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ИЗМЕЊЕНА КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
за јавну набавку услуга – одржавање и поправка медицинске опреме
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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 Одлуке о покретању поступка јавне набавке услуга број 5537
од 18.11.2019.године, наручилац Дом здравља Младеновац је припремио

КОНКУРСНУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ
за јавну набавку услуга број 1.2.11
услуга одржавања и поправке медицинске опреме
- поступак јавне набавке спроводи као поступак јавне набавке мале вредности -

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 43 стране.
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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 услуга бр 1.2.11 – , спровешће се у поступку јавне набавке
мале вредности.
Процењена вредност јавне набавке је 1.083.333,00 динара без ПДВ-а
1.3. Предмет јавне набавке:
Предмет јавне набавке је набавка услуга – одржавање и поправка медицинске
опреме.
1.4. Контакт:
Контакт особа је Срећко Миладиновић, тел. 011 8241 568 и Верица Ракић e-mail:
direktna@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:
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 услуге
одржавања и поправке медицинске опреме( 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 03.12.2019.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 03.12.2019.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 10 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: услуга одржавања и поправке медицинске опреме
Назив и ознака из општег речника набавки: 50400000 одржавања медицинске и прецизне опреме.

Услуге поправке и

3. ВРСТА, СПЕЦИФИКАЦИЈА, КОЛИЧИНА И ОПИС УСЛУГА, КВАЛИТЕТ, РОК
ИЗВРШЕЊА
Врста, спецификација, количина и опис услуга која су предмет јавне набавке,
детаљно су приказани у обрасцу бр.9 – табеларни део понуде.
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.124/12,14/15 и 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.) Располаже довољним кадровским капацитетом:
-најмање 2 запослена радника (сервисера) на неодређено или одређено време за обављање
делатности која је предмет јавне набавке.
а) Запартију 2 одржавање и поправка термичкх апарата и аутоклава неопходно је да понуђач
поседује минимално једног сервисера са сервисним сертификатом издатим од стране
произвођача опреме за апарате: Аутоклав Shinva TMQ 24 и Аутоклав Shinva XG1.U- 135 литара.
б)Запартију 4 одржавање и поправка интернистичких апарата неопходно је да понуђач
поседује минимално једног сервисера са сервисним сертификатом издатим од стране
минимално два произвођача опреме са листе предметних апарата.
в) Запартију 6 одржавање и поправка Рендген апаратa– супер Х 1250 ЕИ – НИШ и за партију
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7 Одржавање и поправка ДИГИТАЈЗЕРА CRX30X AGFA и за партију 8 Одржавање и
поправка мамографа Sophie Classic Planmed један од радника треба да има важећу потврду (
диплому или сертификат) о завршеној обуци за заштиту од јонизујућег зрачења а такође
један од радника треба имати важећу потврду ( диплому или сертификат) о обучености за
сервисирање наведених апарата у понуди од стране произвођача предметне опреме.
г) За партије 1,2,3 и 4 неопходно је дапонуђач има уведен систем менаџмента квалитетом
ИСО 9001 или одговарајуће и ИСО 13485 из области сервисирања медицинске опреме или
одговарајуће.
д) За партију 5 баждарење вага и апарата за притисак неопходно је да понуђач поседује Решење о
овлашћивању за обављање поверених послова оверавања од стране Министарства привреде (
Дирекције за мере и драгоцене метале ) и еталонирану опрему за обављање предметне услуге.

6) Располаже довољним техничким капацитетом:
а) Запартију 2 одржавање и поправка термичких апарата и аутоклава неопходно је да
понуђач поседује еталонирани Datta Loger или одговарајући апарат за мерење притиска и
температуре у стерилизаторима и аутоклавима
б) Запартију 4 одржавање и поправка интернистичких апарата неопходно је да понуђач поседује
уређаје за испитивање медицинске опреме: ЕКГ симулатор, Дефибрилатортестер и Аналајзер за
испитивање електро безбедности или одговарајуће. Наручилац под аналајзером за испитивање
електробезбедности подразумева уређај који испитује медицинску опрему у складу са
стандардом IEC/ISO 60601(Medical Electro Equipment Electrical Safety & Essential performance)
или одговарајуће.

в) За остале партије понуђачи морају имати неопходну опрему која је потребна за одржавање
и поправку медицинске опреме за партију за коју конкуришу.
7.) За партију 6 одржавање и поправка Рендген апаратa– супер Х 1250 ЕИ – НИШ, за партију 7
Одржавање и поправка ДИГИТАЈЗЕРА CRX30X AGFA и за партију 8 Одржавање и поправка
мамографа Sophie Classic Planmed понуђачи морају имати важећу Лиценцу Директората за
радијациону и нуклеарну сигурност и безбедност Србије за обављање радијационе делатности за
сервисирање и за промет ( или које су издате раније од стране Агенције за заштиту од
јонизујућих зрачења и нуклеарну сигурност Србије за сервисирање и за промет а које су још
увек важеће) а такође један од радника треба да има важећу потврду ( диплому или сертификат)
о завршеној обуци за заштиту од јонизујућег зрачења као и да има минимум једног запосленог
обученог сервисера од стране произвођача предметне опреме за партију за коју конкурише о чему је
дужан да достави доказ.

4.2. Доказивање испуњености услова:
Испуњеност услова из члана 75. и 76. Закона о јавним набавкама („Службени
гласник Републике Србије“ бр.124/12 и 14/15), осим услова под тачком 4) 5), 6) и 7) које
је неопходно доставити уз понуду понуђач доказује достављањем писмене изјаве којом
понуђач под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да испуњава
услове.
4) фотокопија важеће дозвола за обављање одговарајуће делатности, издата од стране
надлежног органа ако је таква дозвола предвиђена посебним прописом;
5) фотокопија М обрасца из којег се види занимање радника
а) За партију 2 одржавање и поправка термичкх апарата и аутоклава неопходно је да
понуђачи доставе копију дипломе (потврде) или сертификат о завршеној обуци.
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б) За партију 4 одржавање и поправка интернистичких апарата неопходно је да понуђачи
доставе копију дипломе (потврде) или сертификат о завршеној обуци.
в) за партију 6 одржавање и поправка Рендген апаратa– супер Х 1250 ЕИ – НИШ, за
партију 7 Одржавање и поправка ДИГИТАЈЗЕРА CRX30X AGFA и за партију 8 Одржавање и
поправка мамографа Sophie Classic Planmed неопходно је да понуђачи доставе копију
дипломе или сертификата о завршеној обуци за заштиту од јонизујућег зрачења, диплома
(потврда) или сертификат о обучености за поправку или сервисирање наведених апарата у
понуди.
г) Доказ: копија сертификата ИСО 9001 и ИСО 13485 на српском језику или одговарајуће
д) Копија Решење о овлашћивању за обављање поверених послова оверавања од стране
Министарства привреде ( Дирекције за мере и драгоцене метале )

6)
а) За партију 2 одржавање и поправка термичких апарата и аутоклава неопходно је да
понуђачи доставе изјаву о поседовању Datta Logera или одговарајућeг апарата за мерење
притиска и температуре у стерилизаторима и аутоклавима.
.
б) За партију 4 одржавање и поправка интернистичких апарата неопходно је да понуђачи
доставе копију мерног извештаја заЕКГ симулатор, Дефибрилатор тестер и Аналајзер за
испитивање електро безбедности као и копију извештаја о еталонирању.
7) Доказује се лиценцом.
- 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.
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.
Обавештење да приликом сачињавања понуде употреба печата није обавезна.

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.
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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 услуге
одржавања и поправке медицинске опреме (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:
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 Одржавање и поправка оптичких апарата процењена вредност је 140.000,00 динара
без ПДВ-а.
Партија 2 Одржавање и поправка термичких апарата и аутоклава процењена вредност је
350.000,00 динара без ПДВ-а.
Партија 3 Одржавање и поправка лабораторијске опреме процењена вредност је 50.000,00
динара без ПДВ-а.
Партија 4 Одржавање и поправка интернистичких апарата. процењена вредност је 270.000,00
динара без ПДВ-а.
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Партија 5 баждарење вага и апарата за притисак процењена вредност је 128.000,00 динара без
ПДВ-а.
Партија 6 Одржавање и поправка Рендген апаратa– супер Х 1250 ЕИ - НИШ, процењена
вредност је 45.333,00 динара без ПДВ-а.
Партија 7 Одржавање и поправка ДИГИТАЈЗЕРА CRX30X AGFA, процењена вредност је
50.000,00 динара без ПДВ-а.
Партија 8 Одржавање и поправка мамографа Sophie Classic Planmed, процењена вредност је
50.000,00 динара без ПДВ-а.

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 услуге одржавања и поправке медицинске опреме (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.
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.
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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 и времена извршења услуге:
Место извршења услуге је Дом здравља Младеновац. Време изласка на
интервенцију од момента позива не може бити дуже од 10 часова.
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.
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. 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.
5.13. Додатне информације и појашњења код наручиоца:

9

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 услуге одржавања и поправке
медицинске опреме (навести назив и број партије) “, тражити од наручиоца додатне
информације или појашњења у вези са припремањем понуде сваког радног дана од 7 до 14
часова.
5.14. 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.
5.15. Негативне референце:
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.
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5.16. Критеријум за избор најповољније понуде:
Одлука о додели уговора о јавној набавци услуга бр.1.2.11 – Набавка услуге одржавања
и поправке медицинске опреме, донеће се применом критеријума најниже понуђене цене.
Код партија 6,7 и 8 прво ће се вредновати најнижа понуђена цена за понуду а у случају исте
понуђене цене предност ће имати понуђач који је дао нижу цену за лагер листу резервних
делова.
Код осталих партија у ситуацији када постоје две или више понуда са истом понуђеном ценом
предност ће имати понуђач који је дао дужи (повољнији за наручиоца) гарантни рок .

5.17. 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
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 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 уговора.
Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку
јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово
подношење пре истека рока за подношење захтева из ст. 3 и 4 овог члана, а подносилац
захтева га није поднео пре истека тог рока.
Ако је у истом поступку јавне набавке поноово поднет захтев за заштиту права од стране
истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за које је
подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева.
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.
Подносилац захтева је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу од 60.000,00
динара.
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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. 148. - 167. Закона.

5.18. 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.

6.ОБРАСЦИ И МОДЕЛ УГОВОРА
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Образац 1
ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ
Понуда бр. ______________ од _____________________ за јавну набавку услуга – одржавања
и поправке медицинске опреме број ЈН 1.2.11 ( навести назив и број партије )
_______________________________________________________________________________
Обавезујемо се да квалитетно извршимо набавку наведених услуга 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:
Прихватам
све
услове
постављене
конкурсном документацијом,
( заокружити опцију )!

Да

___________________
Место и датум

ПОНУЂАЧ
___________________________
Име и презиме овлашћеног лица

М.П.

__________________________
Потпис овлашћеног лица
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Не

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 услуга одржавања и поправке медицинске опреме бр. 1.2.11 –
Набавка услуга одржавања и поправке медицинске опреме , 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 ДОБАРА
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 услуга- одржавања и
поправке медицинске опреме бр. 1.2.11 – Набавка услуга одржавања и поправке медицинске
опреме.
Овлашћујемо члана Групе _________________________________________
да у име и за рачун осталих чланова Групе иступа пред наручиоцем.

Пун назив и
седиште члана
групе

Врста добара
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 ПДВ-а

Износ са ПДВ-ом

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.

MОДЕЛ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ
ЧЛАН 1.
Предмет Уговора је уређење права и обавеза у вези набавке услуга одржавања и поправке
медицинске опреме (навести назив партије ) партија
____________________________________________________________, број партије____, број
набавке 1.2.11 додељене понуђачу одлуком наручиоца број __________ од ___________ године,
по понуди број ________ од __________ године, на износ ________________ без ПДВ-a, односно
__________ динара са обрачунатим ПДВ-ом, у поступку јавне набавке мале вредности 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
услуга из члана 1 овог Уговора, а пре свега време извршења услуге, начин уградње резервних
делова и квалитет резервних делова, услове плаћања, цене, рекламација на квалитет услуге и
уграђене резервне делове и друга права и обавезе у складу са конкурсном документацијом
Наручиоца и понудом Понуђача.
ОБИМ, НАЧИН ПОРУЏБИНЕ И ИСПОРУКА
ЧЛАН 3.
Обим услуга и добара утврђен је оријентационо на основу спецификације услуга и
добара из понуде, на основу које је понуђач дао понуду, а исти се може мењати у зависности од
потреба Наручиоца у току важења уговора.
ЧЛАН 4.
Наручилац у оквиру својих потреба може захтевати пружање услуга и то писменим путем,
путем телефона или на други начин.
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ЧЛАН 5.
Понуђач врши пружање услуге по захтеву Наручиоца у седишту Наручиоца у року датом у
понуди од______ часа од упућеног захтева.
УСЛОВИ ПЛАЋАЊА И ПРОМЕНА ЦЕНА
ЧЛАН 6.
Уговорене стране утврђују цене за пружену услугу по норма часу и цену делова датих у
понуди Понуђача по којима Понуђач врши фактурисање извршених услуга и резервних делова.
У испостављеном рачуну Понуђач је дужан да посебно искаже цену за пружену услугу, цене
резервних делова и потрошног материјала.
Цене су фиксне 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 пружених услуга истакнуте од стране
Наручиоца, Понуђач се обавезује да исту уважи уколико Наручилац приликом квантитативног и
квалитативног пријема услуге сачини записник са лицем које врши пружање услуга, односно
уколико Наручилац у року од 8 дана од дана извршења услуге уочи недостатке и о томе обавести
понуђача.Понуђач је дужан да без одлагања отклони квантитативне и квалитативне рекламације.
ОСТАЛЕ ОДРЕДБЕ
ЧЛАН 9.
Понуђач се обавезује да за све пружене услуге угради оригиналне резервне делове и
потрошни материјал према приложеној Лагер листи. Достави 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
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.
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
ВД ДИРЕКТОРА
др Душица Миловановић
________________________
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Образац 9

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.

Штамбиљ понуђача
Број понуде:___________
ПОНУДА ЗА НАБАВКУ УСЛУГЕ ОДРЖАВАЊА И ПОПРАВКЕ ОПТИЧКИХ АПАРАТА И
УРЕЂАЈА СА НАЈЧЕШЋИМ РЕЗЕРВНИМ ДЕЛОВИМА ПАРТИЈА 1
Цена по
Укупно
Укупно
Назив услуге и резервног дела
Произвођач
J.M.
Оријен
J.M
без
цена
без
цена са
и земља
тацион
ПДВ-а
ПДВ-а
ПДВ-ом.
порекла ( за
а
резервне
количи
делове)
на
Радни
60
Одржавање и поправка оптичких апарата
сат
и уређаја а то су апарати: ( колпоскопCarl Zeiss, микроскоп- Olympus,
отоскоп- Riester Nemačka, микроскоп
бинокуларни Nikon sa тонометром
schidet2 1 – ово је апланациони
тонометар на шпалт лампи HAAG –
STREIT,отоскоп Riester Nemačka,
конб.отоскоп+DF10LN.+киндоскопk
Gowllands , офталмоскоп Carl Zeiss,
оторајтер okulotest APV 85 ,
Колпоскоп – Leica, oтоскоп стандард
халоген – riester, oтоскоп – Carl Zeiss,
офталмоскоп-GOWLLANDS.
2,7 PENLON-MAT
12 V 100W GY6.35 EFR-sijalica za
kolposkop
2,5V sijalica za otoskop
2,7Vacuum za Gowland
24V 25W BA15d Dr. Fischer
24V 50W (0-3730) Japan
24V150W(Dugoziveca) G6,35OSRAM
6V 0.5A E10 kriptonska-za klar
6V 15W MB16-sijalica za mikroskop
GUERRA
6V 20W C-bar 6,SP BASE
6V 20W G4 sijalica za mikroskop
6V 50W P47 D(za špalt lampu)
6V 6W sijalica za klar, Orbitec
6V 6W Z12-sijalica za mikroskop
6V10WG4 Sijalica za mikroskop 140
lumena
6V19WG4 Sijalica za mikroskop 200
lumena OSRAM
6V4.5A Sijalica za špalt lampu Proizvodjac
Dr.Fisher
Baterija za oftalmoskop Gowland
Prekidač snage
Sijalica za oftalmoskop tip CarlZeiss
6V6VM12
Transformator 220/6 V 30W
Сијалица за колпоскоп Carl Zeiss
Philips или одговарајуће 21V 150W

22

Koм.
Koм.

1
1

Koм.
Koм.
Koм.
Koм.
Koм.
Koм.
Koм.

1
1
1
1
1
1
1

Koм.
Koм.
Koм.
Koм.
Koм.
Koм.

1
1
1
1
1
1

Koм.

1

Koм.

1

Koм.
Koм.
Koм.

1
1
1

Koм.
Koм.

1
1

24.

Koм.

Сијалица за микроскоп (бинокуларни
Nikon sa тонометром schidet2 1 – ово је
апланациони тонометар на шпалт
лампи HAAG –STREIT) 6V 15W
Укупно

1

Напомена:
У цену радног сата су укључени сви трошкови: превоза, дневница, транспорта (опреме, уређаја
и људства), дефектажа делова и склопова, демонтажа, сервисне активности, монтажу, пробу,
пуштање у рад и остали други трошкови на паритету F-co наручилац ДЗ Младеновац-уколико
је потребно преузимање и достава медицинских апарата са локације Наручиоца и враћања
истих на локацију Наручиоца.
Уколико резервни део који је потребно уградити, није предвиђен у наведеној табели, Понуђач је
дужан да обавести о томе Наручиоца и достави важећи ценовник за наведени резервни део, и
прибави његову сагласност за уградњу резервног дела у уређај који је предмет сервисирања и
одржавања Уколико цена поправке уређаја прелази 50% тржишне вредности уређаја , Понуђач
је дужан да о томе обавести Наручиоца и прибави његову писмену сагласност за извршење
уговора.

Услови:
Услови,рок и начин плаћања( неможе бити краћи од 60 дана ):
___________________________________________________________________________________
-Време изласка на интервенцију ( не може бити дуже од 10 часова):_________________________
-Време завршетка услуге:_____________________________________________________________
-Гарантни рок:____________________________________________________
-Рок важења понуде изражен у броју дана од дана отварања ( неможе бити краћи од 60 дана ) :
______________________________________________________________________
-Остали услови:______________________________________________________________
Место:______________________
M. П.
потпис овлашћеног лица
Датум :______________________
______________________
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Штамбиљ понуђача
Број понуде:___________
ПОНУДА ЗА НАБАВКУ УСЛУГЕ ОДРЖАВАЊА И ПОПРАВКЕ ТЕРМИЧКИХ АПАРАТА И
АУТОКЛАВА СА НАЈЧЕШЋИМ РЕЗЕРВНИМ ДЕЛОВИМА ПАРТИЈА 2
Р.Б

Назив услуге и резервног дела

1.

Одржавање и поправка термичких
апарата и аутоклава (стерилизатор –

Произвођач и
земља
порекла(за
резервне
делове)

J.M.

Оријента
циона
количина

Радн
и сат

40

Ком.

13

Ком.
Ком.

4
2

Ком.

2

Ком.
m
Koм.
Koм.
Koм.

20
1
1
1
1

Koм.
Koм.
Koм.
Koм.
Koм.
Koм.
Koм.
Koм.

1
1
1
1
1
1
1
1

Koм.

1

Koм.
Koм.
Koм.
Koм.

1
1
1
1

Koм.

1

sutjeska Zagreb, суви
стерилизатор st 01-02 –
instrumentarija,
Суви стерилизатор st-05instrumentarija Zagreb,
аутоклав– Medicina TS,
стерилизатор суви ST-01/02-bon instrumentarija-Zagreb, суви
стерилизатор ssw-120/2V‘’Vims electric’’d.o.o. Tršić,
Аутоклав Shinva TMQ 24
Аутоклав Shinva XG1.U- 135 litra
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

Баждарење манометара на боци за
кисеоник
Баждарење вентила сигурности
Еталонирање манометара на
протокомерима за кисеоник
Еталонирање термометара за
фрижидер
Баждарење термометара
Žica silikonska
Vremenski relej- digitalni 12V/16A
Vremenski relej 220V/10A
Vatrostalno staklo ST01/02,ST05
Instrumentarija ili odgovarajuće
vakuum manometar -1 - 3b
uvodnik kabla PG9
uvodnik kabla PG11
tinjalica 220v crvena
Tinjalica-led 12V/0,2A
tinjalica 220v zelena
Termostat +50c - +200c
Termometar "Instrumentarija" ugaoni
+40 +220 C
Temperaturni mikroprocesorski PID
kontroler 220V/50Hz/2A
suko viljuska
Solid stejt relej 3V-36V/40A
Solid stejt relej 3V-36V/25A
Ručka sterilizatora ST01/02
Instrumentarija ili odgovarajuće
Rele 12V17A

24

Цена по
J.M без
ПДВ-а

Укупно
цена без
ПДВ-а

Укупно
цена са
ПДВ-ом.

25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51
52.
53.
54.
55.
56.

Regulator pritiska 0-6 Bar-a CEME ili
odgovarajuće
Redna regleta Instrumentarija ili
odgovarajuće
Pravi termometar Instrumentarija ili
odgovarajuće
polica sterilizatora ST05/06
Instrumentarija ili odgovarajuće
Polica sterilizatora ST01/02
Instrumentarija ili odgovarajuće
PLC uredjaj za kontrolu centralnog
autoklava "OMRON" 220V/2A
Nosač grejača Instrumentarija ili
odgovarajuće
mrezni kabal 3x2,5
mrezni kabal 3x1,5
Motor sterilizatora- VM 220V/60Hz
Motor sterilizatora 220V/60Hz
Liskunski grejač250V 50W
Izrada komore ST05/06 Instrumentarija
ili odgovarajuće
Grejac 600W/220V
Grejac 500w/220v
Grejac 300w/230v
Grejač 3000W/230V
Grejač 2000W/230V
Grejac 150w/110v
Grejač 110V/150W ST05/06
Grejač 110V/150W ST01/02
grebenasti prekidac 10A
Generalna reparacija ST05/06
Generalna reparacija ST01/02
Elektromagnetni ventil za vodu 8324
R1/2 220V/1A
Elektromagnetni ventil za paru R ½
220V/1A
Dugme termoregulatora Instrumentarija
ili odgovarajuće
Buksna čelična
Bravica sterilizatora ST05/06
Instrumentarija
Bravica sterilizatora ST01/02
Instrumentarija
automatski termostat 240c
Ograničavač temperature ( kapilarni )

Koм.

1

Koм.

1

Koм.

1

Koм.

1

Koм.

1

Koм.

1

Koм.

1

m
m
Koм.
Koм.
Koм.
Koм.

1
1
1
1
1
1

Koм.
Koм.
Koм.
Koм.
Koм.
Koм.
Koм.
Koм.
Koм.
Koм.
Koм.
Koм.

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Koм.

1

Koм.

1

Koм.
Koм.

1
1

Koм.

1

Koм.
Koм.

1
1

57.

Nivo regulator

Koм.

1

58.

Pilot ventil za vazduh

Koм.

1

59.

Pneumatski ventil 251

Koм.

1
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60.

Silikonska mast

Koм.

1

61.

Mikroprekidač za vrata

Koм.

1

Koм.

1

Koм.

1

Koм.

1

Koм.

1

Пар

2

62.

Филтер за воду за аутоклав

Аутоклав Shinva TMQ 24
63.

Филтер за воду за аутоклав

Аутоклав Shinva XG1.U- 135 litra
64.

Траке за штампач за контролу
стерилизације за Аутоклав Shinva

TMQ 24
65.

Траке за штампач за контролу
стерилизације за Аутоклав Shinva

66.

Ватросталне рукавице за изношење
стерилног материјала из аутоклава (
разних величина )
Укупно

XG1.U- 135 litra

Напомена:
У цену радног сата су укључени сви трошкови: превоза, дневница, транспорта (опреме, уређаја
и људства), дефектажа делова и склопова, демонтажа, сервисне активности, монтажу, пробу,
пуштање у рад и остали други трошкови на паритету F-co наручилац ДЗ Младеновац-уколико
је потребно преузимање и достава медицинских апарата са локације Наручиоца и враћања
истих на локацију Наручиоца.
Уколико резервни део који је потребно уградити, није предвиђен у наведеној табели, Понуђач је
дужан да обавести о томе Наручиоца и достави важећи ценовник за наведени резервни део, и
прибави његову сагласност за уградњу резервног дела у уређај који је предмет сервисирања и
одржавања Уколико цена поправке уређаја прелази 50% тржишне вредности уређаја , Понуђач
је дужан да о томе обавести Наручиоца и прибави његову писмену сагласност за извршење
уговора.
Услови:
Услови,рок и начин плаћања:_______________________________________
-Време изласка на интервенцију ( не може бити дуже од 10 часова):_________________________
-Време завршетка услуге:_____________________________________________________________
-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

Број понуде:___________

ПОНУДА ЗА НАБАВКУ УСЛУГЕ ОДРЖАВАЊА И ПОПРАВКЕ ЛАБОРАТОРИЈСКЕ
ОПРЕМЕ СА НАЈЧЕШЋИМ РЕЗЕРВНИМ ДЕЛОВИМА ПАРТИЈА 3
Р.Б

Назив услуге и резервног дела

1.

Одржавање и поправка Лабораторијске
опреме ( апарат за мешање крвних
слика – HYCEL AG 20, центрифуга

Произвођач
и земља
порекла(за
резервне
делове)

J.M.

Оријента
циона
количина

Радн
и сат

20

кoм.
кoм.
кoм.
кoм.
кoм.

1
1
1
1
1

кoм.
кoм.
кoм.
кoм.
кoм.
кoм.
кoм.
кoм.
кoм.
кoм.
кoм.
кoм.
кoм.
кoм.

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Цена по
J.M без
ПДВ-а

Укупно
цена без
ПДВ-а

Укупно
цена са
ПДВ-ом.

s2-6 sigma , центрифуга Anita
italija, центрифуга EppendorfHamburg Nemačka
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Amortizer 200mm Gasni
FUJI 3-phase controler zx12
IC IR 2130 5V
Komplet brava poklopca centrifuge Sigma
Membranska tastatura- s2-6 sigma ili
odgovarajuće
Nosaci motora centrifuge s2-6 sigma
Potenciometar 1K Ω
Potenciometar 220KΩ
Potenciometar 250KΩ
Print trafo 220/10V 5A
Print trafo 220/12V 2A
R. 150ohm 100w
R. 150ohm 150w
Reed relej CNY
Relej 12V 15A
Reparacija elektromotora
STK5333S
Torusni trafo 220/7
TR 20k2645
Укупно

Напомена:
У цену радног сата су укључени сви трошкови: превоза, дневница, транспорта (опреме, уређаја
и људства), дефектажа делова и склопова, демонтажа, сервисне активности, монтажу, пробу,
пуштање у рад и остали други трошкови на паритету F-co наручилац ДЗ Младеновац-уколико
је потребно преузимање и достава медицинских апарата са локације Наручиоца и враћања
истих на локацију Наручиоца.
Уколико резервни део који је потребно уградити, није предвиђен у наведеној табели, Понуђач је
дужан да обавести о томе Наручиоца и достави важећи ценовник за наведени резервни део, и
прибави његову сагласност за уградњу резервног дела у уређај који је предмет сервисирања и
одржавања Уколико цена поправке уређаја прелази 50% тржишне вредности уређаја , Понуђач
је дужан да о томе обавести Наручиоца и прибави његову писмену сагласност за извршење
уговора.

Услови:
Услови,рок и начин плаћања:_______________________________________
-Време изласка на интервенцију ( не може бити дуже од 10 часова):_________________________
27

-Време завршетка услуге:_____________________________________________________________
-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.

Број понуде:___________

ПОНУДА ЗА НАБАВКУ УСЛУГЕ ОДРЖАВАЊА И ПОПРАВКЕ ИНТЕРНИСТИЧКИХ
АПАРАТА СА НАЈЧЕШЋИМ РЕЗЕРВНИМ ДЕЛОВИМА ПАРТИЈА 4
Укупно
Укупно
Назив услуге и резервног дела
Произвођач
J.M. Оријента Цена по
J.M без
цена без
цена са
Додати апарат Тимпанометар
и земља
циона
ПДВ-а
ПДВ-а
ПДВ-ом.
Homoth-Tymp4000
порекла(за
количина
резервне
делове)
Радн
1
Одржавање и поправка интернистичких
и сат
апарата ( аспиратор – medivak,
негатоскоп –Elektromedicina
Ljubljana очитавање снимака
ТИП 1, ЕКГ –шестоканални –
Cardipia 400 – Trismed Korea,
термокаутер– DIATERMO MB
122 –CIMA, дефибрилатор
портабл без монитора – Nihon
Kohden, ултразвук shimacu–
schimatzu- Japan, дефибрилатор –
Nihon Kohden, термокаутер –
DIATERMO MB 122-CIMA,
електр. Апарат за испирање уха Schneider Medizintechnik –
Mulimed otosscillo , ЕКГ III –
канални mac 500 – GE mac500,
ЕКГ шестоканални апарат EPG 6 –
PROGETTI, Кардиотокограф
CTG – Bionet CO.LTDmodel FC
700 Korea, спирометар SCHILLER Spirovit SP – 10,
апарат за инхалацију
HAPPYNEB– Gima- Italija,
аспиратор вакум – Pari VENTUS
2003- Sutjeska, спирометар
спиролаб II – MIR, инхалатор
ултразвучни 4 – PrizmaKragujevac, колор доплер –
schimatzu, аудиометар– SROSSES
KLINISCES PRACITRONIC MA
31, дефибрилатор– Nihon Kohden,
ЕКГ троканални cardiovit –
Schiller, дефибрилатор hellige –
Hellige, сонда за ултразвук кукова
- schimatzu-Japan, боца са
кисеоником GREGGERSEN,
боца са кисеоником WEINMANN,
ЕКГ апарат SCHILLER AT -1,
спирометар SCHILLER AG CH
– 6340 SPIROVIT SP-10,
аудиометар AMPAID – A 137,
дефибрилатор – inomed (
Cardio-AID TM 200-B), ЕКГ-
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NIHON KOHDEN (
CARDIOFAH-GEM ),
ULTRASONIC NEBULIZER
(PROFI SONIC), BIOPTRON
LAMPA 100-240V-T2ASWITERLAND, Аспиратор –
NEWASKIR, АспираторLAERDAL ( LSU ), ЕКГ апарат
троканални – PROGETTI, EKG
HEART SCREEN, ДефибрилаторMETRAX ( PRIMEDIC- DEFIB), EKG – POWER HEART AED
G3PRO, инхалатор – PARI BOY,
ултразвук Медисон 8000, EKG
Contec 600G, CTG Bistos BT350,
Инхалатор 3A Comp-a Neb,
Механичке ваге SECA, Мерачи
притиска ERKA
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.

Vod EKG kabla
pumpica
štipaljka
Baterija za EKG Mac 500
Baterija za defibrilator Nihon Kohden
7721k
Baterija za Defibrilator Innomed
Baterija za defibrilator Hellige servocard
Baterija 12V 0,7Ah spirometar Schiller
SP10
Baterija 12V 1200mAh za EKG schiler
AT1
Baterija za EKG Nihon Kohden Cardiofax
Gem 12v 2,3Ah
Baterija za defibrilator Cardiac Science
G3 PRO
EKG kabal Shiller
EKG kabl MAC500
EKG kabal za Cardipia 400
EKG kabal za Progetti
EKG kabl za Innomed
EKG kabl za Nihon Kohden Cardiofax
Displej EKG aparata Nihon Kohden 9620
Displej za EKG HS60G,80G,112B
Motor aspiratora- Medivac
Motor stampaca Progetti EPG 6 view
Motor aspiratora- Danfus
Tranzistor F2530H Toshiba ili
odgovarajuće
Prigusnica 25 uH za audiometar
Pracitronic MA31
Prigusnica 125 uH Pracitronic MA31
Modul Osilatornog kola Pracitronic MA31
Neutralna elektroda-gumena
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кoм.
кoм.
кoм.
кoм.
кoм.

1
1
1
1
1

кoм.
кoм.
кoм.

1
1
1

кoм.

1

кoм.

1

кoм.

1

кoм.
кoм.
кoм.
кoм.
кoм.
кoм.
кoм.
кoм.
кoм.
кoм.
кoм.
кoм.

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

кoм.

1

кoм.
кoм.
кoм.

1
1
1

29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.

Drzac electrode sa dvostrukim prekidacem
Dvopolni prikljucni konektor-sasiski - za
DIATERMO MB 122Dioda DY398 za Diatermo MB122-GIMA
Rele PR17E04 Audiometar Pracitronic
MA31
Potenciometar 250 ohm linearn
Audiometar i Pracitronic MA31
CRT filter, E-II S40 350 za ultrazvuk
Schimatzu sdu-350-xl
FAN assembly za ulrazvuk Schimatzu
sdu-350-xl
SW 1855.1107 za ulrazvuk Schimatzu
sdu-350-xl
Probe, VA57R-0375U za ulrazvuk
Schimatzu sdu-350-xl
Probe, VA15R-035U-4 za ulrazvuk
Schimatzu sdu-350-xl
TOCO sonda, Bionet FC 700 ili
odgovarajuće
US sonda,Bionet FC700 ili odgovarajuće
Kristal ultrazvučne sonde Bionet FC700
ili odgovarajuće
Merna traka TOCO sonde Bionet FC700
ili odgovarajuće
Mrezica spirometra SP100/200
Aspiratorska boca CAMI NEW Askir 1L
Aspiratorska boca Ventus Sutjeska 2L
Aspiratorska boca Ventus Sutjeska 4L
Aspiraciono silikonsko crevo sa konusnim
nastavkom Ventus Sutjeska
Kristal ultrazvučnog inhalatora Profi
Sonic
Priključno crevo inhalatora
Maska za odrasle
Maska za decu
Nebulajzer
Filter aspiratora manji
Filter aspiratora veci
Protokomer sa umanjivačem pritiska i
ovlaživačem
Posuda ovlaživača za O2
Baždarenje merača pritiska
Baždarenje vaga
Manžetna platnena, veća
Manžetna platnena, manja
Gumena manzetna,veca
Gumena manzetna, manja
Gumena pumpica
Regulacioni ventil
Donji nepovratni ventil
Gornji nepovratni ventil
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кoм.
кoм.

1
1

кoм.
кoм.

1
1

кoм.

1

кoм.

1

кoм.

1

кoм.

1

кoм.

1

кoм.

1

кoм.

1

кoм.
кoм.

1
1

кoм.

1

кoм.
кoм.
кoм.
кoм.
кoм.

1
1
1
1
1

кoм.

1

кoм.
кoм.
кoм.
кoм.
кoм.
кoм.
кoм.

1
1
1
1
1
1
1

кoм.
кoм.
кoм.
кoм.
кoм.
кoм.
кoм.
кoм.
кoм.
кoм.
кoм.

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

66.
67.
68.
69.
70.
71
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81
82.
83.
84.
85.

кoм.
кoм.
кoм.
кoм.
кoм.
кoм.
кoм.
кoм.
кoм.
кoм.
кoм.
кoм.
кoм.
кoм.
кoм.
кoм.
кoм.
кoм.
кoм.
кoм.

Poklopac manometra
Brojcanik poklopca
kazaljka
Vijci rukohvata I manometra
Rukohvat(metalni)
Racva
Kretni mehanizam (komplet)
Metalna iglica ventila
Regulator ventila (metalni)
Nosac metalni (telo) rukohvata
Membrana mamometra
Osovina membrane i kretnog sistema
Kuciste manometra
Snala metalna, veca
Snala metalna, manja
Zupcasta letva
Uljni amortizer
Klizni nozevi
Uzengija
Zastitno staklo
Укупно

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Напомена:
У цену радног сата су укључени сви трошкови: превоза, дневница, транспорта (опреме, уређаја
и људства), дефектажа делова и склопова, демонтажа, сервисне активности, монтажу, пробу,
пуштање у рад и остали други трошкови на паритету F-co наручилац ДЗ Младеновац-уколико
је потребно преузимање и достава медицинских апарата са локације Наручиоца и враћања
истих на локацију Наручиоца.
Уколико резервни део који је потребно уградити, није предвиђен у наведеној табели, Понуђач је
дужан да обавести о томе Наручиоца и достави важећи ценовник за наведени резервни део, и
прибави његову сагласност за уградњу резервног дела у уређај који је предмет сервисирања и
одржавања Уколико цена поправке уређаја прелази 50% тржишне вредности уређаја , Понуђач
је дужан да о томе обавести Наручиоца и прибави његову писмену сагласност за извршење
уговора.
Услови:
Услови,рок и начин плаћања:_______________________________________
-Време изласка на интервенцију ( не може бити дуже од 10 часова):_________________________
-Време завршетка услуге:____________________________________________________________
-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

Број понуде:___________

ПОНУДА ЗА НАБАВКУ УСЛУГЕ БАЖДАРЕЊЕ ВАГА И АПРАТА ЗА ПРИТИСАК ПАРТИЈА
5
Р.Б

1.
2.

Назив услуге и резервног дела

назив
извршиоца
услуге

Баждарења вага
Баждарење апарата за притисак

J.M.

Оријента
циона
количина

Ком.
Ком.

23
25

Цена по
J.M без
ПДВ-а

Укупно
цена без
ПДВ-а

Укупно
цена са
ПДВ-ом.

Укупно

У цену баждарења вага и апарата за притисак су укључени сви трошкови: превоза, дневница,
транспорта (опреме, уређаја и људства), и остали други трошкови на паритету F-co наручилац
ДЗ Младеновац-уколико је потребно преузимање и достава вага и апарата за притисак са
локације Наручиоца и враћања истих на локацију Наручиоца.

Услови:
Услови,рок и начин плаћања:_______________________________________
-Време изласка на интервенцију ( не може бити дуже од 10 часова):_________________________
-Време завршетка услуге:_____________________________________________________________
-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.

Штамбиљ понуђача
Број понуде:___________
ПОНУДА ЗА НАБАВКУ УСЛУГЕ ОДРЖАВАЊА И ПОПРАВКЕ РЕНДГЕН APARATA
ПАРТИЈА 6
Назив услуге и резервног дела
Произвођач и J.M. Оријента
Цена по
Укупно
Укупно
земља
J.M без
цена без
цена са
циона
порекла(за
ПДВ-а
ПДВ-а
ПДВ-ом.
количина
резервне
делове)
Радн
10
Одржавање и поправка Рендген
и сат
апаратa– супер Х 1250 ЕИ НИШ,
Ком.
1
WO!lbcmpwj!!) супер Х 1250*!
!
Ком.
1
Fmfluspotlb!qmpčb!)супер Х 1250 *
Ком.
1
Fmfluspnbhofuob!lpdnicb!
!
35W)qmbgptubu-cvlj!tup-cvljtubu*!
!
Укупно

Напомена: уз понуду доставити лагер листу оригиналних резервних делова са ценама.
У цену радног сата су укључени сви трошкови: превоза, дневница, транспорта (опреме, уређаја
и људства), дефектажа делова и склопова, демонтажа, сервисне активности, монтажу, пробу,
пуштање у рад и остали други трошкови на паритету F-co наручилац ДЗ Младеновац-уколико
је потребно преузимање и достава медицинских апарата са локације Наручиоца и враћања
истих на локацију Наручиоца.
Уколико резервни део који је потребно уградити, није предвиђен у наведеној табели, Понуђач је
дужан да обавести о томе Наручиоца и достави важећи ценовник за наведени резервни део, и
прибави његову сагласност за уградњу резервног дела у уређај који је предмет сервисирања и
одржавања Уколико цена поправке уређаја прелази 50% тржишне вредности уређаја , Понуђач
је дужан да о томе обавести Наручиоца и прибави његову писмену сагласност за извршење
уговора.
Услови:
Услови,рок и начин плаћања:_______________________________________
-Време изласка на интервенцију ( не може бити дуже од 10 часова):_________________________
-Време завршетка услуге:_____________________________________________________________
-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
______________________

ЛАГЕР ЛИСТА РЕЗЕРВНИХ ДЕЛОВА
Р.Б

Назив резервних делова

Произвођач и
земља
порекла

Гаранти
рок
1.

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.

SUH!ibvcb!tb!SUH!dfwj!!!Cj!
236061.41!) супер Х 1250*!

!

!

J.M.

колич
ина

Ком.

1

SUPERIX 1250, TRIDOROS 5S
Ком.
1
Реле за мрежну и кV
!
!
регулацију( ОR-UR )
Ком.
1
Електронска цев РL 21
!
!
Ручни притисни прекидач S27
Ком.
1
Ком.
1
Склопка за мрежни степен (NS) !
!
Ком.
1
Стабилизатор напона- Изостат
!
(NЗ)
Милиамперметар
Ком.
1
!
Регулациони трафо Т11
Ком.
1
!
ВН трафо Х1
Ком.
1
!
ВН каблови
Ком.
1
!
Кочница обртне аноде Z93
Ком.
1
!
Кондезаторски временски
Ком.
1
!
склоп СZ
Реле за кашњење ВР
Ком.
1
!
Мотор М3 М4
Ком.
1
!
РТГ хауба RH 150/100 са РТГ
Ком.
1
!
цеви RX 150/30-50
РТГ хауба RHS 150/100 са РТГ !
Ком.
1
цеви RXS 150/30-50
TOMORASTIX, RASTIX, BUKISTAT, PLAFOSTAT
Трафо за плафостат
Ком.
1
!
Командна кутија
Ком.
1
!
Предња плоча дубинске бленде !
Ком.
1
Z66
Дубинска бленда - колиматор
Ком.
1
!
Реле за остварење снимка
Ком.
1
!
Електромагнетна кочница 24V !
Ком.
1
Електромагнетна кочница за
Ком.
1
!
вертикалу 24V
Касетни лим
Ком.
1
!
Јединица М5 – за напајање
Ком.
1
!
кочнице стола
Ножни прекидач са каблом
Ком.
1
!
Прекидач са опругом S1, S4,
Koм.
1
!
S5, S6
Сноп проводника у ребрастом
Ком.
1
!
цреву од М1-М3
Сијалица 15V 60W
Koм.
1
!
Плоча за команду линеарног
Ком.
1
!
кретања
Склопка 220 V
Ком.
1
!
Дубинска бленда
Ком.
1
!

35

Цена по
J.M. без
ПДВ-а

Цена по
J.M. са
ПДВ-ом.

35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.

Сијалица за визир светло
Електронска плоча N степен
Електронска плоча V степен
Монитор RM 44
Импулсни трафо RM 44
Мрежни трафо RM 44
Плоча за фокусирање камере

Ком.
Ком.
Ком.
Ком.
Ком.
Ком.
Ком.

!
!
!
!
!
!
!

1
1
1
1
1
1
1

Укупно

Место:______________________
Датум :______________________

M. П.
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потпис овлашћеног лица
______________________

Штамбиљ понуђача

Р.Б

1.

Број понуде:___________

ПОНУДА ЗА УСЛУГУ ОДРЖАВАЊА И ПОПРАВКA ДИГИТАЈЗЕРА CRX30X AGFA
ПАРТИЈА 7
Назив услуге
Извршилац
J.M. Оријента
Цена по
Укупно
услуге
J.M без
цена без
циона
ПДВ-а
ПДВ-а
количина
Радн
7
Одржавање и поправка
и сат
дигитајзера CRX30X AGFA

Укупно
цена са
ПДВ-ом.

Укупно

Напомена: уз понуду доставити лагер листу оригиналних резервних делова са ценама.
У цену радног сата су укључени сви трошкови: превоза, дневница, транспорта (опреме, уређаја
и људства), дефектажа делова и склопова, демонтажа, сервисне активности, монтажу, пробу,
пуштање у рад и остали други трошкови на паритету F-co наручилац ДЗ Младеновац-уколико
је потребно преузимање и достава медицинских апарата са локације Наручиоца и враћања
истих на локацију Наручиоца.
Уколико je потребно уградити резервни део који није предвиђен у лагер листи, понуђач је
дужан о томе да обавести Наручиоца и достави важећи ценовник за наведени резервни део, и
прибави његову сагласност за уградњу резервног дела у уређај који је предмет сервисирања и
одржавања Уколико цена поправке уређаја прелази 50% тржишне вредности уређаја , Понуђач
је дужан да о томе обавести Наручиоца и прибави његову писмену сагласност за извршење
уговора.
Услови:
Услови,рок и начин плаћања:_______________________________________
-Време изласка на интервенцију ( не може бити дуже од 10 часова):_________________________
-Време завршетка услуге:_____________________________________________________________
-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.

Број понуде:___________

ПОНУДА ЗА УСЛУГУ ОДРЖАВАЊЕ И ПОПРАВКA МАМОГРАФА Sophie Classic Planmed
ПАРТИЈА 8
Назив услуге
Извршилац
J.M. Оријента
Цена по
Укупно
Укупно
услуге
J.M без
цена без
цена са
циона
ПДВ-а
ПДВ-а
ПДВ-ом.
количина
Радн
7
Одржавање и поправка
и сат
мамографа Sophie Classic
Planmed
Укупно

Напомена: уз понуду доставити лагер листу оригиналних резервних делова са ценама.
У цену радног сата су укључени сви трошкови: превоза, дневница, транспорта (опреме, уређаја
и људства), дефектажа делова и склопова, демонтажа, сервисне активности, монтажу, пробу,
пуштање у рад и остали други трошкови на паритету F-co наручилац ДЗ Младеновац-уколико
је потребно преузимање и достава медицинских апарата са локације Наручиоца и враћања
истих на локацију Наручиоца.
Уколико je потребно уградити резервни део који није предвиђен у лагер листи, понуђач је
дужан о томе да обавести Наручиоца и достави важећи ценовник за наведени резервни део, и
прибави његову сагласност за уградњу резервног дела у уређај који је предмет сервисирања и
одржавања Уколико цена поправке уређаја прелази 50% тржишне вредности уређаја , Понуђач
је дужан да о томе обавести Наручиоца и прибави његову писмену сагласност за извршење
уговора.

Услови:
Услови,рок и начин плаћања:_______________________________________
-Време изласка на интервенцију ( не може бити дуже од 10 часова):_________________________
-Време завршетка услуге:_____________________________________________________________
-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
______________________

Образац 10

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА ДА НИЈЕ ИМАО РАСКИД УГОВОРА ЗА
НАБАВКУ УСЛУГА ОДРЖАВАЊА И ПОПРАВКЕ МЕДИЦИНСКЕ
ОПРЕМЕ

У понуди за набавку услуга одржавања и поправке медицинске опреме понуђач:
___________________________________________, изјављујем, под пуном моралном,
материјалном и кривичном одговорношћу, да у последње 3 године нисмо имали раскид уговора
који је предмет јавне набавке због неиспуњења уговорних обавеза.

Место и датум:

М.П.

Потпис овлашћеног лица:
_____________________________
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ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА
О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ
НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

У складу са чланом 77. став 4. Закона, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу,
као заступник понуђача, дајем следећу

ИЗЈАВУ
Понуђач _____________________________________________[навести назив понуђача] у
поступку јавне набавке услуга одржавања и поправке медицинске опреме, број 1.2.11 ,
испуњава све услове из чл. 75. и 76. Закона, односно услове дефинисане конкурсном
документацијом за предметну јавну набавку, и то:
Понуђач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;
Понуђач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела као члан
организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде,
кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично
дело преваре;
Понуђачу није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време објаве
позива за подношење понуде;
Понуђач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима
Републике Србије (или стране државе када има седиште на њеној територији);
Понуђач је поштовао обавезе које произлазе 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.
Место:_____________
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 ПОНУЂАЧА О ПОСЕДОВАЊУ ОДГОВАРАЈУЋЕ ОПРЕМЕ КОЈА
ЈЕ НЕОПХОДНА ЗА ИЗВРШЕЊЕ НАБАВКЕ ЗА КОЈУ КОНКУРИШЕ

У понуди за набавку услуге одржавања и поправке медицинске опреме Наручиоца Дома здравља
Младеновац, за партију ( навести назив и број партије )
___________________________________________________________________________ понуђач:
_____________________________________________________________________, улица и број
________________________________ изјављујем под пуном моралном, материјалном и
кривичном одговорношћу, да поседујемо одговарајућу опрему која је неопходна за услугу
одржавања и поправке медицинске опреме.
Понуђач мора да поседује одговарајућу опрему која је неопходна за извршење наведене
услуге за партију за коју конкурише.
Навести назив опреме коју поседује понуђач а која је неопходна за извршење набавке за коју
конкурише__________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

НАПОМЕНА: Наручилац ће извршити проверу код понуђача.

Место и датум:

М.П.

Потпис овлашћеног лица:
_____________________________
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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. Верица Ракић_____________________________________________
2. Срећко Миладиновић ______________________________________
3. Снежана Ђорђевић ________________________________________
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