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На основу члана 61. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије“
бр. 124/12,14/15 и 68/15), Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у
поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Службени гласник
Републике Србије“ бр. 86/15) и Измене Одлуке о покретању поступка јавне набавке добара
број 224 од 29.11.2018.године, наручилац Дом здравља Младеновац је припремио

КОНКУРСНУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ
за јавну набавку добара број 1.1.12
„Лабораторијски материјал“
- поступак јавне набавке спроводи се у отвореном поступку -

Конкурсна документација садржи:
1.) Општи подаци о набавци
2.) Подаци о предмету јавне набавке
3.) Врста, спецификација, количина и опис добара, квалитет, рок извршења,
место испоруке добара
4.) Услови за учешће у поступку јавне набавке из члана 75. Закона и упутство
како се доказује испуњеност тих услова
5.) Упутство понуђачима како да сачине понуду
6.) Обрасци и модел уговора
7.) Изјава понуђача о испуњавању услова

НАПОМЕНА: Ова конкурсна документација има укупно 34 странe.
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1.ОПШТИ ПОДАЦИ О НАБАВЦИ
1.1. Назив, адреса и интернет страница наручиоца:
Дом здравља Младеновац, Краљице Марије бр.15, 11400 Младеновац,
www.dzmladenovac.rs

1.2. Подаци о врсти поступка јавне набавке:
Поступак јавне набавке добара бр 1.1.12 – Лабораторијски материјал, спровешће се у
отвореном поступку.
1.3. Предмет јавне набавке:
Предмет јавне набавке је набавка добара 1.4. Контакт:
Контакт особе су Милорад Павловић и Срећко Миладиновић, тел. 011 8241 576 и
011 8241568, e-mail: direktna@dzmladenovac.rs , pravnik@dzmladenovac.rs, и
nabavke@dzmladenovac.rs, сваког радног дана од 7 до 14 часова.
1.5. Подаци о начину, месту и роковима за подношење понуда:
Начин и место подношења понуда: Понуде са припадајућом документацијом,
достављају се у затвореној и запечаћеној коверти на адресу наручиоца – Дом здравља
Младеновац, Краљице Марије бр.15, 11400 Младеновац, са обавезном назнаком на лицу
коверте: „Не отварати – Набавка лабораторијског материјала ( навести назив и број
партије) “ поштом, или лично преко писарнице наручиоца. На полеђини коверте обавезно
навести назив, адресу, број телефона и факса понуђача, као и име особе за контакт и е-mail.
Последњи дан рока, односно датум и сат за подношење понуда: Рок за
подношење понуда је 03.01.2019.године до 12,00 часова.
Последице пропуштања рока одређеног за подношење понуда: Понуда која буде
примљена након датума и сата одређеног за подношење понуда сматраће се
неблаговременом.
1.6. Обавештење о месту, дану и сату отварања понуда, као и времену и начину
подношења пуномоћја:
Место отварања понуда: Јавно отварање понуда обавиће се у просторијама Дома
здравља Младеновац, Краљице Марије бр.15, 11400 Младеновац, у управној згради.
Дан и сат отварања понуда: Понуде ће се отварати 03.01.2019.године у 12,00
часова.
Време и начин подношења пуномоћја: Отварању понуда могу присуствовати сва
заинтересована лица. Представници понуђача морају имати потписано и оверено овлашћење
које ће предати Комисији за јавну набавку пре отварања понуда.

1.7.Обавештење о року у коме ће наручилац донети одлуку о додели уговора:
Одлука о додели уговора, са образложењем, донеће се у року од 25 дана од дана
јавног отварања понуда и биће објављена Порталу јавних набавки и на својој интернет
страници у року од 3 (три) дана од дана њеног доношења.
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2.ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
2.1. Опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавки:
Опис предмета набавке: Набавка лабораторијског материјала.
Назив и ознака из општег речника набавки: 33140000 – Медицински потрошни
материјал, РА02-0 закуп.

3. ВРСТА, СПЕЦИФИКАЦИЈА, КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА, КВАЛИТЕТ, РОК
ИЗВРШЕЊА
Врста, спецификација, количина и опис добара која су предмет јавне набавке, детаљно су
приказани у обрасцу бр.9 – табеларни део понуде.
Понуђачи су дужни да уз понуђене реагенсе ( за партију 1 и партију 2 ) понуде и апарат
у закуп, при чему изражавају цену закупа апарата за период од једне године (на колико
се и предметни лабораторијски потрошни материјал, односно реагенси, набављају).
Изабрани понуђач је дужан да за понуђени апарат ( за партију 1 и партију 2) достави
оригиналнo упутствo за рад, као и преводе упутства на српски језик уколико је на другом
језику ( у писаној или у електронској форми на ЦД-у) и изврши обуку особља које ће радити
на том апарату.
Место испоруке је седиште наручиоца – Дом здравља Младеновац.
Количине наведене у спецификацији су оријентационе што значи да могу бити
веће или мање у зависности од потребе наручиоца.
4. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 75. и 76.
ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА

4.1. Обавезни и додатни услови:
У складу са чланом 75. став 1. и чланом 76. Закона о јавним набавкама („Службени
гласник Републике Србије“ бр. 68/15), понуђач у поступку јавне набавке мора доказати:
1.) да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;
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;
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.
4.) да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет
јавне набавке ако је таква дозвола предвиђена посебним прописом.
5.) за средства која подлежу дозволи за стављање у промет од Агенције за лекове и
медицинска средства морају имати важеће решење Агенције за лекове и
медицинска средства за стављање средства у промет. Спаковати према редоследу
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добара из спецификације и на сваком решењу уписати број ставке на коју се
односи и подвући на решењу генерички назив где се налази).

4.2. Доказивање испуњености услова:
Испуњеност услова из члана 75. и 76. Закона о јавним набавкама („Службени гласник
Републике Србије“ бр.124/12, 14/15 и 68/15 ) понуђач доказује достављањем следећих
доказа :
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):
2) Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона - Доказ: Правна лица: 1) Извод из казнене
евиденције, односно уверењe 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; 2) 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 МУП-а,
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 уверење надлежне полицијске управе
МУП-а, којим се потврђује да 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 (захтев се може поднети према месту рођења или према месту
пребивалишта).
Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда;
3) Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона - Доказ: Уверење Пореске управе министарства
финасија 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 ) важећa дозволa за обављање одговарајуће делатности, издатa од стране надлежног
органа;
5 ) важеће решење Агенције за лекове и медицинска средства за стављање средства у
промет, за средства која подлежу регистрацији код Агенције за лекове и медицинска
средства. На сваком решењу уписати број ставке на коју се односи и подвући на
решењу назив где се налази.
4.3. У складу са чланом 78.став 5.ЗЈН Лице уписано у регистар понуђача није дужно
да приликом подношења понуде односно пријаве доказује испуњеност обавезних
услова из чл.75 за тачке 1. до 3.
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Довољно је да доставе изјаву да су регистровани у Регистру понуђача или
фотокопију Извода о регистрованим подацима из регистра понуђача или Решење о
упису у Регистар.

5. УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ
5.1. Подаци о језику на којем мора да буде састављена понуда:
Понуда мора да буде састављена на српском језику.
5.2. Захтеви у погледу начина на који понуда мора бити сачињена:
Понуда се доставља у писаном облику, у једном примерку, на обрасцу из конкурсне
документације и мора бити јасна и недвосмислена, читко попуњена-откуцана или написана
необрисивим мастилом, и оверена и потписана од стране овлашћеног лица понуђача.
Понуда се саставља тако што понуђач уписује тражене податке у обрасце који су
саставни део конкурсне документације. Подаци који нису уписани у приложене обрасце
односно подаци који су уписани мимо образаца неће се уважити, и таква понуда ће се
одбити.
Пожељно је да сви документи поднети уз понуду буду повезани у целини и
запечаћени, тако да се не могу накнадно убацивати, одстрањивати или замењивати
појединачни листови, односно прилози, а да се видно не оштете листови или печат.
Понуђач подноси понуду у запечаћеној коверти, тако да се при отварању може
проверити да ли је затворена онако како је предата.
Понуде, са припадајућом документацијом, достављају се у затвореној и запечаћеној
коверти на адресу наручиоца – Дом здравља Младеновац, Краљице Марије бр.15, 11400
Младеновац, са обавезном назнаком на лицу коверте: „Не отварати – Набавка
лабораторијског материјала ( навести назив и број партије) “, поштом, или лично
преко писарнице наручиоца. Сваког радног дана од 7 до 14 часова.
На полеђини коверте обавезно навести пун назив, адресу, број телефона и факса
понуђача као и име особе за контакт и е-mail.
Наручилац ће одбити све неблаговремене понуде, с тим да ће исте након окончања
поступка отварања понуда, неотворене вратити понуђачу, са назнаком на коверти понуде да
је неблаговремена.
Неблаговремена понуда је понуда која је примљена од стране наручиоца након
истека рока одређеног у позиву и конкурсној документацији.
Наручилац ће одбити све неодговарајуће понуде и неприхватљиве понуде.
Одговарајућа понуда је понуда која је благовремена и за коју је утврђено да потпуно
испуњава све техничке спецификације.
Прихватљива понуда је понуда која је благовремена, коју наручилац није одбио због
битних недостатака, која је одговарајућа, која не ограничава, нити условљава права
наручиоца или обавезе понуђача и која не прелази износ процењене вредности јавне набавке.
Наручилац ће понуду одбити ако:
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1.) понуђач не докаже да испуњава обавезне услове за учешће прописане
конкурсном документацијом.
2.) понуђач не докаже да испуњава додатне услове прописане конкурсном
документацијом.
3.) је понуђени рок важења понуде краћи од 60 дана;
4.) понуда садржи друге недостатке због којих није могуће утврдити стварну
садржину понуде или није могуће упоредити је са другим понудама (потребно је
попунити образац понуде и друге тражене обрасце);
5.) није попуњена, потписана и оверена Изјава о независној понуди.
5.3. Обавештење о могућности да понуђач понуду може поднети за једну или више
партија и упутство о начину на који понуда мора да буде поднета, уколико је предмет
јавне набавке обликован по партијама:
Ова набавка је обликована по партијама:
Партија 1 Хематолошки материјал и реагенси за хематолошки анализатор процењена
вредност је: 560.000,00 динара без ПДВ-а.
- Партија 2 Бихемијски реагенси за биохемијски анализатор процењена вредност је:
1.700.000,00 динара без ПДВ-а.
- Партија 3 Урин траке и фоб тест процењена вредност је: 260.000,00 динара без
ПДВ-а.
- Партија 4 Потрошни материјал и реагенси за апарат SYSMEX CA 620 или
одговарајуће, процењена вредност је: 1.430.500,00 динара без ПДВ-а.
- Партија 5 Затворен систем за венско узимање крви процењена вредност је:
1.327.000, 00 динара без ПДВ-а..
- Партија 6 Пластика и потрошни материјал процењена вредност је 200.000,00 динара

5.4. Обавештење о могућности подношења понуде са варијантама:
Понуда са варијантама није допуштена.
5.5. Начин измене, допуне и опозива понуде:
Понуђач може да измени, допуни или повуче понуду писаним обавештењем пре
истека рока за подношење понуда.
Уколико се измена понуде односи на понуђену цену, цена мора бити изражена у
динарском износу, а не у процентима.
Свако обавештење о изменама, допунама или повлачењу понуде биће припремљено,
означено и достављено са ознаком на коверти “Измена понуде” или “Повлачење понуде за
јавну набавку – Набавка лабораторијског материјала ( навести назив и број партије) “ –
НЕ ОТВАРАТИ.
Понуда не може бити измењена после истека рока за подношење понуда.

5.6. Обавештење да понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено
да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач:
Понуђач може да поднесе само једну понуду.
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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.

5.7. Понуда са подизвођачем:
Понуду може поднети понуђач који наступа са подизвођачима.
Понуђач је дужан да у понуди наведе да ли ће извршење набавке делимично
поверити подизвођачу и да наведе његов назив, као и проценат укупне вредности набавке
који ће поверити подизвођачу, а који не може бити већи од 50% као и део предмета набавке
који ће извршити преко подизвођача.
Понуђач је дужан да за сваког подизвођача достави доказе о испуњености обавезних
услова прописаних конкурсном документацијом.
5.8. Заједничка понуда:
Понуду може поднети група понуђача као заједничку понуду.
Сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни обавезне услове прописане
конкурсном документацијом.
Саставни део заједничке понуде 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 издати рачун;
4.) рачуну на који ће бити извршено плаћање;
5.) обавезама сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора.
Понуђачи који поднесу заједничку понуду одговарају неограничено солидарно
према наручиоцу.
5.9. Захтеви у погледу места испоруке и трошкова испоруке:
Место испоруке је Дом здравља Младеновац. Рок испоруке не може бити дужи од 24
часа, а трошкови испоруке падају на терет понуђача.

5.10. Рок важења понуде:
Рок важења понуде обавезно се наводи у понуди и не може бити краћи од 60 дана од
дана отварања понуде.
5.11. Валута и начин на који мора бити наведена и изражена цена у понуди:
Понуђене цене треба да буду изражене у динарима без ПДВ-а и са ПДВ-ом. да
обухватају све трошкове као и трошкове преузимања и испоруке ФЦО магацин
наручиоца.
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Цене су фиксне ( непроменљиве ) и не могу се мењати за сво време важења
уговора.
Рок плаћања не може бити краћи од 60 дана.
5.12.Захтеви у погледу обуке за рад и руковање:
Понуђач са којим буде закључен уговор дужан је да за партију 1 Хематолошки
материјал и реагенси и закуп хематолошког апарата, за партију 2 набавка
биохемијских реагенаса и закуп биохемијског апарата о свом трошку изврши обуку
медицинског особља које ће радити на понуђеном апарату.
5.13. Заштита података:
Наручилац је дужан да:
− чува као поверљиве све податке о понуђачима садржане у понуди које је као такве,
у складу са законом, понуђач означио у понуди;
− одбије давање информације која би значила повреду поверљивости података
добијених у понуди;
− чува као пословну тајну имена, заинтересованих лица и понуђача, као и податке о
поднетим понудама, до истека рока предвиђеног за отварање понуда.
Неће се сматрати поверљивим докази о испуњености обавезних услова, цена и
остали подаци из понуде који су од значаја за примену елемената критеријума и рангирање
понуде.

5.14. Додатне информације и појашњења код наручиоца:
Понуђач може, у писаном облику (или путем електронске поште или факса) на
адресу наручиоца – Дом здравља Младеновац, Краљице Марије бр.15, 11400 Младеновац, са
обавезном назнаком на лицу коверте: „ Захтев за додатним информацијама или
појашњењем конкурсне документације за набавку лабораторијског материјала ( навести
назив и бој партије) “, тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у вези
са припремањем понуде.
Тражење информација и појашњења телефонски није дозвољено.
5.16. Додатна објашњења, контрола и допуштене исправке:
Наручилац може да захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при
прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши и контролу (увид) код
понуђача, односно његових подизвођача.
Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака
уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања понуда.
У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.
Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову
понуду одбити као неприхватљиву.
5.17. Негативне референце:
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Наручилац ће одбити понуду уколико поседује доказ који потврђује да понуђач није
испуњавао своје обавезе по раније закљученим уговорима о јавним набавкама који су се
односили на исти предмет набавке, за период од претходне три године.
Доказ може бити:
1.) правоснажна судска одлука или одлука другог надлежног органа;
2.) исправа о реализованом средству обезбеђења испуњења обавеза у поступку јавне
набавке или испуњења уговорних обавеза;
3.) исправа о наплаћеној уговорној казни;
4.) рекламације потрошача, односно корисника, ако нису отклоњене у уговореном
року;
5.) извештај надзорног органа о изведеним радовима који нису у складу са
пројектом, односно уговором;
6.) изјава о раскиду уговора због неиспуњења обавеза дата на начин и под условима
предвиђеним законом којим се уређују облигациони односи;
7.) доказ о ангажовању на извршењу уговора о јавној набавци лица која нису
означена у понуди као подизвођачи, односно чланови групе понуђача.
Наручилац ће понуду понуђача који је на списку негативних референци одбити као
неприхватљиву ако је предмет јавне набавке истоврстан предмету за који је понуђач добио
негативну референцу.
Ако предмет јавне набавке није истоврстан предмету за који је понуђач добио
негативну референцу, наручилац ће захтевати додатно обезбеђење испуњења уговорних
обавеза.

5.18. Критеријум за избор најповољније понуде:
Одлука о додели уговора о јавној набавци добара бр. 1.1.12 – Набавка лабораторијског
материјала, донеће се применом критеријума најнижа понуђена цена.
У ситуацији када постоје две или више понуда са истом понуђеном ценом предност ће имати понуђач
који је дао дужи (повољнији за наручиоца) рок плаћања.

5.19. Обавештење о начину и року подношења захтева за заштиту права понуђача:
Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, подносилац пријаве, кандидат,
односно заинтересовано лице, који има интерес за доделу уговора, односно оквирног
споразума у конкретном поступку јавне набавке и који је претрпео или би могао да претрпи
штету због поступања наручиоца противно одредбама Закона.
Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено доставља
Републичкој комисији.Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне
набавке, против сваке радње наручиоца, осим ако Законом није другачије одређено.
Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за подношење
понуда или конкурсне документације сматраће се благовременим ако је примљен од стране
наручиоца најкасније седам дана пре истека рока за подношење понуда, а у поступку јавне
набавке мале вредности и квалификационом поступку ако је примљен од стране наручиоца
три дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања и уколико је
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подносилац захтева у складу са чланом 63. став 2. Закона указао наручиоцу на евентуалне
недостатке и неправилности, а наручилац исте није отклонио.
Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које наручилац предузме пре истека рока
за подношење понуда, а након истека рока из става 3. овог члана, сматраће се благовременим
уколико је поднет најкасније до истека рока за подношење понуда.
После доношења одлуке о додели уговора, одлуке о закључењу оквирног споразума, одлуке
о признавању квалификације и одлуке о обустави поступка, рок за подношење захтева за
заштиту права је десет дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки, а пет
дана у поступку јавне набавке мале вредности и доношења одлуке о додели уговора на
основу оквирног споразума у складу са чланом 40а овог закона.
Захтев за заштиту права не задржава даље активности наручиоца у поступку јавне набавке у
складу са одредбама члана 150. Закона.
Наручилац објављује обавештење о поднетом захтеву за заштиту права на Порталу јавних
набавки и на својој интернет страници најкасније у року од два дана од дана пријема захтева
за заштиту права, које садржи податке из Прилога 3Љ Закона.
Захтев за заштиту права се доставља непосредно, електронском поштом на e-mail:
direktna@dzmladenovac.rs , факсом на број 011/8230-191 или препорученом пошиљком са
повратницом сваког радног дана од 7 до 14 часова.
Подносилац захтева је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу од
120.000,00 динара.
У складу са Упутством о уплати таксе за подношење захтева за заштиту права, које је
објављено на интернет страници Републичке комисије за заштиту права, као доказ о уплати
таксе, у смислу члана 151. став 1. тачка 6) Закона, прихватиће се:
1) Потврда о извршеној уплати републичке административне таксе из члана 156. Закона која
садржи следеће:
(1) да буде издата од стране банке и да садржи печат банке;
(2) да представља доказ о извршеној уплати републичке административне таксе (у потврди мора
јасно да буде истакнуто да је уплата таксе реализована и датум када је уплата таксе
реализована);
(3) износ таксе из члана 156. Закона чије се уплата врши;
(4) број рачуна буџета:840-30678845-06;
(5) шифру плаћања 153 или 253;
(6) позив на број: 97 50-016,
(7) сврха: Републичка административна такса; број или друга ознака јавне набавке на коју се
односи поднети захтев за заштиту права; као и назив наручиоца;
(8) корисник: Буџет Републике Србије;
(9) назив уплатиоца, односно назив подносиоца захтева за заштиту права за којег је извршена
уплата републичке административне таксе;
(10)
потпис овлашћеног лица банке.
Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138. - 166. Закона.

5.20. Обавештење о року за закључење уговора:
Уговор ће бити закључен најкасније у року од 8 (осам) дана од дана истека рока за
подношење захтева за заштиту права из члана 149. Закона.
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6.ОБРАСЦИ И МОДЕЛ УГОВОРА
Образац 1
ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ
Понуда бр. ______________ од _____________________ за јавну набавку ( навести назив и
број партије) __________________________________________________________________
набавка лабораторијског материјала број ЈН 1.1.12
Обавезујемо се да квалитетно извршимо набавку наведених добара у складу са наведеним
условима из конкурсне документације, поштујући све важеће прописе и стандарде.
ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ
НАЗИВ ПОНУЂАЧА:
АДРЕСА ПОНУЂАЧА:
МАТИЧНИ БРОЈ ПОНУЂАЧА:
ПИБ:
ИМЕ ОСОБЕ ЗА КОНТАКТ:

ЕЛЕКТРОНСКА ПОШТА (e-mail):
ТЕЛЕФОН:
ТЕЛЕФАКС:
Број рачуна понуђача и назив банке:
Лице овлашћено за потписивање
уговора:
ОДГОВОРНО ЛИЦЕ – директор:

___________________
Место и датум

ПОНУЂАЧ
___________________________
Име и презиме овлашћеног лица

М.П.

__________________________
Потпис овлашћеног лица
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Образац 2
ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О ЛИЦУ ОВЛАШЋЕНОМ ЗА САСТАВЉАЊЕ И
ПОТПИСИВАЊЕ ПОНУДЕ

1. КОЈИ НАСТУПА САМОСТАЛНО
2. КОЈИ НАСТУПА СА ПОДИЗВОЂАЧИМА
3. ОВЛАШЋЕНОГ ЧЛАНА ГРУПЕ ПОНУЂАЧА
(заокружити)

Под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу, изјављујем да је
понуду за јавну набавку добара бр.1.1.12 – Набавка лабораторијског материјала, саставио и
потписао

____________________________________________________________________
(име и презиме, звање лица овлашћеног за састављање и потписивање понуде)

у име и за рачун понуђача.

_________________________________________________________
(потпис лица овлашћеног за састављање и потписивање понуде)

Датум: ___________

Име и презиме одговорног лица - директора
(Понуђача или овлашћеног члана Групе понуђача)

_____________________________

М.П.

Потпис одговорног лица - директора

______________________________

НАПОМЕНА: Уколико понуду саставља и потписује одговорно лице – директор Понуђача,
односно одговорно лице – директор овлашћеног члана Групе понуђача, образац је
неприменљив.
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Образац 3

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О АНГАЖОВАЊУ ПОДИЗВОЂАЧА
(СПИСАК ПОДИЗВОЂАЧА КОЈЕ ЈЕ ПОНУЂАЧ УКЉУЧИО У ПОНУДУ)

За реализацију јавне набавке ангажоваћемо следеће подизвођаче
Р.бр.

НАЗИВ
ПОДИЗВОЂАЧА

ВРСТА УСЛУГА
КОЈУ НУДИ

% УЧЕШЋЕ
ПОДИЗВОЂАЧА

1

2

3

Датум: ___________

Име и презиме овлашћеног лица

_____________________________

Потпис овлашћеног лица

М.П.

______________________________

НАПОМЕНА: Уколико понуђач наступа самостално или у групи, образац је неприменљив.
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Образац 4

ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

НАЗИВ ПОДИЗВОЂАЧА
СЕДИШТЕ ПОДИЗВОЂАЧА
АДРЕСА СЕДИШТА ПОДИЗВОЂАЧА
МАТИЧНИ БРОЈ
ПИБ
РАЧУН
ОДГОВОРНО ЛИЦЕ - директор
ОСОБА ЗА КОНТАКТ
ТЕЛЕФОН
ТЕЛЕФАКС
ЕЛЕКТРОНСКА ПОШТА (e-mail)
НАПОМЕНА: ОБРАЗАЦ КОПИРАТИ У ПОТРЕБНОМ БРОЈУ ПРИМЕРАКА ЗА
СВАКОГ ПОДИЗВОЂАЧА.
___________________
Место и датум
___________________________
Име и презиме овлашћеног лица

М.П.

__________________________
Потпис овлашћеног лица

НАПОМЕНА: Уколико понуђач наступа самостално или у групи, образац је неприменљив.
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Образац 5

ИЗЈАВА ЧЛАНОВА ГРУПЕ КОЈИ ПОДНОСЕ ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ

Изјављујемо да наступамо као Група понуђача за јавну набавку добара бр.1.1.12 –
Набавка лабораторијског материјала.
Овлашћујемо члана Групе _________________________________________
да у име и за рачун осталих чланова Групе иступа пред наручиоцем.

Пун назив и
седиште члана
групе

Врста услуге
коју нуди

Учешће члана
групе у понуди
(%)

Потпис одговорног
лица и печат члана
групе

Овлашћени члан
________________
м.п.
Члан групе
______________
м.п.
Члан групе
______________
м.п.

___________________
Место и датум
___________________________
Име и презиме овлашћеног лица

М.П.

__________________________
Потпис овлашћеног лица

НАПОМЕНА: Уколико понуђач наступа самостално, образац је неприменљив.
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Образац 6

ОПШТИ ПОДАЦИ О ЧЛАНУ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА

НАЗИВ ЧЛАНА ГРУПЕ ПОНУЂАЧА
СЕДИШТЕ
ПОНУЂАЧА

ЧЛАНА

ГРУПЕ

АДРЕСА ЧЛАНА ГРУПЕ ПОНУЂАЧА
МАТИЧНИ БРОЈ
ПИБ
РАЧУН
ОДГОВОРНО ЛИЦЕ - директор
ОСОБА ЗА КОНТАКТ
ТЕЛЕФОН
ТЕЛЕФАКС
ЕЛЕКТРОНСКА ПОШТА (e-mail)
НАПОМЕНА: ОБРАЗАЦ КОПИРАТИ У ПОТРЕБНОМ БРОЈУ ПРИМЕРАКА ЗА
СВАКОГ ЧЛАНА ГРУПЕ ПОНУЂАЧА.
___________________
Место и датум
___________________________
Име и презиме овлашћеног лица

М.П.

__________________________
Потпис овлашћеног лица

НАПОМЕНА: Уколико понуђач наступа самостално, образац је неприменљив.
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Образац 7

ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

Ред.
бр.

Врста трошка

Износ без пореза

Износ са порезом

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
У К У П Н О:

НАПОМЕНА: Понуђач може да достави укупан износ и структуру трошкова припремања
понуде тј. да попуни образац 7. Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво
понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова.
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Образац 8
ДОМ ЗДРАВЉА У МЛАДЕНОВЦУ
Број : ______
Датум :____________. Године.
МЛАДЕНОВАЦ

НАРУЧИЛАЦ: Дом здравља Младеновац, ул.Краљице Марије 15 којег заступа в.д. директора др
Душица Миловановић (у даљем тексту: наручилац)
ПОНУЂАЧ : __________________ из__________________ ул.___________________ бр._______
( у даљем тексту : Понуђач)
закључили су:
ПОДАЦИ О НАРУЧИОЦУ И ПОНУЂАЧУ
Подаци о наручиоцу
ПИБ
101279394
Мат.
07007272
Број
Жиро
840-579661-64 Управа за
рач. и
трезор
банка
Тел/факс 011 8241 508/8230191
Особа за Гордана Прокић
конт.

подаци о понуђачу
ПИБ
Мат.
број
Жиро
рач. и
банка
Тел/факс
Особа за
конт.

МОДЕЛ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ
ЧЛАН 1.
Предмет Уговора је уређење права и обавеза у вези набавке добара лабораторијског
материјала ___________________________________________________________ ( навести назив
и број партије), број јавне набавке 1.1.12 додељене понуђачу одлуком наручиоца број__________
од ___________ године, по понуди број _____________ од ________________________године, на
износ __________________ без ПДВ-a, односно _________________ динара са обрачунатим
ПДВ-ом, у отвореном поступку јавне набавке по јавном позиву објављеном на Порталу Управе за
јавне набавке и на сајту Дома здравља Младеновац.
ЧЛАН 2.
Овим Уговором уговорене стране ближе уређују услове у вези са набавком
Добара из члана 1 овог Уговора, а пре свега обим испоруке, начин поруџбине и испоруке, услове
плаћања, цене, рекламација испорука и друга права и обавезе у складу са конкурсном
документацијом Наручиоца и понудом Понуђача.
ОБИМ, НАЧИН ПОРУЏБИНЕ И ИСПОРУКА
ЧЛАН 3.
Обим испоруке утврђен је оријентационо на основу спецификације добара из понуде, на
основу које је понуђач дао понуду, а исти се може мењати у зависности од потреба Наручиоца у
току важења уговора.
Количине наведене у спецификацији су оријентационе што значи да могу бити веће или
мање у зависности од потребе наручиоца.
ЧЛАН 4.
Наручилац у оквиру својих потреба врши поруџбину недељно или месечно и то писменим
путем, путем телефона или на други начин.
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ЧЛАН 5.
Понуђач врши испоруку по наруџбини сопственим возилом у седишту Наручиоца у року
датом у понуди од______ дана од поруџбине.
УСЛОВИ ПЛАЋАЊА И ПРОМЕНА ЦЕНА
ЧЛАН 6.
Уговорене стране утврђују појединачне цене производа датим у понуди Понуђача по којима
Понуђач врши фактурисање испоручених добара.
Цене су фиксне непроменљиве и не могу се мењати за сво време важења уговора.
ЧЛАН 7.
Понуђач одобрава Наручиоцу повољности датим у понуди , пре свега за плаћање у року од
_____ дана од настанка ДПО.
РЕКЛАМАЦИЈЕ
ЧЛАН 8.
У случају рекламације на количину и квалитет испоручених добара истакнуте од стране
Наручиоца, Понуђач се обавезује да исту уважи уколико Наручилац приликом квантитативног и
квалитативног пријема добара сачини записник са лицем које врши испоруку, односно уколико
Наручилац у року од 8 дана од дана преузимања уочи недостатке и о томе обавести понуђача.
ЧЛАН 9.
Понуђач је дужан да без одлагања отклони квантитативне и квалитативне рекламације.
ОСТАЛЕ ОДРЕДБЕ
ЧЛАН 10.
Понуђач се обавезује да за све производе обезбеди потребне атесте и другу потребну
документацију у складу са законом и другим прописима у вези промета добара.
Производи морају бити упаковани у оригинал фабричком паковању , са прописаним
упуством за употребу односно производном декларацијом прописаном законом.
ЧЛАН 11.
Овај уговор се закључује на одређено време у трајању од једне године од дана закључења
Уговора.
Уговор се може раскинути пре истека рока у случају да друга страна не испуњава обавезе из
Уговора.
Отказ Уговора може се извршити писменим путем са отказним роком од 30 дана.
Независно од воље уговорних страна, уговор се раскида у случају да РФЗО спроведе
централизовану јавну набавку, закључивањем уговора са изабраним понуђачем.
ЧЛАН 12.
У случају да поједина права и обавезе нису регулисани овим Уговором, примењује се Закон
о облигационим односима.
ЧЛАН 13.
У случају спора у спровођењу овог Уговора утврђује се надлежност Привредног суда у
Београду.
ЧЛАН 14.
Овај Уговор је сачињен у четири истоветна примерка од којих Уговорачи задржавају по два
примерка за своје потребе.
ЗА ПОНУЂАЧА
_______________

ЗА НАРУЧИОЦА
В.Д. ДИРЕКТОРА
др Душица Миловановић
______________________
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Образац 10

Р.Б

Штамбиљ понуђача
Број понуде:___________
ПОНУДА ЗА НАБАВКУ ХЕМАТОЛОШКОГ МАТЕРИЈАЛА И РЕАГЕНАСА И ЗАКУП
ХЕМАТОЛОШКОГ АПАРАТА:
ПАРТИЈА 1
Назив – опис
Произвођач –
J.M. количин Цена по
Укупно без
Укупно са
опис
а
J.M.
ПДВ-а
ПДВ-ом.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16

Укупна цена хематолошког материјала и реагенаса
Цена закупа апарата
Укупна вредност
укупна цена реагенаса + цена закупа апарата

Понуђач даје апарат у закуп док траје уговор.
Назив апарата: ________________________ Земља порекла: ________________________________
Произвођач:__________________________ Тип:________________ Година производње:_________

Услови:
Услови,рок и начин плаћања:_______________________________________
-Динамика и начин достављања:____________________________________
-Рок испоруке:____________________________________________________________________
-Гарантни рок:____________________________________________________
-Рок важења понуде изражен у броју дана од дана отварања ( неможе бити краћи од 60 дана ) :
______________________________________________________________________
Навести стабилност ( рок трајања) контролне крви било ког нивоа ( ниска,средња,висока) након
отварања адекватне контролне крви и доставити доказ од произвођача на српском језику:
______________________________________________________________
У понуди навести тачну( праву) количину реагенаса,потрошног и осталог материјала за
покривеност потрошње за свих 365 дана у години на колико се закључује и уговор.
-Остали услови:______________________________________________________________
Место:______________________
Датум :______________________

M. П.

потпис овлашћеног лица
______________________

Техничке карактеристике хематолошког бројача које понуђени апарат мора да испуни:
1. Потпуно аутоматизован 3-диф хематолошки аналајзер
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2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Брзина рада најмање 60 тестова на сат
Тропартна диферинцијација леукоцита
Да ради минимално 18 параметрa ( плус три хистограма)
Аутоматско испирање аспирационе игле
Флагови упозорења ( абнормалне вредности и грешке...)
Штампање комплетног резултата са хистограмом, обавезно три хистограма
Могућност и мануелне калибрације
Могућност интегрисања у здравствени информациони систем
Што је могуће једноставније дневно одржавање ( да апарат сам порукама упозорава када
треба спровести неке поступке за одржавање).
Да апарат поседује аутоматско испирање.
Color touch screen ekran
Узорковање крви до 30 микролитара а пожељно је да буде што мање због пацијената из
педијатријске популације и онколошких пацијената.
3 мода анализе узорка ( пуна крв, капиларна крв и предилуција)
3 независна мода калибрације: венске, капиларне и предилуционе крви
Било би пожељно да софтвер хематолошког бројача буде на српском језику због потребе
особља које на њему ради.
Меморија за минимум 50000 узорака ( укључујући и хистограме)

Напомена:
Сервис, резервне делове, долазак рад и сав потрошни материјал за то, према упутству
произвођача, у гарантном и вангарантном року сноси понуђач. У случају дужих кварова
понуђач је дужан да инсталира други апарат док не отклони квар.
Понуђач је дужан да изврши обуку запослених код наручиоца за рад на апарату који се дају у
закуп. Динамика обуке по захтеву наручиоца.
Понуђач саставља понуду на обрасцу наручиоца, на основу укупних количина и цена
хематолошких реагенаса, детерџената, контроле и других средстава, на основу броја
хематолошких анализа на годишњем нивоу од 31000 анализа. Укупне количине реагенаса
и осталог материјала морају бити адекватне ( праве ) за наведени број анализа, а
заједничка анализа испоручених количина у односу на број анализа вршиће се квартално.
Понуђач мора да понуди : контроле, реагенсе и детерџенте компатибилне са апаратом за
које нуди хематолошки материјал и реагенсе.
Неопходно је да све ставке из техничке срецификације буду обележене у оригиналном
каталогу произвођача који се доставља уз понуду.
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Штамбиљ понуђача

Р.Б

Број понуде:___________

ПОНУДА ЗА НАБАВКУ БИОХЕМИЈСКИХ РЕАГЕНАСА И ЗАКУП БИОХЕМИЈСКОГ
АНАЛИЗАТОРА: ПАРТИЈА 2
Назив – опис
Произвођач J.M. Оријент
Цена по
Укупно без
Укупно са
опис
ациона
J.M.
ПДВ-а
ПДВ-ом.
количина

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
Укупна цена биохемијских реагенаса
Цена закупа апарата
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Укупна вредност
укупна цена реагенаса + цена закупа апарата

Понуђач даје апарат у закуп док траје уговор.
Назив апарата: ________________________ Земља порекла: ________________________________
Произвођач:__________________________ Тип:________________ Година производње:_________

Услови:
Услови,рок и начин плаћања( не може бити краћи од 60 дана):
_________________________________________________________________
-Динамика и начин достављања:____________________________________
-Рок испоруке:___________________________________________________
-Гарантни рок:____________________________________________________
-Рок важења понуде изражен у броју дана од дана отварања ( неможе бити краћи од 60 дана ) :
______________________________________________________________________
-Остали услови:______________________________________________________________
Место:______________________
Датум :______________________

M. П.

потпис овлашћеног лица
______________________

Техничке карактеристике апарата које понуђени апарат мора да испуни:
• 400 фотометријских тестова на сат, са могућношћу одређивања електролита
• Минимална запремина узорка 2 микролитра.
• Минимум 80 узорака истовремено на систему, уз могућност континуираног додавања
• Могућност задавања хитних узорака у сваком тренутку
• Узорци: серум, плазма, урин
• Могућност двосмерног повезивања са Лабараторијским информационим системом
• Трајне реакционе кивете са могућношћу аутоматског испирања
• Фрижидер за реагенсе(4-12 степен)
• Могућност аутоматског рерун и рефлех тестирања
• Дневна, месечна и кумулативна статистика контроле квалитета
• Реагенси баркодирани и спремни за рад
• Да он боард стабилност реагенаса може да се продужава.
Напомена: Одржавање апарата према упутству произвођача ( у гарантном и вангарантном
року), комплетан сервис (од стране овлашћеног сервисера), долазак, рад, делови и сав
потрошни материјал за одржавање апарата сноси понуђач.
Сервис, резервни делови, потрошни материјал и реагенси морају да се испоручују
континуирано, да нема прекида у раду.
У случају дужих кварова понуђач је дужан да инсталира истовремено други апарат док не
отклони квар.
Понуђач мора да понуди : контроле, калибраторе, реагенсе и детерџенте компатибилне са
апаратом за које нуди биохемијске реагенсе.
Понуђач саставља понуду на обрасцу наручиоца, на основу појединачних и укупних количина и
цена биохемијских реагенаса, детерџената, контрола, калибратора и других средстава, на
основу броја биохемијских анализа на годишњем нивоу које су дате у спецификацији
биохемијских анализа. Укупне количине реагенаса и осталог материјала морају бити адекватне за
наведени број анализа, за које је одговоран понуђач, а заједничка анализа испоручаних количина
у односу на број анализа вршиће се квартално.

Спецификација биохемијских анализа на годишњем нивоу
1. Глукоза ....................... .............................................................................
22000
2. Уреа у серуму ................................................................................................ 18655
24

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

Креатинин у серуму...................................................................................... 19260
Мокраћна киселина у серуму....................................................................... 2600
Билирубин – укупан у серуму....................................................................... 7980
Билирубин – директан у серуму .................................................................... 2075
Протеини (укупни) у серуму .......................................................................... 1740
Албумин у серуму ............................................................................................. 550
Холестерол (укупан) у серуму .........................................................................16100
ХДЛ – холестерол у серуму ..............................................................................8960
Триглицериди у серуму ....................................................................................15740
Натријум у серуму (јон сел.).............................................................................1390
Калијум у серуму (јон сел.) ..............................................................................1520
Хлорид у серуму (јон сел.) ............................................................................... 610
Калцијум у серуму .............................................................................................570
Неоргански фосфор у серуму .......................................................................... .225
Гвожђе у серуму .................................................................................................2940
ТИБЦ или УИБЦ (укуп. или незасић.капацит. везивања гвожђа) у серуму. 1000
АСТ (Л-аспартат аминотрансфераза) у серуму ..............................................16375
АЛТ (Л-аланин аминотрансфераза) у серуму ................................................ 16390
Алкална фосфатаза (АЛП) у серуму . ............................................................... 5820
Гама – ГТ (гама-глутамил трансфераза) у серуму ...........................................1610
LDH (лактат дехидрогеназа) у серуму................................................................2000
Алфа-амилаза у серуму ........................................................................................800
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Штамбиљ понуђача

Р.Б

1.

2.
3.

Број понуде:___________

ПОНУДА ЗА НАБАВКУ УРИН ТРАКА И ФОБ ТЕСТА ПАРТИЈА 3
Назив – опис
Произвођач –
J.M. Оријент
Цена по
Укупно без
Укупно са
опис
ациона
J.M. без
ПДВ-а
ПДВ-ом.
количина
ПДВ-а
Urin trake sa 11
Kут.
200
parametara, 100 traka u
kutiji.
Urin trake sa 3 parametra
Kут.
12
100 traka u kutiji.
FOB TEST NA PLOČICI,
1800
Ком.
imunohromatografski test
za kvalitativnu detekciju
humanog Hb u uzorku
fecesa.
Укупно
Услови:
Услови,рок и начин плаћања( не може бити краћи од 60 дана):
________________________________________________________________
-Динамика и начин достављања:____________________________________
-Рок испоруке:____________________________________________________________________
-Гарантни рок:____________________________________________________
-Рок важења понуде изражен у броју дана од дана отварања ( неможе бити краћи од 60 дана ) :
______________________________________________________________________
-Остали услови:______________________________________________________________
Место:______________________
Датум :______________________

M. П.
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потпис овлашћеног лица
______________________

Р.Б
1.

2.

3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Штамбиљ понуђача
Број понуде:___________
ПОНУДА ЗА НАБАВКУ ПОТРОШНОГ МАТЕРИЈАЛА И РЕАГЕНАСА ЗА АПАРАТ SYSMEX
CA 620 ИЛИ ОДГОВАРАЈУЋЕ: ПАРТИЈА 4
Назив – опис
Произвођач –
J.M.
коли Цена по
Укупно без
Укупно са
опис
чина
J.M.
ПДВ-а
ПДВ-ом.
1
PLASMAGEFÄβE (
паковање
1,5mL ) FÜR SYSMEX
CA
PLASMAGEFÄβE (
3,5mL ) FÜR SYSMEX
CA
KÜVETTEN FÜR
SYSMEX CA 500/1500
CA - CLEAN II
SPÜLLÖSUNG
CA – CLEAN I
REINIGUNGSLÖSUNG
CALIBR. FOR LED
AUTO CALIBR.CA –
SYSTEME
PT-MULTIKALIBRATOR
( 6 LEVELS )
FIBRINOGEN STANDAR
1-6
KONTROLL-PLASMA N
THROMBOREL S
MULTIBIBRIN U
THERMOPAPIER FOR
CA-500
ACTIN®FS

паковање

1

паковање

8

паковање

1

паковање

40

паковање

1

паковање

1

паковање

1

паковање
паковање
паковање
паковање

5
30
20
1

паковање

5

Укупнo
Услови:
Услови,рок и начин плаћања:_______________________________________
-Динамика и начин достављања:____________________________________
-Рок испоруке:____________________________________________________________________
-Гарантни рок:____________________________________________________
-Рок важења понуде изражен у броју дана од дана отварања ( неможе бити краћи од 60 дана ) :
______________________________________________________________________
У понуди навести тачну( праву) количину реагенаса,потрошног и осталог материјала за
покривеност потрошње за свих 365 дана у години на колико се закључује и уговор.
-Остали услови:______________________________________________________________
Место:______________________
Датум :______________________

M. П.

потпис овлашћеног лица
______________________

СПЕЦИФИКАЦИЈА РЕАГЕНАСА И ПОТРОШНОГ МАТЕРИЈАЛА ЗА АПАРАТ ПРЕМА
БРОЈУ УЗОРАКА ОДРАЂЕНИХ ЗА ПРОТЕКЛИХ ГОДИНУ ДАНА
2000 ANALIZA APTT
12000 ANALIZA PT
10000 ANALIZA FIBRINOGENA
Укупне количине реагенаса и осталог материјала морају бити адекватне за наведени број анализа
( укључујући потрошњу за контроле и калибрације )
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Р.Б

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.
9.
10.
11.

12.

13.
14

Штамбиљ понуђача
Број понуде:___________
ПОНУДА ЗА НАБАВКУ ЗАТВОРЕНОГ СИСТЕМА ЗА ВЕНСКО УЗИМАЊЕ КРВИ
ПАРТИЈА 5
Назив – опис
Произвођач J.M. Оријент
Цена по
Укупно без
Укупно са
опис
ациона
J.M. без
ПДВ-а
ПДВ-ом.
количина
ПДВ-а
Zatvoren sistem za vensko
kom
19.000
uzimanje krvi za
biohemijske analize sa gel
separatorom i aktivatorom
koagulacije zapremine 5-6
ml .
Zatvoren sistem za vensko
kom
15.000
uzimanje krvi za
sedimentaciju sa
očitavanjem na pola sata
Zatvoren sistem za vensko
kom
20.000
uzimanje krvi za KKS 2-3
ml.
Zatvoren sistem za vensko
kom
4.000
uzimanje krvi za
koagulaciju sa duplim
zidom 3-4ml
Igle za zatvoren sistem za
kom
20.000
vensko uzimanje krvi
0.9mm
Igle za zatvoren sistem za
Kom
300
vensko uzimanje krvi
.
0.8mm sa indikatorom
protoka
Holderi sa klik
kom
15
mehanizmom za
odbacivanje igle
Poveske sa kopčom
kom
11
Mikrotube za kapilarnu
kom
100
sedimentaciju
Mikrotube za kapilarne
Kom
7.000
KKS
Automatska lanceta sa
Kom
6.000
sačivom dubine uboda 1,5
.
mm
Stalak za čitanje
Ком.
8
sedimentacije
kompatibilan sa stavkom
broj 2
Holder sa ugrađenim Luer
Ком.
20
adapterom
Adapter za prenos krvi iz
Ком.
100
šprica u vakum epruvetu
Укупно
Напомена: Сви понуђени производи за узорковање крви (вакум епрувете, игле, холдери за вакум
систем и игле) морају бити од истог произвођача због компатибилности( препорука CLSI
стандарда )
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Услови:
Услови,рок и начин плаћања( не може бити краћи од 60 дана):
________________________________________________________________
-Динамика и начин достављања:____________________________________
-Рок испоруке:____________________________________________________________________
-Гарантни рок:____________________________________________________
-Рок важења понуде изражен у броју дана од дана отварања ( неможе бити краћи од 60 дана ) :
______________________________________________________________________
-Остали услови:______________________________________________________________
Место:______________________
Датум :______________________

M. П.
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потпис овлашћеног лица
______________________

Штамбиљ понуђача

Р.Б

1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.

8.

9.

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

Број понуде:___________

ПОНУДА ЗА НАБАВКУ ПЛАСТИКE И ПОТРОШНOГ МАТЕРИЈАЛА ПАРТИЈА 6
Назив – опис
Произвођач J.M. Оријент
Цена по
Укупно без
Укупно са
опис
ациона
J.M. без
ПДВ-а
ПДВ-ом.
количина
ПДВ-а
Plastične epruvete 10ml
Kom
3.000
nesterilne 16x100mm
Zapušač za plastične
Kom
500
epruvete 16x100
Plastična epruveta 4ml
Kom
2.000
nesterilna 12x75
Zapušač za plastičnu
Kom
2.000
epruvetu 12x75
Staklena epruveta
Kom
1.000
centrifuška negraduisana
10ml
Mikrotuba ependorf 1,5
Kom
1.000
nesterilna
.
Plastični nastavak za
Kom
3.000
automatsku pipetu,
nesterilan 100 do 1000ul
Plastični nastavak za
Kom
5.000
automatsku pipetu 5-100
mikrolitara
Staklena pipeta graduisana
Kom
20
0,2ml za kapilarne
glikemije
Mikroskopske pločice
Kom
2.000
76x26x1
Mikroskopske ljuspice
Kom
6.000
18x18
Štoperice
Kom
4
Satovi
Kom
4
Komora za brojanje
Kom
2
leukocita i trombocita
Automatska pipeta 10
Kom
1
mikrolitara
Automatska pipeta 50
Kom
1
mikrolitara
Automatska pipeta 100
Kom
1
mikrolitara
Automatska pipeta do
Kom
1
1000 mikrolitara,
varijabilna
25% K3EDTA
ml.
1.000
3,8 Na – CITRAT
gr.
1.000
ERLIHOV REAGENS
ml.
300
GIMZA
ml.
500
MAY-GRINVALD
ml.
500
METANOL
ml.
500
Parafinsko ulje
ml.
2000
Kedrovo ulje
ml.
200
30

27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.

42.
43.

Amonijum-oksalat 1%
Sulfosalicilna kiselina
Trihlorosirćetna kiselina
Jod
Tirkov rastvor
Filter papir
Sijalice za mikrosokop
1N HCL
Glukoza GOD-PAP za
OGTT
Čaše staklene 500ml.
Četke za pranje epruveta
Stalak za epruvete ( 12x8=
96 mesta)
Stalak za epruvete ( 8x4=
32 mesta)
Melanžer za Le
Staklene posude sa
poklopcem ( za čuvanje
tupfera )
Staklene boce kapalice do
200ml.
Sahatno staklo prečnika
60 mm

ml.
kg.
kg.
gr.
ml.
tabak
kom.
Lit.
Lit.

200
4
1
100
100
1
2
2
2

kom.
kom.
kom.

5
10
5

kom.

5

kom.
kom.

10
3

kom.

3

kom.

5

Укупно
Услови:
Услови,рок и начин плаћања( не може бити краћи од 60 дана):
________________________________________________________________
-Динамика и начин достављања:____________________________________
-Рок испоруке:____________________________________________________________________
-Гарантни рок:____________________________________________________
-Рок важења понуде изражен у броју дана од дана отварања ( неможе бити краћи од 60 дана ) :
______________________________________________________________________
-Остали услови:______________________________________________________________
Место:______________________
Датум :______________________

M. П.
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потпис овлашћеног лица
______________________

У вези члана 75. став 2 Закона о јавним набавкама, као заступник понуђача дајем следећу

ИЗЈАВУ

Понуђач................................................................................................... ( навести назив понуђача )
у поступку јавне набавке лабараторијског материјал 1.1.12, поштовао је обавезе које
произилазе из важећих прописа о заштити на раду , запошљавању и условима рада, заштити
животне средине, као и да немају забрану обављања делатности која је на снази у време
подношења понуде.

Датум
_____________

Понуђач
М.П.

_____________________

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране
овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.
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ИЗЈАВА О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Изјављујем под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу да је
понуђач:
_______________________________________________________,

понуду поднео независно без договора са другим понуђачима или заинтересованим
лицима.

Датум:

М.П.

Овлашћено лице понуђача:

_________________

____________________________
(име и презиме)
Потпис овлашћеног лица понуђача
______________________________
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Конкурсну документацију припремили:
Председник и чланови Комисије за јавну набавку:
1. Милорад Павловић ________________________________________
2. Срећко Миладиновић ______________________________________
3. Татјана Петровић _________________________________________
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