Наручилац Одлуком о додели уговора број ( попуњава Наручилац) доделио
Уговор за јавну набавку НАБАВКА МЕДИЦИНСКЕ ОПРЕМЕ по партијама, за
партију
редни број ЈН 50/18.
-

да Наручилац овај Уговор закључује на основу члана 113. Закона о јавним набавкама.
ПРЕДМЕТ И ЦЕНА УГОВОРА
Члан 1.
1.1.

Испоручилац се обавезује да Наручиоцу, испоручи, монтира, инсталира и пусти
у рад, а Наручилац да плати:
(уписати број и назив партије; у даљем
тексту уговорено добро - у свему према обрасцу понуде и техничким
карактеристикама и елементима техничке подршке), у свему у складу са
понудом Испоручиоца бр.
од .2018. год, која је саставни део
уговора.

(1.1.1 Уговорне стране су сагласне да Испоручилац наступа у оквиру заједничке понуде,
чији су чланови групе следећи:
,
,
.
1.1.2 Уговорне стране су сагласне да Испоручилац наступа са подизвођачем/има:
,
,
.)
1.2.
Вредност уговорених добара износи:
РСД без ПДВ-а.
Укупна вредност уговора (са ПДВом) је:
. У укупну вредност
уговорених добара улази и допремање, истовар, монтажа, инсталација,
доказивање техничких карактеристика и пуштање у рад и, обука корисника и
техничких лица на лицу места.
РОК И МЕСТО ИСПОРУКЕ
Члан 2.
2.1.

Испоручилац се обавезује да испоручи уговорено добро из члана 1. уговора у
року од __________ дана од дана обостраног потписивања уговора. Рок за
квалитативни пријем је _______________ дана од дана обостраног потписивања
уговора (рокови за квантитативни пријем до 60 дана, односно до 100 дана за
партију 5; за квалитативни пријем до 65 дана, односон 110 дана за партију 5).
Датум пријема уговорених добара у просторијама крајњег корисника сматраће
се роком (датумом) испоруке (датум на отпремници). Испоручилац је обавезан
да писаним путем обавести Наручиоца - крајњег корисника о тачном датуму и
времену испоруке, најмање 3 (три) дана пре испоруке, водећи рачуна да исти не
пада у ванрадно време, време празника, суботу и недељу.

2.2.

Испоручилац је у обавези да изврши допремање и уношење уговорених добара у
предвиђене просторије на локацији употребе.

2.3.

Испоручилац се обавезује да ће монтажу, инсталацију, пуштање у рад,
тестирање, доказивање свих тражених карактеристика уговорених добара квалитативни пријем извршити у року до дана од дана обостраног
потписивања уговора.
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НАЧИН ПЛАЋАЊА
Члан 3.
3.1.

Износ од
динара, без ПДВ-а , односно
са ПДВом (за
уговорену опрему и обуку неограниченог броја лица крајњег корисника и лица
техничке струке за рад на лицу места при инсталацији) наручилац ће платити
авансно, у року од 5 дана од дана достављања профактуре за авансно плаћање
регистроване у централном регистру фактура, банкарске гаранције за поваћај
авансног плаћања. Банкраска гаранција је снабдевена клаузулом „неопозива“,“
безусловна“, „наплатива на први позив“ и „без приговора“, у висини вредности
уговора са ПДВ-ом, и роком важења 10 дана дужем од дана за испоруку добара.

3.2.

Да би Наручилац могао да изврши плаћање рачуна из тачке 3.1. овог члана,
Испоручилац је дужан да достави следећу оригиналну исплатну документацију:
o Профактуру за авансно плаћање регистровану у централном регистру
фактура (два примерка);
o Банкарску гаранцију за повраћај аванса у висини уговорене вредности са
ПДВ-ом.
Испоручилац је дужан да одмах након испоруке достави Наручиоцу
документацију: Отпремницу (два примерка), фактуру;
Записник о квантитативном и квалитативном пријему уговорених добара
потписан од стране Испоручиоца и комисије крајњег корисника (један
примерак).
Извештај о извршеној обуци неограниченог броја крајњих корисника и
техничких лица на лицу места при инсталацији (у два примерка: један оригинал
и једна фотокопија).
ПДВ ће се обрачунавати и исказивати у складу са Законом о ПДВу (Сл.Гласник
РС 84/04 и 86/04- исправке, 61/05, 61/07, 93/12 и 108/13)

3.3.

3.4.

ОБУКА И ДОКУМЕНТАЦИЈА
Члан 4.
4.1.

Испоручилац се обавезује да изврши обуку неограниченог броја корисника и
лица техничке струке на лицу места, до потпуног овладавања техником рада, у
року за квалитативни пријем у трајању од радних дана.

4.2.

Цена обука из тачке 4. 1. овог члана је садржана у уговореној вредности

4.3.

Испоручилац се обавезује да уз уговорена добра из члана 1. тачка 1.1. уговора
испоручи следећу документацију:

4.3.1.

Корисничко упутство (user manual) за рад оператера на енглеском и српском
језику у папирном облику по два примерка;

4.3.2.

Сервисно упутство (service manual) за техничко одржавање на енглеском језику
у папирном облику и електронском облику (CD-у)
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4.3.3.

Сервисни инсталациони софтвер и неопходне шифре за сервис апарата

4.4.

Испоручилац се обавезује да ће достављати податке (путем електронске поште,
факса или др) о променама шифара за софтверски приступ сервисном моду за
све шифре које се временски мењају од стране произвођача (дневно, месечно и
годишње) - уколико постоји сервисни софтвер и шифре за сервис.
ОТПРЕМА И ПАКОВАЊЕ
Члан 5.

5.1. Испоручилац се обавезује да уговорена добра из члана 1. Уговора буду
одговарајуће упакована како би се заштитила од било каквих оштећења или
губитка за време транспорта, утовара, претовара, истовара и ускладиштења до
уградње.
КВАНТИТАТИВНИ И КВАЛИТАТИВНИ ПРИЈЕМ
Члан 6.
6.1.

Квантитативни и квалитативни пријем добара из члана 1. Уговора врши се у
просторијама крајњег корисника, након чега ће уговорне стране сачинити
записник.

6.2.

Под квантитативним пријемом подразумева се испорука уговорених добара у
просторијама Наручиоца – крајњег корисника,

6.3.

Под квалитативним пријемом подразумева се да Испоручилац изврши
инсталацију, монтажу, пуштање у рад, тестирање и доказивање свих тражених
карактеристика уговорених добара, као и обуку корисника и лица техничке
струке, на лицу места.

6.4.

Уочени недостаци при квантитативном и квалитативном пријему, као што су
оштећење уговореног добра, мањак у односу на фактуру и листу паковања, као и
неслагање у односу на уговорене техничке карактеристике, констатоваће се
комисијским записником крајњег корисника и Испоручиоца.

6.5.

Испоручилац се обавезује да отклони недостатке у испоруци, констатоване
комисијским записником, како би се крајњем кориснику испоручила недостајућа
добра, односно њени делови, заменила неисправна и неадекватна добра,
бесплатно.

6.6.

Уколико се у току квалитативног пријема уговореног добра из члана 1. уговора
деси квар Испоручилац је дужан да га отклони о свом трошку.

6.7.

Рок квантитативног пријема је _________ дана од дана обостраног потписивања
уговора ; рок квалитативног пријема је__________дана од дана обостраног
потписивања уговора (понуђачи уписују број дана; не сме бити дужи од 60 дана
за квантитативни, 65 за квалитативни; за партију 5 – не дужи од 100 дана за
квантитативни, 110 за квалитативни.)
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МОНТАЖА, ПУШТАЊЕ У РАД И ТЕСТИРАЊЕ УГОВОРЕНЕ ОПРЕМЕ
Члан 7.
7.1.

Испоручилац је у обавези да изврши допремање и уношење уговорених добара у
предвиђену просторију, на локацију инсталирања, као и да изведе све пратеће
активности, уколико се јави потреба за тим.

7.2.

Монтажа уговорених добра садржана је у цени из члана 1. овог уговора и биће
извршена од стране овлашћених стручњака Испоручиоца, односно произвођача
на одредишту наручиоца. Испоручилац је у обавези да изврши монтажу,
инсталацију и пуштање у рад уговорених добара и пратеће опреме уз обезбеђење
свих потребних делова и материјала за повезивање са постојећом инсталацијом у
предвиђеним просторијама.

7.3.

По завршетку монтаже приступиће се пуштању уговорених добара у рад и
њиховом тестирању (провера техничких карактеристика и перформанси).

7.4.

Након извршеног тестирања и квалитативног пријема биће сачињен Записник о
квалитативном пријему од чијег датума завођења почиње да тече гарантни
период.

7.5.

По завршетку гарантног периода биће поновљено тестирање по методологији
доказивања радних карактеристика уговорених добара, а затим ће бити сачињен
Записник потписан од стране Испоручиоца и комисија крајњег корисника да су
уговорена добра у потпуности у исправном стању.
КВАЛИТЕТ УГОВОРЕНОГ ДОБРА И ГАРАНЦИЈА
Члан 8.

8.1.

Испоручилац гарантује да су испоручена добра нова, из текуће производње,
квалитетно и функционално у складу са одредбама овог уговора. Испоручилац
обезбеђује гаранцију за редован рад уговорених добра према корисничком
упутству. Добра ће у потпуности одговарати техничким захтевима и
стандардима за ову врсту опреме и биће испитана пре испоруке од стране
произвођачевих органа за контролу квалитета.

8.2.

Испоручилац даје гаранцију од месеци за уговорено добро из члана 1. овог
уговора.

8.3.

Испоручилац је у обавези да у гарантном року, о свом трошку спроводи све
радње и активности превентивног одржавања и техничких прегледа, а у складу
са сервисним упутством и по препоруци произвођача.
Наручилац је у обавези да пошаље своју писану рекламацију Испоручиоцу у
случају да у гарантном року на добрима која се испоручују по овом уговору,
буде установљен било какав недостатак у конструкцији, изради, или недостатак
проузрокован лошим квалитетом материјала, или уколико добра или њихови
делови не функционишу правилно.
Испоручилац је обавезан да приступи решавању квара најкасније у року од 24
часа од пријема писане рекламације.

8.4.

8.5.
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8.6.
8.7.

8.8.

8.9.

Рок за решавање рекламације, у гарантном року је највише 7 дана од дана
пријема писане рекламације крајњег корисника.
Уколико се у току гарантног рока догоди дужи застој, у укупном трајању од 15
(петнаест) дана, Испоручилац је дужан да продужи гарантни рок за дужину
периода застоја – престанка рада уговореног добра.
Под периодом престанка рада уговореног добра подразумева се период од
пријема писане рекламације крајњег корисника до сачињавања записника
потписаног од стране Испоручиоца и комисије крајњег корисника да је уговорено
добро доведено у исправно стање.
За сваки замењени или поправљени део примениће се нови гарантни рок –
преносива гаранција произвођача (гаранција коју произвођач уговорених добара
преноси на Испоручиоца), рачунајући од дана замене, инсталирања или
поправке.

8.10.

Под скривеним манама подразумевају се неисправности које нису видљиве и
нису могле бити откривене у току нормалног функционисања добра, као и оне
неисправности које нису обухваћене сервисним упутством, а које продавац не
може да отклони у року од 30 (тридесет) дана од дана пријема писане
рекламације.

8.11.

У случају да Испоручилац не може да отклони неисправност добра у року из
тачке 8.10. овог члана, рачунајући од дана пријема писане рекламације, дужан је
да испоручи, монтира и пусти у рад ново добро у року од два месеца од дана
пријема писане рекламације
Испоручилац се обавезује да ће обезбедити испоруку резервних делова и
техничког потрошног материјала у периоду од 7 година од момента
квалитативног пријема.

8.12.

8.13.

Испоручилац је у обавези да у току гарантног периода обезбеди бесплатно
инсталирање и надоградњу софтверско – хардверских побољшања која
произвођач спроведе на испорученој опреми.
КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 9.

9.1.

Ако Испоручилац својом кривицом прекорачи рокове за испоруку и/или
квалитативни пријем уговореног добра који су утврђени у члану 2. уговора,
дужан је да плати уговорну казну у износу од 2%0 (промила) дневно. Уговорна
казна може бити највише 5% од укупне вредности уговора.

9.2.

Обрачун уговорне казне врши Наручилац, о чему сачињава књижно задужење
које доставља Испоручиоцу ради уплате.

9.3.

Ако Испоручилац својом кривицом не изврши уговорене обавезе, једнострано
раскине уговор или закасни са испоруком и/или квалитативним пријемом добара
преко рокова који су предвиђени горе наведеном уговорном казном, Наручилац
без његове сагласности има право да депоновани инструмент обезбеђења
извршења уговорних обавеза – банкарску гаранцију, поднесе на наплату Банци
код на износ до 10% вредности уговора, без ПДВа (односно 15% уколико је
дужник добио негативну референцу за јавну набавку која није истоврсна са
предметом ове јавне набавке).
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9.4.

Наручилац има право да једнострано раскине уговор уколико Испоручилац
својом кривицом не изврши уговорне обавезе или закасни са испоруком и/или
квалитативним пријемом добара преко рокова који су предвиђени горе
наведеном уговорном казном, а депоновани инструмент обезбеђења извршења
уговорних обавеза –поднесе на наплату Банци код које има отворен текући
рачун на износ до 10% вредности уговора, без ПДВ-а (односно 15% уколико је
дужник добио негативну референцу за јавну набавку која није истоврсна са
предметом ове јавне набавке).
ФИНАНСИЈСКО ОБЕЗБЕЂЕЊЕ УГОВОРА
Члан 10.

Банкарска гаранција за повраћај авансног плаћања
Испоручилац се обавезује да у моменту закључења уговора преда наручиоцу банкарску
гаранцију за повраћај авансног плаћања која ће која ће бити са клаузулама: неопозива,
безусловна, наплатива на први позив и без права на приговор. Банкарска гаранција
издаје се у висини 100% од укупне вредности уговора са ПДВ-ом, са роком важности који
је 10 (десет) дана дужи од истека рока за коначно извршење посла – испоруку добара.
Банкарску гаранцију наручилац може реализовати уколико испоручилац не изврши
испоруку у року и на начин утврђен овим уговором и понудом која се сматра њеним
саставним делом, у циљу обезбеђења наручиоца од настанка евентуалне штете, без
кривице наручиоца.
Банкарска гаранција за добро извршење посла
Испоручилац се обавезује да у року од 10 дана од дана закључења уговора преда
наручиоцу банкарску гаранцију за добро извршење посла, која ће бити са клаузулама:
неопозива, безусловна, наплатива на први позив и без права на приговор. Банкарска
гаранција за добро извршење посла издаје се у висини 10% од укупне вредности уговора
без ПДВ-а, са роком важности који је 10 (десет) дана дужи од истека рока за коначно
извршење посла.
Банкарску гаранцију за добро извршење посла Наручилац може да реализује уколико
Изабрани понуђач (Добављач) не извршава своје обавезе на начин и под условима
дефинисаним уговором о јавној набавци, који ће бити закључен након окончања предметног
поступка јавне набавке уколико буду испуњени сви законски услови.
Банкарску гаранцију за отклањање недостатака у гарантном року
За радове, пре окончања посла, изабрани понуђач ће обезбедити банкарску
гаранцију за отклањање недостатака у гарантном року, у висини од 5% вредности понуде
без ПДВ-а са роком важења 10 дана дуже од гарантног рока (који износи минимум 24
месеца).
РЕШАВАЊЕ СПОРОВА
Члан 11.
11.1

Уговорне стране су се сагласиле да евентуалне спорове, поводом овог уговора
решавају споразумно.
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11.2

У случају да се не постигне сагласност о спорним питањима, уговорене стане су
сагласне да спорове решавају код Привредног суда у Београду.
ИЗМЕНА И ДОПУНА УГОВОРА
Члан 12.

Овај уговор може бити измењен или допуњен, у истој форми само сагласношћу
уговорних страна.
МЕРЕ БЕЗБЕДНОСТИ
Члан 13.
Уговорне стране су обавезне да се придржавају Закона о тајности података ("Сл.
гласник РС", бр. 104/09) и Уредбе о критеријумима за утврђивање података значајних
за одбрану земље који се морају чувати као државна или службена тајна и о
утврђивању задатака и послова од посебног значаја за одбрану земље које треба
штитити применом посебних мера безбедности (''Сл. лист СРЈ'', бр. 54/94 и ''Сл. гласник
РС'', бр. 88/09 и 111/09).
ОСТАЛЕ ОДРЕДБЕ
Члан 14.
За све што није изричито прецизирано овим уговором примењују се одредбе
Закона о облигационим односима (''Сл. лист СФРЈ'' бр. 29/78, 39/85, 45/89, 57/89,
''Сл. лист СРЈ'' бр. 31/93, 22/99 и 44/99).
14.2. Уговор је састављен у четири примерка, од којих је један примерак за
Испоручиоца, а три примерка задржава Наручилац.
14.1.

Наручилац задржава право да уговор умножи и изводно достави у потребном
броју својим корисницима.
14.4. Уговор производи правно дејство од дана обостраног потписивања.
14.3.

ИСПОРУЧИЛАЦ:

НАРУЧИЛАЦ:

53

8. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА ИЗ чл. 75. ст.2 Закона

У вези члана 75. став 2. Закона, као заступник понуђача дајем следећу:

ИЗЈАВУ
Понуђач
(навести назив понуђача)
у поступку јавне набавке број 50/18, изјављујемо да смо поштовали обавезе које
произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада,
заштити животне средине, као и да немамо забрану обављања делатности која је на
снази у време подношења понуде.

П
У
дана

О

Н У

Ђ А Ч

(штампано име и презиме)
(пун потпис)
МП
(читак отисак печата)

НАПОМЕНА:

уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити
потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе и
оверена
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9. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОНУЂАЧА ДА ЋЕ ОБАВЕСТИТИ НАРУЧИОЦА О
ПРОМЕНИ КОЈА ЈЕ У ВЕЗИ СА ИСПУЊЕНОШЋУ УСЛОВА ИЗ ЈАВНЕ
НАБАВКЕ

ИЗЈАВЉУЈЕМО

Под кривичном, материјалном и моралном одговорношћу да ћемо без одлагања
обавестити наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка
јавне набавке 50/18, а која наступи до доношења одлуке, односно закључења уговора,
односно током важења уговора о јавној набавци, и да ћемо о томе доставити доказ.

П
У
дана

О

Н У

Ђ А Ч

(штампано име и презиме)
(пун потпис)

МП
(читак отисак печата)
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10. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

У складу са чланом 26. Закона,
(назив понуђач)
даје
ИЗЈАВУ
О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у
поступку јавне набавке 50/18, поднео независно, без договора са другим понуђачима
или заинтересованим лицима.
П
У
дана

О

Н У

Ђ А Ч

(штампано име и презиме)
(пун потпис)
МП
(читак отисак печата)

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.
Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити
потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе и
оверена печатом
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11. ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА ДА ЋЕ ПРИЛОЖИТИ ИНСТРУМЕНТ ОБЕЗБЕЂЕЊА ЗА
ДОБРО ИЗВРШЕЊЕ ПОСЛА – БАНКАРСКУ ГАРАНЦИЈУ

Беспоговорно се обавезујемо да ћемо приликом закључења уговора издати Наручиоцу
инструмент обезбеђења уговорних обавеза – БАНКАРСКУ ГАРАНЦИЈУ као гаранцију
испуњења уговорне обавезе, односно као гаранцију за добро извршење посла.
Банкарска гаранција гласи на 10% уговорене вредности без ПДВ-а; са роком важности
10 дана дуже од дана извршења уговора – испоруке добара.
Беспоговорно се обавезујемо да ћемо наручиоцу предати приликом закључења уговора
и банкраску гаранцију за повраћај авансног плаћања у висини вредности уговора са
ПДВ-ом; коју наручилац има право да наплати од банке у случају да не извршимо
испоруку у року и на начин утврђен закљученим уговором. Банкарска гаранција је
снабдевена клаузулама „неопозива, безусловна, наплатива на први позив и без права на
приговор са роком важења 10 дана дуже од рока за испоруку добара.
Такође се обавезујемо да ћемо наручиоцу након закључења уговора, доставити
банкарску гаранцију у висини од 5% уговора без ПДВ-а на име отклањања
недостатака у гарантном року, из које наручилац има право да наплати штету која
проистекне из недостатка ствари у гарантном року. Рок важења је 10 дана дуже од
уговореног гарантног рока.

П
У
дана

О

Н

У Ђ А Ч

(штампано име и презиме)
(пун потпис)
МП
(читак отисак печата)
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11а ОБРАЗАЦ МЕНИЧНОГ ОВЛАШЋЕЊА ЗА ОЗБИЉНОСТ ПОНУДЕ

На основу Закона о меници и тачке 1,2 и 6. Одлуке о облику,
садржини и начину коришћења јединствених инструмената платног промета
Дужник – правно лице:
Седиште – адреса:
Матични број:
ПИБ:
У месту:
Дана:
Текући рачун:
Код банке:
И З Д А Ј Е ПОВЕРИОЦУ: Институт за рехабилитацију, Београд, Сокобањска 17
Текући рачун: 840-657661-28
Код банке: Управа за јавна плаћања

МЕНИЧНО ПИСМО – ОВЛАШЋЕЊЕ
ЗА КОРИСНИКА БЛАНКО, СОЛО МЕНИЦЕ
Предајемо вам
бланко соло меницу и овлашћујемо Институт за
рехабилитацију, Београд, Сокобањска 17, као Повериоца, да предату меницу серије
може попунити на износ 10 % од укупне вредности понуде без пдв-а на име
озбиљности понуде за ЈН бр. 50/18 чији је предмет Медицинска опрема, по партијама, за
партију бр.
, што номинално износи
динара без ПДВ-а.
Овлашћује се Институт за рехабилитацију, Београд, Сокобањска 17, као Поверилац, да
у своју корист врши наплату доспелих хартија од вредности – меница, безусловно и неопозиво,
без протеста и трошкова, вансудски, иницира наплату, издавањем налога за наплату на терет
рачуна Дужника код банке, а у корист рачуна Повериоца.
Овим изричито и безусловно ОВЛАШЋУЈЕМО банке код којих имамо рачуне, да
наплату изврше на терет рачуна Дужника код тих банака, односно овлашћујемо ове банке да
поднете налоге за наплату заведу у евиденцију редоследа чекања због евентуалног недостатка
средстава на рачуну или због обавезе поштовања редоследа наплате са рачуна утврђеног
Законом о платном промету и прописима донетим на основу овог закона.
Меница важи 30 (тридесет) дана дуже од понуђеног рока важности понуде за предметну
јавну набавку.
Дужник се одриче права на повлачење овог овлашћења, на опозив овог овлашћења, на
стављање приговора на задужење и на сторнирање по овом основу за наплату.
Меница је важећа и у случају да дође до промене лица овлашћеног за заступање и
располагање средствима на текућем рачуну дужника, статусних промена, оснивања нових
правних субјеката од стране дужника.
Ово овлашћење је сачињено у 2 (два) истоветна примерка од којих 1 (један) за дужника
и 1 (један) за повериоца.
Датум издавања овлашћења
године
Датум до кога важи овлашћење
године
ДУЖНИК – ИЗДАВАЛАЦ МЕНИЦЕ
МП
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12. ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ
У

складу

став
1.
Закона,
понуђач
, доставља укупан износ и структуру
трошкова припремања понуде, како следи у табели:
РБ

са

чланом

88.

Износ
без ПДВа

Врста трошка

Износ
са ПДВом

1
2
3
4
5
6

УКУПНО

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 узорака или модела, ако су
израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања
средстава обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој
понуди.
П О Н У Ђ А Ч
У
дана

(штампано име и презиме)
(пун потпис)
МП
(читак отисак печата)
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