Дом здравља „Др Милорад Влајковић“
Светосавска 91, Барајево
Датум: 31.03.2022.године
Набавка: Н3/2022
На основу члана 27.став 1 Закона о јавним набавкама ( „Сл.гласник РС“ бр.91/2019) наручилац дана
31.03.2022. године упућује:
ПОЗИВ ЗА ПРИКУПЉАЊЕ ПОНУДА ЗА НАБАВКУ НАРУЏБЕНИЦОМ
- ПОНОВЉЕНИ ПОСТУПАК 1. Предмет наруџбенице је набавка добара – канцеларијски материјал за потребе Дома
здравља,обликован у две партије – поновљен поступак
-Партија 1 – ситан канцеларијски материјал
- Партија 2 – медицински обрасци
2. Процењена вредност набавке по партијама:
-Партија 1 – ситан канцеларијски материјал – процењена вредност без ПДВ-а 232.167,00
динара,односно 278.600,40 динара са ПДВ-ом
-Партија 2 – медицински обрасци – процењена вредност без ПДВ-а 130.500,00 динара,
односно 156.600,00 динара са ПДВ-ом
3. У понуди навести цену без пдв-а, цену са пдв-ом, рок плаћања, рок важења понуде,рок
испоруке, гарантни рок.
4. Критеријум за избор понуде је најнижа понуђена цена.
5. Понуде се достављају на е-mail: dzbarajevo9@gmail.com , поштом или лично на адресу
наручиоца: ДЗ „Др Милорад Влајковић“, Светосавска 91,11460 Барајево у року од 7 дана
од дана слања позива одн. до 08.04.2022.године до 12 сати.
6. Наручилац ће одлуку о избору најповољније понуде донети најкасније до
15.04.2022.године.
7. Додатне информације у вези овог позива могу се добити сваког радног дана од 09:00 –
14:00, и на број телефона: 011/8300-182. Контакт особа Гордана Радевић

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ
ПОНУДА број ______________ од ___________2022. године за набавку добара-канцеларијски материјал –Партија

1 –Ситан канцеларијски материјал за потребе Дома здравља Барајево.

ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ
Назив понуђача:
Адреса понуђача (седиште):
Матични број понуђача:
Порески идентификациони број понуђача (ПИБ):
Име особе за контакт:
Електронска адреса понуђача (e-mail):
Телефон/телефакс:
Број рачуна понуђача и назив банке:
Лице овлашћено за потписивање уговора:

НАЗИВ ДОБАРА

Ред.
број

Понуђени квалитет
(Понуђач уписује
произвођача или
заштићено име односно
робни знак)

Јед.мере

SVESKA A4 veća-60 lista (obična)

KOM

SVESKA A5 manja-60 lista
(obična)
HEFT MUNICIJA za mašinu
24/6,bakarna (1000/1)
HARTIJA ZA ŠTAMPANJE 80
gr/m²(a 500).Visok stepen beline.
Nepremazan papir (bez gline ,
lateksa) od hemijskih vlakana .
Pogodan za fotokopir aparate,laser
jet štampače ( ISO 9706)
REGISTRATOR A4 ( novnerepariran)širok sa mehanizmom i
kutijom
KARTONSKE FASCIKLE

KOM

KOREKTOR –edigs lak 1/1 beli sa
četkicom i kuglicom protiv
zgrušnjavanja
MINE ZA HEMIJSKE OLOVKE

KOM

KUT.

10

SPAJALICE metalne
di.26mm,pocinkovane a 100
KOVERTE ROZE

11

FASCIKLA SA MEHANIZMOM

KOM
PAK

13

ADING ROLNE TRAKA 57
10/1
KOVERTE PLAVE

14

A.D. KOVERTE

KOM

15

MARKER

KOM

16

SELOTEJP providni široki

КОМ

17

MASTILO ZA PEČAT

KOM

18

JASTUČE ZA PEČAT- srednje

KOM

INDIGO a 100 A/4 PVC

1
2
3

4

5
6
7
8
9

12

PAK.

30
30
30

RIS

359
KOM

KOM

KOM

KOM

KOM

20

SELOTEJP mali

РАК
(100)
KOM

21

FASCIKLA PVC 100/1

KOM

19

Количина

80
60
20
250
200
400
120
8
200
320
5
40
10
5
1
100
20

Цена по
јед.мере
без ПДВ-а

Укупна цена без
ПДВ-а

Укупна цена са
ПДВ-ом

22
23
24
25

CD

KOM

FUTROLA ZA CD (papirni
koverat)
SVESKA SA ABECEDOM tvrde
korice
FLOMASTER ZA CD

KOM
KOM
KOM

200
200
2
5

Укупна цена без ПДВ-а ________________________
Укупна цена са ПДВ-ом ________________________
Рок плаћања_________________________________
Рок важења понуде____________________________
Рок испоруке_________________________________
Гарантни рок________________________________

Датум
___________

МП

Понуђач
______________

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ
ПОНУДА број ______________ од ___________2022. године за набавку добара-канцеларијски материјал –Партија

2 –Медицински обрасци потребе Дома здравља Барајево.
ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ
Назив понуђача:
Адреса понуђача (седиште):
Матични број понуђача:
Порески идентификациони број понуђача (ПИБ):
Име особе за контакт:
Електронска адреса понуђача (e-mail):
Телефон/телефакс:
Број рачуна понуђача и назив банке:
Лице овлашћено за потписивање уговора:

Ред.
број

НАЗИВ ДОБАРА

1
2
3

4

5

Понуђени квалитет
(Понуђач уписује
произвођача или
заштићено име
односно робни знак)

Јед.мере

DNEVNIK RADA ZUBNE SLUŽBE

KOM

PROTOKOL ZDRAVSTVENO
VASPITNI RAD
NALOG ZA DAVANJE INEKCIJE

KOM

ZDRAVSTVENI KARTON
Karton štampa sa džepom 30x22 tamno
braon štampa (u skladu sa Pravilnikom
o obrascima i sadržajem obrazaca za
vođenje zdrav,dok. (Sl.glasnik RS
109/16)
OPRAVDANJE

BLOK

BLOK

7

BLOK

8

DNEVNIK BLAGAJNE

BLOK

STOMATOLOŠKI ULOŽAK
karton 16x23 štampa crna štampa (u
skladu sa Pravilnikom o obrascima i
sadržajem obrazaca za vođenje

KOM

9

)

zdrav,dok. (Sl.glasnik RS 109/16
IZBOR LEKARA

11

OBRAZAC ZOR X

12

AMBULANTNI KARTON

KOM

13

KNJIGA NARKOTIKA

KOM

STOMATOLOŠKI DEČIJI KARTON
Karton štampa sa džepom 24x17
štampa tamno plava štampa (u skladu
sa Pravilnikom o obrascima i
sadržajem obrazaca za vođenje

KOM

15

zdrav,dok. (Sl.glasnik RS 109/16 )
STOMATOLOŠKI ODRASLI
KARTON
Karton štampa sa džepom 24x17
štampa crna štampa (u skladu sa

5
400

600
100

KOM

10

14

5

KOM

EVIDENCIJA O POSETI – ulošci za
karton
tabak 21x29 crna štampa štampa (u
skladu sa Pravilnikom o obrascima i
sadržajem obrazaca za vođenje
zdrav,dok. (Sl.glasnik RS 109/16 )
PUTNI NALOG

6

Количина

BLOK
BLOK.

2.000
30
20

1.000
1
10
200
1

200
KOM

150

Цена по
јед.мере
без ПДВа

Укупна цена
без ПДВ-а

Укупна цена
са ПДВ-ом

16

Pravilnikom o obrascima i sadržajem
obrazaca za vođenje zdrav,dok.
(Sl.glasnik RS 109/16 )
KARTON ORDONCIJE

KOM

17

SVESKA ZA HEMODIJALIZU

KOM

18

NALOG ZA UPLATU – UPLATNICA

BLOK

19

NALOG ZA SANITET

BLOK

20

FISKALNI RAČUN

BLOK.

ZDRAVSTVENI KARTON ZA
ŠKOLSKU DECU B1 1/3 (31*69)
250gr,savijeni na dva prevoja i ojačani

21

22
23
24
25
26
27

28
29

KOM

Karton štampa sa džepom 30x22
tamno plava štampa štampa (u
skladu sa Pravilnikom o obrascima i
sadržajem obrazaca za vođenje
zdrav,dok. (Sl.glasnik RS 109/16 )
KARTON ZA VAKCINE

KOM

ULOŽAK ZA SISTEMATSKI
PREGLED DECE I ODOJČADI
FIZIKALNI KARTON – TRODELNI

KOM

FIZIKALNI TERAPEUTSKI
KARTON
DELOVODNIK 300 lista,tvrd povez
300/1
PROTOKOL ZA LABORATORIJU
200/1
PROTOKOL ZA REGISTROVANJE
REZULTATA MED.RADA B/4,200
lista.Unutrašnji deo ofsetna bezdrveno
bela 70 gr.Tvrd povez,šiven koncem
kroz logove
PRIZNANICA-RAČUN

KOM

KOM

KOM
KOM

BLOK
KOM

31
32

TREBOVANJE

BLOK

KOM

34

PROTOKOL BOLESNIKA B/4,200
lista.Unutrašnji deo ofsetna bezdrveno
bela 70 gr.Tvrd povez, šiven koncem
kroz logove 200/1
KNJIGA NEZARAZNIH BOLESTI

35

REVERS 100/1

36

NALOG ZA ISPLATU

KOM

37

NALOG ZA PRENOS

KOM

ZDRAVSTVENI KARTON
PORODICE Karton štampa sa džepom
30x22 таmno plava štampa štampa (u
skladu sa Pravilnikom o obrascima i
sadržajem obrazaca za vođenje
zdrav,dok. (Sl.glasnik RS 109/16 )
PATRONAŽNI LIST

KOM

PROTOKOLZDRAV.VASPITANJPATRONAŽA 100/1
SAMOLEPLJIVE ETIKETE rolo (
nalepnice za cene)

KOM

33

38

39
40
41

300
400
200
200
200
1
10

KOM

SISTEMATSKI KARTON ZA
PREDŠKOLSKU DECU
оbr.1-02/sr karton štampa sa
džepom 30x22 тamno zelena
štampa štampa (u skladu sa
Pravilnikom o obrascima i sadržajem
obrazaca za vođenje zdrav,dok.
(Sl.glasnik RS 109/16 )
TRGOVAČKA KNJIGA 100/1

30

80
25
10
40
10

20
500

400
1
20

KOM

KOM
KOM

KOM

kom

40
2
5
4
2

150
150
3
10

Укупна цена без ПДВ-а ________________________
Укупна цена са ПДВ-ом ________________________
Рок плаћања_________________________________
Рок важења понуде____________________________
Рок испоруке_________________________________
Гарантни рок________________________________

Датум

МП

Понуђач

Дом здравља „Др Милорад Влајковић“
Светосавска 91, Барајево
Број:__________
Бр.набавке:Н3/2022

МОДЕЛ УГОВОРА О КУПОПРОДАЈИ
КАНЦЕЛАРИЈСКОГ МАТЕРИЈАЛА
ПАРТИЈА __________
Уговорне стране:
1. Дом здравља „Др Милорад Влајковић“,Барајево, Светосавска 91,кога заступа
вд директор др Данијела Новаковић, матични број: 07001266; ПИБ:
101412579; шифра делатности: 8621; текући рачун: 840-438661-47 који се
води код Управе за трезор ( у даљем тексту: Наручилац добра )
и
2. ____________________________из_________________,ул.________________
_____
Кога заступа____________________________, матични
број:_______________; ПИБ:___________________; текући
рачун:_______________________( у даљем тексту: Испоручилац добра )
Предмет уговора
Члан 1.
Предмет уговора је куповина и испорука добара, партија број_____, на основу
усвојене понуде испоручиоца ( у којој је садржана спецификација) број _____ од
__________.2022.године, у поступку набавке добра – канцеларијски материјал број
Н3/2022 за период од дванаест месеци од дана потписивања уговора, која је заведена
у Дому здравља Барајево под бројем_________ дана_______________.2022.године.
Цена
Члан 2.
Укупна уговорена цена, у складу са понудом из члана 1. овог уговора
износи____________динара без ПДВ-а, одн. Са ПДВ-ом у износу
од_____________________динара.
Наручилац и Испоручилац могу се пре истека важности овог Уговора, а услед
повећања обима предметне набавке, сагласном изјавом воља закључити Анекс
уговора, без спровођења поступка набавке, с тим да вредност повећаног обима не
може прећи више од 10% вредности овог Уговора.
Обавезе које доспевају у наредној буџетској години ( 2023.години ) ће бити
реализоване највише до износа средстава која ће за ту намену бити одобрена у тој
буџетској години.
Начин плаћања
Члан 3.
Цене за јединицу мере су фиксне и непроменљиве у току трајања овог
уговора.Уколико дође до повећања цена на тржишту , дозвољавамо да се ради Анекс

овог уговора у складу са чланом 160. Закона о јавним набавкама ( „Сл.гласник РС“
бр.91/2019) Рок плаћања је у року од ___________( __________________)дана, од
дана испостављања фактура, у складу са понудом бр.______________од
___________________2022.године.
Рокови
Члан 4.
Уговор се закључује на период од годину дана од дана закључења уговора, одн.до
финансијске реализације Уговора.
Рок испоруке према усвојеној понуди број:_______________изабраног испоручиоца
______________је ______________(____________) дана од дана достављања списка
добара-захтева за испоруком. Исппоруке су сукцесивне , према потребама и
динамици Наручиоца.
Наручилац ће уговорена добра наручивати према динамици и у количини у складу
са својим потребама.
Рок испоруке је битан елемент овог уговора.
Испоруке су у ф-цо магацин Наручиоца у Дому здравља Барајево, Светосавска
91.
Квантитативни и квалитативни пријем
Члан 5.
Квантитативни и квалитативни пријем уговорених добара врши овлашћено лице
Наручиоца.
Евентуалне недостатке у квантитету и евентуална оштећења на паковању
испоручених добара Наручилац ће писмено констатовати и о томе писмено
обавестити Испоручиоца без одлагања, а најкасније у року од 48 часа од дана
пријема у седишту Наручиоца. Испоручилац је дужан да уочене недостатке отклони
о свом трошку, у најкраћем року, који не може бити дужи од 72 сата од дана пријема
писменог обавештења.
У случају скривених недостатака добара, који се нису могли одмах, односно у року
од 24 часа од пријема уочити, Наручилац је дужан да о истима извести Испоручиоца
без одлагања, а најкасније у року од 48 сати од како уочи скривене недостатке. У
том случају Испоручилац је дужан да оправдане примедбе на квалитет и евентуална
оштећења на паковању , отклони о свом трошку у најкраћем року, који не може бити
дужи од 72 сата од дана пријема писменог обавештења о утврђеним недостацима.
Ако наручилац не добије испуњење уговорне обавезе у року из претходних ставова
овог члана, има право да не плати Испоручиоцу за испоручена добра
неодговарајућег квалитета, односно да књижним задужењем задужи Испоручоца за
вредност испоручених добара неодговарајућег квалитета.
Гарантни рок
Члан 6.
Испоручилац је дужан да наручиоцу испоручи добра, која су у складу са важећим
прописима, стандардима као и нормативима за ову врсту робе.
Испоручилац гарантује да ће испоручити све уговорене количине робе, а у случају
да их не испоштује, сагласан је да надокнади купцу сву претрпљену штету која
услед тога настане.

До момента испоруке робе, ризик њене случајне пропасти или отуђења сноси
испоручилац.
Уговорне стране су сагласне да уколико испоручена роба не одговара претходно
издатом требовању од стране наручиоца,односно спецификацији из члана 2.
Уговора испоручилац задржава обавезу замене робе.
Наручилац је обавезан да рекламацију из става 4. овог члана достави Испоручиоцу у
року од 48 сати од извршеног пријема, а уколико Испоручиоц не поступи по истој у
наредних 7 дана, наручилац има право куповине робе код трећег лица.
Члан 7.
Наручилац задржава право корекције појединачних количина добара до +/- 15 %, у
случају измењених околности у пословању купца.
Отклањање недостатака
Члан 8.
У случају записнички утврђених недостатака у погледу квалитета или оштећења
канцеларијског материјала који су предмет овог уговора, Испоручилац мора исте
отклонити, најкасније у року од три дана од дана сачињавања записника или
испоручена добра заменити новим.
Раскид уговора
Члан 9.
У случају да испоручилац не извршава преузете обавезе на начин како је уговорено
овим уговором, Наручилац има право једностраног раскида овог уговора, уз отказни
рок од 30 дана, без било каквог права Испоручиоца да потражује накнаду штете или
изгубљену добит.
Уговорне стране су сагласне да се на све међусобне односе, који нису дефинисани
овим Уговором, непосредно примењују одредбе Закона о облигационим односима.
Члан 10.
Уговорне стране су сагласне да евентуалне спорове из овог уговорног односа
решавају споразумно, а ако то није могуће, надлежан је Привредни суд у Београду.
Члан 11.
Уговор ступа на снагу даном потписивања од стране овлашћених представника
уговорних страна.
Члан 12.
Уговор је сачињен у 5(пет) истоветних примерака, од којих 3 (три) задржава
наручилац.
ЗА ИСПОРУЧИОЦА ДОБАРА
__________________________
______________________________

ЗА НАРУЧИОЦА ДОБРА
Вд директор др Данијела Новаковић

