Наручилац:
ДОМ ЗДРАВЉА „ДР МИЛОРАД ВЛАЈКОВИЋ“ БАРАЈЕВО
СВЕТОСАВСКА 91
11460 БАРАЈЕВО
Број: 2192 /2019
Датум: 09.07.2019. године
ЈНМВ 10/2019 добра - набавка санитетског материјала,по партијама

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
САНИТЕТСКИ МАТЕРИЈАЛ
JНМВ бр. 10/2019

Јавно отварање понуда је 19.07.2019. године у 13:00 часова

Конкурсна документација садржи 37 страна
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ОБРАЗАЦ ПОПУНИТИ И ЗАЛЕПИТИ НА КОВЕРТУ/КУТИЈУ

Датум и сат подношења: ____________________________________ (попуњава писарница)

ПОНУДА- НЕ ОТВАРАТИ!
ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ - ДОБРА
САНИТЕТСКИ МАТЕРИЈАЛ-ПАРТИЈА бр.____
РЕДНИ БРОЈ ЈНМВ: 10/2019
НАРУЧИЛАЦ:
ДОМ ЗДРАВЉА БАРАЈЕВО
Светосавска 91,Барајево

ПОНУЂАЧ:
Назив: __________________________________________________________
Адреса: __________________________________________________________
Број телефона: ___________________________________________________
Број моб.телефона: __________________________________________________
Е-mail адреса: ____________________________________________________
Име и презиме лица за контакт: ____________________________________
Број партије за коју се подноси понуда: ______________________________
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На основу члана 39. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. 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.29/2013), Одлуке о покретању поступка јавне набавке добара број 2189/2019 од 08.07.2019.године
као и Решења о образовању комисије за јавну набавку број 2189/1-2019 од 08.07.2019.године
припремљена је:

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
за јавну набавку добара број ЈНМВ 10/2019
-набавка санитетског материјалау поступку јавне набавке мале вредности по партијама
Конкурсна документација садржи:

1. Општи подаци о набавци
2. Подаци о предмету 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. и 76.Закона о јавним
набавкама и упутство како се доказује испуњеност наведених услова
5. Упутство понуђачима како да сачине понуду
6. Изјава о испуњености обавезних услова
7. Изјава о независној понуди
8. Образац понуде
9. Обрасци и модел уговора
10. Образац трошкова припремања понуде
11.Образац изјаве понуђача о поштовању обавеза које произилазе
из важећих прописа
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ОПШТИ ПОДАЦИ О НАБАВЦИ
1. Подаци о наручиоцу
Наручилац: .......Дом здравља „Др Милорад Влајковић“
Адреса: …...............Светосавска 91,Барајево
Е-mail .............. dzbarajevo9@gmail.com

2. Врста поступка јавне набавке
Предметна јавна набавка се спроводи у поступку јавне набавке
складу са Законом и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке.

мале вредности, у

3. Предмет јавне набавке
Предмет јавне набавке мале вредности бр. 10/2019 су добра – санитетски материјал
обликован у 11 ( jeданаест) партија.
Предметна набавка је дефинисана у Општем речнику набавке на позицији 33140000 –
медицински потрошни материјал.

4. Циљ поступка
Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци.

5. Контакт (лице или служба)
Лица за контакт:....Фетахи Мирела, Динчић Биљана и
Максимовић Гордана
Е - mail адреса………dzbarajevo9@gmail.com

6. Подаци о месту,начину и роковима за подношење понуда
Начин и место подношења понуда:
Понуђачи подносе понуде у затвореној коверти, препорученом пошиљком или лично, радним
данима од 07:00 до 14:30 часова ,на адресу Наручиоца:
Дом здравља „Др Милорад Влајковић“, Барајево, Светосавска 91,11460 Барајево са назнаком „Понуда
за јавну набавку бр. ЈНМВ 10/2019 – САНИТЕТСКИ МАТЕРИЈАЛ –ПАРТИЈА БР.____ НЕ
ОТВАРАТИ!“. На полеђини коверте обавезно назначити назив и седиште Понуђача, као и име и
презиме и телефон особе за контакт.
Последњи дан рока, односно датум и сат за подношење понуда:
Рок за подношење понуда је 19.07.2019.године до 11:30 часова.
Последице пропуштања рока одређеног за подношење понуда:
Неблаговременом ће се сматрати понуда Понуђача која није приспела Наручиоцу до 19.07.2019.године
до 11:30 часова. Све неблаговремено поднете понуде, по окончању поступка отварања понуда,
Комисија за јавне набавке Наручиоца ће вратити неотворене Понуђачима, са назнаком да су поднете
неблаговременe.
7. ОБАВЕШТЕЊЕ О МЕСТУ, ДАНУ И САТУ ОТВАРАЊА ПОНУДА, КАО И ВРЕМЕНУ И
НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА ПУНОМОЋЈА
Место, дан и сат отварања понуда:
Благовремене понуде Комисија за спровођење јавне набавке ће отворити јавно дана 19.07.2019. год. у
13:00 часова, у Сали дома здравља Барајево у седишту дома здравља „Др Милорад Влајковић“ ул.
Светосавској бр.91.
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Време и начин подношења пуномоћја:
У поступку отварања понуда могу учествовати овлашћени представници понуђача који својство
представника доказују предајом пуномоћја за учешће у поступку отварања понуда, које мора бити
издато у писменој форми, оверено печатом и потписано од стране овлашћеног лица понуђача.
Овлашћење се предаје комисији за јавну набавку непосредно пред почетак поступка јавног
отварања понуда.

8. ОБАВЕШТЕЊЕ О РОКУ У КОМЕ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ ДОНЕТИ ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА
Одлука о избору најповољније понуде, са образложењем, донеће се у року од 10 (десет) дана од дана
јавног отварања понуда и биће објављена на Порталу јавних набавки у року од 3 (три) дана од дана
њеног доношења.

II ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
1. Опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавки
Опис предмета набавке: Санитетски материјал
Назив и ознака из општег речника набавки: 33140000 Медицински потрошни материјал
III ВРСТА, СПЕЦИФИКАЦИЈА, КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА, КВАЛИТЕТ, РОК
ИЗВРШЕЊА И ПЛАЋАЊА, МЕСТО ИСПОРУКЕ ДОБАРА
Врста, спецификација, количина и опис добара која су предмет јавне набавке, детаљно су
приказани у обрасцу бр.9 – табеларни део понуде.
Добра морају бити захтеваног - стандардног квалитета, а место испоруке је седиште
наручиоца – ул. Светосавска 91, Барајево,фцо магацин Дома здравља.
Наручилац ће плаћање извршити у року 45 дана од дана службеног пријема фактуре за
испоручену робу и регистроване у ЦРФ.
Сваку испоруку морају пратитит следећи документи:
-Фактура-Отпремница за сваку испоруку;

IV УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 75. И 76. ЗАКОНА И
УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА
1. Обавезни услови:
а) да је понуђач регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;
б) 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;
в) 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.
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г) да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне
набавке –Решење Министарства здравља РС за обављање делатности промета лекова и
медицинских средстава.
д) да има Решење о упису у Привремену листу биоцидних производа- Агенција за хемикалије
односно Одељење за хемикалије. Односи се на партије 4, 5 и 10
Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке,мора испунити додатне услове за
учешће у поступку јавне набавке,дефинисане чл.76.Закона, и то:
Понуђач је дужан да у оквиру своје понуде достави доказ да послује по захтевима
стандарда ISO 9001 или одговарајућег,као и узорке санитетског материјала; (уколико су
идентичне (исте) партије доставити по један узорак за обе партије)
-Фотокопију важећег сертификата ISO 9001 или одговарајућег за понуђача

V УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ
1. Подношење понуде по партијама
Понуђачи могу да поднесу понуду за сваку партију посебно, за више партија једновремено
или све партије. Свака партија ће се посебно оцењивати.
Понуђачи могу да поднесу понуду за сваку партију посебно, а могу и у једној коверти са
назнаком бројa партија.
Документацију могу поднети уз сваку партију,а могу и у једној коверти са назнаком „општа
документација“.
2. Подаци о језику на којем мора да буде састављена понуда
Понуда мора да буде састављена на српском језику.
3. 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.
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 „Др Милорад Влајковић“,ул.Светосавска бр. 91, 11460
Барајево, са обавезном назнаком на лицу коверте: „Понуда за јавну набавку бр. ЈНМВ 10/2019 –
САНИТЕТСКИ МАТЕРИЈАЛ – ПАРТИЈА БР.___ НЕ ОТВАРАТИ!“. На полеђини коверте обавезно
назначити назив и седиште Понуђача, е маил-адресу,као и име и презиме и телефон особе за
контакт.

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.
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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
4. Наручилац ће понуду одбити ако:
Биће одбијене све неблаговремене, неодговарајуће и неприхватљиве понуде.
5. 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 у 11 (једанаест) партија.
6. Обавештење о могућности подношења понуде са варијантама
Понуда са варијантама није допуштена.
7. 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.
Начин обрачуна цене у случају измене понуде кроз измену цене, вршиће се корекцијом
понуђене основне цене по појединачним позицијама или јединичним ценама, на начин
линеарне корекције у зависности од коначне укупне цене након извршене измене понуде.
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 Санитетског материјала – НЕ ОТВАРАТИ.
Понуда не може бити измењена после истека рока за подношење понуда.
8. 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.
9. 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 из
члана 75. став 1. тачка 1) до 5) Закона о јавним набавкама.
10. Заједничка понуда
Понуду може поднети група понуђача као заједничку понуду.
Сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тачка 1.
до 5. Закона о јавним набавкама.
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:
а) члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће
заступати групу понуђача пред наручиоцем;
б) понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор;
в) понуђачу који ће издати рачун;
г) рачуну на који ће бити извршено плаћање;
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д) обавезама сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора.
Понуђачи који поднесу заједничку понуду одговарају неограничено солидарно према
наручиоцу.
11. Захтеви у погледу места испоруке и услова плаћања
Место испоруке је седиште наручиоца Дом здравља „Др Милорад Влајковић“– ул.
Светосавкса 91, Барајево, фцо магацин Дома здравља Барајево са истоваром, а трошкови
испоруке падају на терет понуђача.
12. Рок важења понуде
Рок важења понуде обавезно се наводи у понуди и не може бити краћи од 30 (тридесет) дана
од дана отварања понуде.
13. Валута и начин на који мора бити наведена и изражена цена у понуди
Цена у понуди се исказује у динарима, са и без пореза на додату вредност и мора бити фиксна.
14. 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.
15. Додатне информације и појашњења код наручиоца
Понуђач може, у писаном облику (или путем електронске поште или факса) на адресу
наручиоца – Дом здравља „Др Милорад Влајковић“, ул. Светосавска бр.91, 11460 Барајево, са
обавезном назнаком на лицу коверте: „Не отварати – Набавка санитетског материјала“,
тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде.
Тражење информација и појашњења телефонски није дозвољено.
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.
17. 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:
а) правоснажна судска одлука или одлука другог надлежног органа;
б) исправа о реализованом средству обезбеђења испуњења обавеза у поступку јавне набавке
или испуњења уговорних обавеза;
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в) исправа о наплаћеној уговорној казни;
г) рекламације потрошача, односно корисника, ако нису отклоњене у уговореном року;
д) извештај надзорног органа о изведеним радовима који нису у складу са пројектом, односно
уговором;
е) изјава о раскиду уговора због неиспуњења обавеза дата на начин и под условима
предвиђеним законом којим се уређују облигациони односи;
ђ) 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.
18. Средство обезбеђења
Понуђач је дужан да у понуди достави средство финансијског обезбеђења за озбиљност
понуде ЈЕДНУ БЛАНКО СОЛО МЕНИЦУ и менично писмо овлашћење за партије за које
учествује (навођењем броја партије ) на вредност од најмање 10% укупне вредности понуде
без ПДВ-а са роком важности до истека опције понуде, односно, најмање 30 дана од датума
отварања понуда - у корист Наручиоца. Бланко соло меница се доставља у ПВЦ фолији.
Меница треба да буде регистрована код пословне банке понуђача, а понуђач је у обавези да
достави потврду о регистрацији менице или копију регистрације са сајта НБС.
Меница може бити активирана:
а) ако понуђач чија је понуда изабрана као најповољнија одбије да закључи уговор о јавној
набавци (понуда се оцењује неприхватљивом и Наручилац може да закључи уговор са првим
следећим најповољнијим понуђачем).
б) ако изабрани понуђач након закључења уговора о јавној набавци не достави остала
средства финансијског обезбеђења у року предвиђеним уговором. У том случају се уговор
ставља ван снаге, а Наручилац може да закључи уговор са првим следећим најповољнијим
понуђачем.
Наручилац ће вратити менице понуђачима са којима није закључен уговор, одмах по
закључењу уговора са изабраним понуђачем. Уколико понуђач уз понуду не достави меницу
понуда ће бити одбијена као неприхватљива.
Као средство финансијског обезбеђења за добро извршења посла изабрани Понуђач треба
да достави БЛАНКО СОЛО МЕНИЦУ за добро извршење посла, која се издаје у висини од
највише 10% од вредности уговора, са роком важности 30 дана дужим од уговореног рока за
коначно извршење посла.
Ову гаранцију изабрани понуђач мора да преда наручиоцу приликом закључења уговора.
Под појмом добро извршење посла сматра се реализација уговора од стране изабраног
понуђача у свему како је одређено уговором.
19. Критеријум за избор најповољније понуде
Критеријум за оцењивање понуда је најнижа понуђена цена под једнаким условима за све
понуђаче.
20. Елементи критеријума на основу којих ће наручилац изршити доделу уговора у
ситуацији када постоје две или више понуда са истом понуђеном ценом
Наручилац ће, у случају да пристигну две или више понуда са истом понуђеном ценом, доделити
уговор оном понуђачу чији је рок испоруке добара краћи. У случају истог рока испоруке, као
најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио дужи рок плаћања, а „резервни“
елемент критеријума даће се предност понуђача чија је понуда прва евидентирана код Наручиоца.
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21. Обавештење да је понуђач дужан да наведе да је поштовао обавезе које произлазе из
важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне
средине
Понуђач је дужан да попуни изјаву која је саставни део конкурсне документације наведен као
образац бр.8.
22. Обавештење о накнади за коришћење патената и одговорност за повреду заштићених
права интелектуалне својине
Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права
интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач.
23. Обавештење о начину и року подношења захтева за заштиту права понуђача
Захтев за заштиту права подноси се подноси се наручиоцу,а копија истовремено доставља
Републичкој комисији.
Подносилац захтева за заштиту права дужан је да на рачун буџета Републике Србије, број рачуна:
Подносилац захтева је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу од 60.000,00 динара (број
жиро рачуна: 840-30678845-06, сврха: Републичка административна такса са назнаком набавке на коју се
односи, корисник: Буџет Републике Србије), шифра плаћања 153.

Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за подношење
понуда или конкурсне документације сматраће се благовременим уколико је примљен од
стране наручиоца најкасније 3 (три) дана пре истека рока за подношење понуда без обзира на
начин достављања.
После доношења одлуке о додели уговора, рок за подношење захтева за заштиту права је 5
(пет) дана од дана пријема одлуке.
Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку
јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово
подношење пре истека рока за подношење захтева из члана 149. став 3. Закона о јавним
набавкама, а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока.
Ако је у истом поступку јавне набавке поново 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.
О поднетом захтеву за заштиту права наручилац обавештава све учеснике у поступку јавне
набавке, односно објављује обавештење о поднетом захтеву на Порталу јавних набавки,
најкасније у року од 2 (два) дана од дана пријема захтева за заштиту права.

24. Обавештење о року за закључење уговора

Уговор о јавној набавци ће бити закључен са понуђачем којем је додељен уговор у року од 8 (осам)
дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права из члана 149. Закона.
У случају да је поднета само једна понуда наручилац може закључити уговор пре истека рока за
подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 112. став 2. тачка 5) Закона.
Ако понуђач којем је додељен уговор одбије да закључи уговор о јавној набавци,наручилац
може да закључи уговор са првим следећим најповољнијим понуђачем.
Наручилац задржава право да обустави поступак јавне набавке из објективних и доказивих разлога,
који се нису могли предвидети у време покретања поступка и који онемогућавају да се започети
поступак оконча, или услед којих је престала потреба наручиоца за предметном набавком због чега
се неће понављати у току исте буџетске године, односно у наредних 6 месеци.
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ДОКАЗИВАЊЕ ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА

Испуњеност услова из члана 75. Закона о јавним набавкама понуђач доказује изјавом о испуњености
услова из члана 75. Закона о јавним набавкама.

Докази који се достављају:
Дозвола за обављање делатности промета медицинских средстава, које издаје Министарство
здравља РС – обавезно приложити у понуди или навести интернет страну где је овај податак
доступан
Изјава о поседовању Решења Агенције за лекове и медицинска средства о регистрацији добра које се
нуди, које ће изабрани понуђач доставити уз прву испоруку добара, за свако добро
Решење о упису у привремену листу биоцидних производа-издаје Одељење за хемикалије(бивша
Агенција за хемикалије)
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VI ИЗЈАВА О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА
НАРУЧИЛАЦ: ДОМ ЗДРАВЉА „ДР МИЛОРАД ВЛАЈКОВИЋ“
Барајево, Светосавска 91
ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ:
ДОБРА: САНИТЕТСКИ МАТЕРИЈАЛ
БРОЈ ЈАВНЕ НАБАВКЕ: ЈНМВ 10/2019
ИЗЈАВА
О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА

Понуђач
____________________________________________________________________________________________
под моралном, материјалном и кривичном одговорношћу, а на основу чл. 10 Правилника о обавезним
елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова
(„Сл. гласник РС“ 29/2013) ИЗЈАВЉУЈЕ да за наведену јавну набавку, у складу са захтевима из конкурсне
документације, испуњава следеће услове:
1. Да је регистрован код надлежног органа односно да је 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.
Докази који се достављају:
Дозвола за обављање делатности промета медицинских средстава, које издаје Министарство
здравља РС – обавезно приложити у понуди или навести интернет страну где је овај податак
доступан
Изјава о поседовању Решења Агенције за лекове и медицинска средства о регистрацији добра које се
нуди, које ће изабрани понуђач доставити уз прву испоруку добара, за свако добро
Решење о упису у привремену листу биоцидних производа-издаје Одељење за хемикалије(бивша
Агенција за хемикалије)

•
•

Наручилац може проверити тачност навода у овом обрасцу, увидом на лицу места код
понуђача.
Наручилац може захтевати од понуђача да му пре доношења образложене одлуке, а после
оцене понуда, достави оригинал или оверене копије доказа из овог обрасца, ако је понуда
понуђача оцењена као најповољнија, у року од пет дана од пријема писменог захтева
наручиоца.
Уколико понуђач, на захтев наручиоца, не достави оригинале или оверене копије доказа из
овог обрасца, наручилац ће његову понуду одбити као неисправну.

Место:__________________
Датум: _______.2019. године

ПОТПИС ОДГОВОРНОГ ЛИЦА
__________________________

М.П.
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ИЗЈАВА ПОДИЗВОЂАЧА
О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75. И 76. ЗЈН У ПОСТУПКУ
ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
У вези са понудом, коју достављамо по позиву Дома здравља Барајево, за прикупљање писаних
понуда за доделу јавне набавке мале вредности- НАБАВКА САНИТЕТСКОГ МАТЕРИЈАЛАПАРТИЈА бр.____- ЈНМВ 10/2019, датум позива 09.07.2019. године, а у складу са чланом 77. став
4. Закона, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник понуђача, дајем
следећу
ИЗЈАВУ
Подизвођач „ ________________________________________________“ из
________________________, улица_______________________________________________,
матични број ____________________, шифра делатности________, ПИБ __________,
рачун
број
________________________________,
код
_______________________________________,
лице
за
контакт
______________________________,
контакт
телефон
________________________,
у поступку јавне набавке мале вредности добра – број 10/2019 – набавка санитетског материјала,
испуњава све обавезне услове из члана 75. и 76. Закона, односно услове дефинисане конкурсном
документацијом за предметну јавну набавку, и то:
1) Подизвођач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар
(чл.75.ст.1.тач.1.)
2) Подизвођач и његов законски заступник нису осуђивани на неко од кривичних дела као члан
организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде,
кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично
дело преваре (чл.75.ст.1.тач.2)
3) Подизвођач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са
прописима Републике Србије (или стране државе када има седиште на њеној територији);

Место: ___________
Датум:____________

М.П.

Подизвођач
_____________

Напомена: Образац попуњава и печатом и потписом оверава подизвођач и то само у случају да
понуђач наступа са подизвођачем.У случају већег броја подизвођача Образац треба фотокопирати.У
случају да понуђач не наступа са подизвођачем, образац није потребно достављати.
Наручилац упозорава да је давање неистинитих података у понуди и необавештавање наручиоца о
промени података основ за прекршајну одговорност у смислу члана 170 став 1. тачка 3) ЗЈН и основ
за Негативну референцу у смислу члана 82. став 1. тачка 3 ЗЈН.
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ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА КОЈИ ЈЕ УЧЕСНИК У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ
О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. и 76. ЗАКОНА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ
НАБАВКЕ
ИЗЈАВУ
Понуђач _____________________________________________ [навести назив понуђача] у поступку
предметне јавне набавке испуњава све услове из чл. 75. Закона, односно услове дефинисане
конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то:
1.Понуђач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;
2.Понуђач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела као члан
организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела
против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;
3.Понуђач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима
Републике Србије (или стране државе када има седиште на њеној територији);
4.да над Понуђачем није покренут поступак стечаја или ликвидације, односно претходни стечајни
поступак;
5. Понуђач испуњава услов да су понуђена добра уписана у Регистар медицинских средстава
Агенције за лекове и медицинска средства;

Понуђач:
Датум: _____________

М.П.

_____________________

Напомена: Образац попуњава и печатом и потписом оверава сваки учесник у заједничкој понуди и
то само у случају да се наступа у заједничкој понуди. У случају већег броја понуђача Образац треба
фотокопирати.У случају да понуђач не наступа у заједничкој понуди, образац није потребно
достављати.
Наручилац упозорава да је давање неистинитих података у понуди и необавештавање наручиоца о
промени података основ за прекршајну одговорност у смислу члана 170 став 1. тачка 3) ЗЈН и основ
за Негативну референцу у смислу члана 82. став 1. тачка 3. ЗЈН.
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СПОРАЗУМ КАО САСТАВНИ ДЕО ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОНУДЕ
Закључен дана: _______________
Сходно члану 81. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, бр.124/12, 14/15 и 68/15), понуђачи
из групе понуђача који подносе заједничку понуду за предметну јавну набавку, која се спроводи у
поступку јавне набавке су се споразумели:

1. да је члан групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће
заступати групу понуђача пред наручиоцем:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
2. Опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора:__________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

Потписи и печати понуђача из групе понуђача
који подносе заједничку понуду
1.______________________________
2.______________________________
3.______________________________
4. _____________________________
Напомена: У случају да понуђач не наступа у заједничкој понуди, образац није потребно
достављати.
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VII ИЗЈАВА О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

На основу члана 26. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ бр. 124/12;14/15 и 68/15) и
члан 20. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних
набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. Гласник РС“ бр.29/2013) дајем

ИЗЈАВА О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да је понуда
________(навести број понуде) од________.2019.године поднета независно, без договора са
другим понуђачем или заинтересовним лицима.
Изјава је дата за потребе поступка јавне набавке мале вредности – набавка санитетског
материјала, бр.ЈНМВ 10/2019.

_________________
Место
_________________
Датум

М.П.

___________________
Потпис овлашћеног лицa

Напомена: У случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди, наручилац ће
одмах обавестити органуизацију надлежну за заштиту конкуренције. Организација надлежна за заштиту
конкуренције, може понуђачу, односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у
поступку јавне набавке ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице повредило конкуренцију
у поступку јавне набавке у смислу закона којим се уређује заштита конкуренције. Мера забране учешћа
у поступку јавне набавке може трајати до 2 (две) године. Повреда конкуренције представља
негативну референцу у смислу члана 82. став 1. тачка 2) Закона.
Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица
сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.
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VIII ОБРАСЦИ И МОДЕЛ УГОВОРА
Образац 1
Подаци о понуђачу
1. Који наступа самостално
2. Који наступа са подизвођачем
3. Овлашћеног члана групе понуђача
(заокружити)

НАЗИВ ПОНУЂАЧА
СЕДИШТЕ ПОНУЂАЧА
АДРЕСА СЕДИШТА ПОНУЂАЧА
МАТИЧНИ БРОЈ
ПИБ
РАЧУН
ОДГОВОРНО ЛИЦЕ - директор
ОСОБА ЗА КОНТАКТ
ТЕЛЕФОН
МОБ.ТЕЛ.
ЕЛЕКТРОНСКА ПОШТА (e-mail)

____________________
Место и датум
ПОНУЂАЧ
____________
Име и презиме овлашћеног лица
____________
Поптис овлашћеног лица
М.П.
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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. 10/2019 – Набавка санитетског материјала, у поступку јавне набавке мале
вредности, 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
МОБ.ТЕЛ.
ЕЛЕКТРОНСКА ПОШТА (e-mail)

НАПОМЕНА: ОБРАЗАЦ КОПИРАТИ У ПОТРЕБНОМ БРОЈУ ПРИМЕРАКА ЗА СВАКОГ
ПОДИЗВОЂАЧА.

___________________
Место и 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 5

ИЗЈАВА ЧЛАНОВА ГРУПЕ КОЈИ ПОДНОСЕ ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ

Изјављујемо да наступамо као Група понуђача за јавну набавку добара бр. 10/2019 - Набавка
санитетског материјала, у поступку јавне набавке мале вредности.
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 Потпис одговорног
групе у понуди 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

__________________________
Потпис овлашћеног лица
М.П.

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 ЧЛАНА ГРУПЕ
ПОНУЂАЧА
АДРЕСА ЧЛАНА ГРУПЕ ПОНУЂАЧА
МАТИЧНИ БРОЈ
ПИБ
РАЧУН
ОДГОВОРНО ЛИЦЕ - директор
ОСОБА ЗА КОНТАКТ
ТЕЛЕФОН
МОБ.ТЕЛ.
ЕЛЕКТРОНСКА ПОШТА (e-mail)
НАПОМЕНА: ОБРАЗАЦ КОПИРАТИ У ПОТРЕБНОМ БРОЈУ ПРИМЕРАКА ЗА СВАКОГ
ЧЛАНА ГРУПЕ ПОНУЂАЧА.

___________________
Место и датум

_______________________
Име и презиме овлашћеног лица

_______________________
Потпис овлашћеног лица
М.П.

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:
У _______________
Дана,_____________

М.П

потпис овлашћеног лица
_______________________

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.
Понуђач није у обавези да искаже трошкове припреме и подношења понуде, тада се образац доставља
прецртан и потписан и оверен печатом!
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Образац 8

Изјава да је понуђач испунио обавезе које произлазе
из прописа о заштити на раду, запошљавању и услувима рада и
заштити животне средине
и да гарантује да је ималац права интелектуалне својине

Изјављујем под пуном материјалном и кривичном одговоршношћу да у потпуности поштујем
своје обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада,
заштити животне средине, као и да гарантујем да сам ималац права интелектуалне својине, ако је
иста предмет понуде.
Изјава је дата за потребе учествовања у поступку јавне набавке мале вредности ЈНМВ 10/2019
– Набавка санитетског материјала, који је расписао Дом здравља „Др Милорад Влајковић“,Барајево.

М.П.

Потпис одговорног лица - директора

______________________________
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Образац понуде
Број понуде:__________________________
Датум:
___________________________

PONUDA SA SPECIFIKACIJOM I REKAPITULACIJOM

PARTIJA 1 - POTROŠNI SANITETSKI MATERIJAL
RED.
BR.

NAZIV

JM

KOL.

1

SANITETSKA VATA
Vata sanitetska a 1 kg,100%
pamuk;da se odvaja u rolne,
odvojenim slojevima,podesnim za
odmotavanje u zavojne trake
prilikom upotrebe,pročiščena,bele
boje,mekana,hidrofilna,hemijski
neutralna,bez tragova,bez tragova
optičkog belila,bez mirisa i stranih
primesa,po farmakološkim karak.da
je 100 %pamučna
PAPIRNA VATA
Nesterilna,prečišćena visoka eljenja
celulozna vlakna,visoke moći
upijanja
GAZA 100 m x 80 cm –
Hidrofilna gaza na metar,pamuk
100 %,bala da je 100 m dužine i 80
cm širine,lagana retka
tkanina,otkana od kardirane
pamučne pređe,ujednačene
debljin,u jednostavnom platnenom
vezu,odmašćenja i izbeljena.Finoća
pređe 50/1,velika moć upijanja,da
se savija bez nabora( 17 niti)
GAZA 1 M STERILNA

kg

200

2

3

4
5
6
7

8

9

10

GAZA ½ M STERILNA
GAZA ¼ M STERILNA
ZAVOJ 5 x 5 Utkani rub:
Kaliko zavoj sa utkanim rubom,
sirovi 100%pamuk,utkani rub,
gustina tkanja minimum 14/10,
finoća pređe 50/1 Nm PhJjug IV
ZAVOJ 8 x 5 Utkani rub:
Kaliko zavoj sa utkanim rubom,
sirovi 100%pamuk,utkani rub,
gustina tkanja minimum 14/10,
finoća pređe 50/1 Nm PhJjug IV
ZAVOJ 10 x 5 Utkani rub:
Kaliko zavoj sa utkanim rubom,
sirovi 100%pamuk,utkani rub,
gustina tkanja minimum 14/10,
finoća pređe 50/1 Nm PhJjug IV
ZAVOJ 12 x 5 Utkani rub:
Kaliko zavoj sa utkanim rubom,
sirovi 100%pamuk,utkani rub,
gustina tkanja minimum 14/10,
finoća pređe 50/1 Nm PhJjug IV

JED.CENA
BEZ PDV-a

JED.CENA SA
PDV--OM

Dostaviti
uzorak

DA

kg

40
DA

kom

220

DA

kom
kom

2000
2200

DA

kom
kom

500
2200

DA

DA

DA

kom

3500
DA

kom

2000
DA

kom

1600
DA

25

Proizvođač

11

12

13

14
15
16
17
18

ZAVOJ 15 x 5 Utkani rub:
Kaliko zavoj sa utkanim rubom,
sirovi 100%pamuk,utkani rub,
gustina tkanja minimum 14/10,
finoća pređe 50/1 Nm PhJjug IV
HIPO ALERGIJSKI FLASTER 25
x 10 ili 28 x 10 ili 30 x 10 –netkani
elastični (za osetljivu kožu) ili
odgovarajući
FLASTER običan 5 x 5- platno:
Platneni fiksacioni flaster za brzo i
pouzdano fiksiranje gaze, zavoja,
kompresa i kanila,dobro lepljiv,sa
graničnicima sa strane
Sterilne komprese 5 x 5
Kaljače papirne hirurške,za
jednokratnu upotrebu
Kese za sterilizaciju 190 x 360
Kese za sterilizaciju samolepljive
135 x 260
Kese za sterilizaciju samolepljive
90 x 160

kom

2500
DA

kom

105
DA

kom

1500
DA

kom
kom

1000
1000

DA

kom
kom

500
500

DA

kom

100

DA

DA
DA

UKUPNA CENA BEZ PDV-a:
PDV:
UKUPNA CENA SA PDV-om:
ROK PLAĆANJA( u roku od 45 dana.Ponude
koje sadrže avansno plaćanje neće biti uzete u
razmatranje)
ROK ISPORUKE (ne duži od 3 dana)
VAŽNOST PONUDE (Naručilac neće razmatrati
ponudu čiji je rok važnosti kraći od 30 dana)

Датум:
______________

Потпис одговорног лица:
_______________________
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PARTIJA 2 – Rukavice,špatule i bris štapići
RED.
BR.

NAZIV

J M.

KOL.

1

RUKAVICE latex sa talkom,za
jednokratnu upotrebu, elastične,
veličina „M“
RUKAVICE latex sa talkom,za
jednokratnu upotrebu , elastične,
veličina „S“
RUKAVICE latex sa talkom,za
jednokratnu upotrebu , elastične ,
veličina „L“
RUKAVICE latex sa talkom,za
jednokratnu upotrebu elastične ,
veličina „XL“
RUKAVICE hirurške , veličina
„8“
ŠPATULE DRVENE
a 100 kom
DRVENI ŠTAPIĆI ZA BRIS
a 100 kom
POVESKA sa automatskom
kopčom,izrađena od materijala
koji sprečava kožne upale,sa
specijalnom kopčom,čiji
mehanizam omogućava dva načina
za oslobađanje pritiska,(naglo ili
postepeno oslobađanje)

kom

40000

2

3

4
5
6
7

8

JED.CENA
bez PDV-a

JED.CENA sa
PDV-om

Dostaviti
uzorak

DA

kom

40000

DA

kom

16500

DA

kom

18000

DA

kom

200

NE

pak

270

NE

pak

70

NE

kom

20

NE

UKUPNA CENA BEZ PDV-a:
PDV:
UKUPNA CENA SA PDV-om:
ROK PLAĆANJA( U roku od 45 dana.Ponude koje
sadrže avansno plaćanje neće biti uzete u
razmatranje)
ROK ISPORUKE (ne duži od 3 dana)
VAŽNOST PONUDE (Naručilac neće razmatrati
ponudu čiji je rok važnosti kraći od 30 dana)

Датум:
______________

Потпис одговорног лица:
_______________________
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PARTIJA 3- Igle,braunile,infuzioni sistem za bebe,špric,sistem za infuziju,urinarni
kateteri
Rеd.
br.

1

2

3

4

5

6

NAZIV

J M.

Kol.

IGLE 0.8 x 40 Nipro, Braun,
Romed, Vogt medical ili
ekvivalentno-ultra tanki zid igle,
specijalno obrađenog vrhazaoštren vrh igle.Mogućnost
glatkog i lakog prodiranja u tkivo
sa minimalnom traumom,
prikjučak za iglu sa jasnom bojom
zbog precizne i brze identifikacije
unutar i van pakovanja ,
poluprovidan priključak igle koji
obezbeđuje potvrdu flešbeka
IGLE 1.2 x 40 Nipro, Braun,
Romed,Vogt medical ili
ekvivalentno-ultra tanki zid igle,
specijalno obrađenog vrhazaoštren vrh igle.Mogućnost
glatkog i lakog prodiranja u tkivo
sa minimalnom traumom,
priključak za iglu sa jasnombojom
zbog precizne i brze identifikacije
unutar i van pakovanja
,poluprovidan priključak igle koji
obezbeđuje potvrdu flešbeka
IGLE 0.6 x 30 Nipro, Braun,
Romed,Vogt medical ili
ekvivalentno-ultra tanki zid igle,
specijalno obrađenog vrhazaoštren vrh igle.Mogućnost
glatkog i lakog prodiranja u tkivo
sa minimalnom traumom ,
prikjučak za iglu sa jasnom bojom
zbog precizne i brze identifikacije
unutar i van pakovanja,
poluprovidan priključak igle koji
obezbeđuje potvrdu flešbeka
IGLE 0.45 x 12 Nipro, Braun,
Romed, Vogt medical ili
ekvivalentno-ultra tanki zid igle,
specijalno obrađenog vrhazaoštren vrh igle.Mogućnost
glatkog i lakog prodiranja u tkivo
sa minimalnom traumom ,
prikjučak za iglu sa jasnom bojom
zbog precizne i brze identifikacije
unutar i van pakovanja,
poluprovidan priključak igle koji
obezbeđuje potvrdu flešbeka

kom

80000

DA

kom

10000

DA

kom

6000

DA

kom

10000

DA

BRAUNILE (INTRAV.KANILA

Jed.cena bez
PDV-a

Jed.cena sa
PDV-om

Dostaviti
uzorak

NE

-vel.22 G plava

kom

-vel.20 G roze
-vel.24 G žuta
-vel.18 G zelena
INFUZIONI SET ZA BEBE
(bebi sistem) da nije toksičan,da je
sterilan,apirogen,da je ima
fleksibilna krilca,i da je u

kom
kom
kom
kom

900
900
300
200
100

28
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7
8
9
10
11

12

13

pojedinačnom pakovanju. Da se
pakovanja lako otvara i da se lako
skida zaštita sa igle.Upotreba kod
teško dostupnh vena
-vel.22 G
ŠPRIC 20 ml trodelni
ŠPRIC 10 ml trodelni
ŠPRIC 5 ml trodelni
ŠPRIC 2 ml trodelni
SISTEMI ZA INFUZIJU
Ultramed ili ekvivalentno,
sterilno,netoksično,za jednokratnu
upotrebu sa iglom 0,8 x 40 mm ,
prilagođen da isporuči 20 kapi/ml
Sistem za transfuziju, sterilan ,
netoksičan apinogen sa
intravenskom iglom 1,2 x 40 mm
za jednokratnu upotrebu
URINARNI KATETERI 16
Foley)
18
20
22
24
Ultramed ili ekvivalentno

kom

12000

DA

kom
kom
kom
kom

16000
27000
22000
8000

DA
DA
DA
DA

kom

50

DA

Kom
Kom
kom
kom
kom

30
40
10
10
10

DA

UKUPNA CENA BEZ PDV-a:
PDV:
UKUPNA CENA SA PDV-om:
ROK PLAĆANJA( U roku od 45 dana.Ponude koje
sadrže avansno plaćanje neće biti uzete u
razmatranje)
ROK ISPORUKE (ne kraći od 3 dana)
VAŽNOST PONUDE (Naručilac neće razmatrati
ponudu čiji je rok važnosti kraći od 30 dana)

Датум:
______________

Потпис одговорног лица:
_______________________
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PARTIJA 4 –Ostala medicinska sredstva
RED.
BR.

NAZIV

J.M

Kol.

1

ALKOHOL 96% a 1 lit. Etil
alkohol, 100 ml rastvora sadrži 96
ml etil alkohola,bistra bezbojna
tečnost
ALKOHOL 70%a 1 lit.Etil
alkohol,100 ml rastvora sadrži 70
ml etil alkohola,bistra bezbojna
tečnost
MED.BENZIN a 1 lit.
Dezinfekcionu sredstvo za
medicnsku upotrebu,bezbojan i
lako zapaljiv
Hidrogen 3%
a 1 lit.
Vazelin a 1 kg .
Mast:koja
u sebi sadrži parafinsko ulje
PARAFINSKO ULJE a 1 lit.
MEDICINSKI PARAFIN U
ČVRSTOM STANJU a 4 kg
GEL ZA ULTRAZVUK

lit

100

2

3

4
5
6
7
8

Jed.cena
bez
PDV-a

Jed.cena sa
PDV-om

Dostaviti
uzorak

NE
lit

550
NE

lit

35
NE

lit
kg

260
7

NE

lit
kg

40
20

NE

kg

40

NE

NE

NE

UKUPNA CENA BEZ PDV-a:
PDV:
UKUPNA CENA SA PDV-om:
ROK PLAĆANJA( U roku od 45 dana.Ponude koje
sadrže avansno plaćanje neće biti uzete u
razmatranje)
ROK ISPORUKE (ne kraći od 3 dana)
VAŽNOST PONUDE (Naručilac neće razmatrati
ponudu čiji je rok važnosti kraći od 30 dana)

Датум:
______________

Потпис одговорног лица:
_______________________

30

Proizvođač

PARTIJA 5- Dezinfekciona sredstva
RED.
BR.

1

2

3.

NAZIV

Sredstva za dezinfekciju
medicinskih instrumenata a 1 lit.
(baktericid-fungicid-virucid)
Sredstva za dezinfekciju površina
Desol ili ekvivalentno vodeni
rastvor,baktericid-fungic-virucid
Sredstvo za dezinfekciju ruku
(baktericid-fungic-virucid)

J.M

Kol.

lit

100

Jed.cena
bez
PDV-a

Jed.cena sa
PDV-om

Dostaviti
uzorak

Proizvođač

DA
lit

145
DA

lit

175

DA

UKUPNA CENA BEZ PDV-a:
PDV:
UKUPNA CENA SA PDV-om:
ROK PLAĆANJA( U roku od 45 dana.Ponude koje
sadrže avansno plaćanje neće biti uzete u
razmatranje)
ROK ISPORUKE (ne kraći od 3 dana)
VAŽNOST PONUDE (Naručilac neće razmatrati
ponudu čiji je rok važnosti kraći od 30 dana)

Датум:
______________

Потпис одговорног лица:
_______________________

PARTIJA 6- Tračice za merenje glikemije
REDNI
BROJ
1

NAZIV
ACCU-CHEC trake
a 50 kom.

JM

Kol.

pak

150

Jed.cena bez
PDV-a

Jed.cena
sa PDV-om

Dostaviti
uzorak

UKUPNA CENA BEZ PDV-a:
PDV:
UKUPNA CENA SA PDV-om:
ROK PLAĆANJA( U roku od 45 dana.Ponude koje
sadrže avansno plaćanje neće biti uzete u
razmatranje)
ROK ISPORUKE (ne kraći od 3 dana)
VAŽNOST PONUDE (Naručilac neće razmatrati
ponudu čiji je rok važnosti kraći od 30 dana)

Датум:
______________

Потпис одговорног лица:
_______________________
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PARTIJA 7 - Fob testovi
REDNI
BROJ
1

NAZIV

JM

Kol.

FOB TEST

kom

700

Jed.cena bez
PDV-a

Jed.cena
sa
PDV-om

Dostaviti
uzorak

Proizvođač

NE

UKUPNA CENA BEZ PDV-a:
PDV:
UKUPNA CENA SA PDV-om:
ROK PLAĆANJA( U roku od 45 dana.Ponude koje
sadrže avansno plaćanje neće biti uzete u
razmatranje)
ROK ISPORUKE (ne kraći od 3 dana)
VAŽNOST PONUDE (Naručilac neće razmatrati
ponudu čiji je rok važnosti kraći od 30 dana)

Датум:
______________

Потпис одговорног лица:
_______________________

PARTIJA 8 – Stakleni potrošni materijal,boje i ostali materijal za ginekologiju
RED.
BR.

NAZIV

JM

Kol

1
2
3
4

PAPANIKOLAU 1 100 ml
PAPANIKOLAU 2 100 ml
PAPANIKOLAU 3 100 ml
POKROVNA STAKLA
18 x 18 ili 20 x 20
a 100 kom.

kom
kom
kom
pak

50
50
50
170

Jed.cena
bez
PDV-a

Jed.cena sa
PDV-om

Dostaviti
uzorak

NE
NE

NE
NE

UKUPNA CENA BEZ PDV-a:
PDV:
UKUPNA CENA SA PDV-om:
ROK PLAĆANJA( U roku od 45 dana.Ponude koje
sadrže avansno plaćanje neće biti uzete u
razmatranje)
ROK ISPORUKE (ne kraći od 3 dana)
VAŽNOST PONUDE (Naručilac neće razmatrati
ponudu čiji je rok važnosti kraći od 30 dana)

Датум:
______________

Потпис одговорног лица:
_______________________
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PARTIJA 9- Trake
RED.
BR.

1
2
3
4
5
6
7
8

NAZIV

TRAKE ZA CTG-aparat
(CARDIOTOPOGRAF FC 700)
215 mm x20 m sa perforacijom.
TRAKE ZA UZ 110 x 18m-u kol.
EKG TRAKE –SLAGANE
110x100x180
EKG TRAKE 80 x 45 u kol.ili
odgovarajuće za aparat EKG
HEART SCREEN 80 G- L
EKG TRAKE –SLAGANE
80x70x300
EKG TRAKE –ROLO 58x20
TRAKA ZA KONTROLU
STERILIZACIJE U SUVOM
STERILIZATORU
TRAKA ZA VLAŽNU
STERILIZACIJU UAUTOKLAVU

JM

Kol.

Jed.cena bez
PDV-a

Jed.cena sa
PDV-om

Dostaviti
uzorak

kom

20

DA

kom

40

DA

kom

250

DA

kom

250

DA

kom

60

DA

kom

30

DA

kom

5

NE

kom

4

NE

UKUPNA CENA BEZ PDV-a:
PDV:
UKUPNA CENA SA PDV-om:
ROK PLAĆANJA( U roku od 45 dana.Ponude koje
sadrže avansno plaćanje neće biti uzete u
razmatranje)
ROK ISPORUKE (ne kraći od 3 dana)
VAŽNOST PONUDE (Naručilac neće razmatrati
ponudu čiji je rok važnosti kraći od 30 dana)

Датум:
______________

Потпис одговорног лица:
_______________________
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PARTIJA 10- Rivanol
RED.
BR.

1

NAZIV

RIVANOL sol.0,1% Antiseptik
a 360 ml (za spoljašnju upotrebu)

JM

kom

Kol.

Jed.cena bez
PDV-a

Jed.cena sa
PDV-om

423

Dostaviti
uzorak

Proizvođač

NE

UKUPNA CENA BEZ PDV-a:
PDV:
UKUPNA CENA SA PDV-om:
ROK PLAĆANJA( U roku od 45 dana.Ponude koje
sadrže avansno plaćanje neće biti uzete u
razmatranje)
ROK ISPORUKE (ne kraći od 3 dana)
VAŽNOST PONUDE (Naručilac neće razmatrati
ponudu čiji je rok važnosti kraći od 30 dana)

Датум:
______________

Потпис одговорног лица:
_______________________

PARTIJA 11- Rö filmovi
RED.
BR.

1
2
3

NAZIV

Rö film 20 x 25/150
Rö film 35 x 43/100
Rö film dentalni 3 x 4/150

JM

Kol.

Jed.cena bez
PDV-a

Jed.cena sa
PDV-om

Dostaviti
uzorak

kom

12

NE

kom

10

NE

Pak
(150)

1

NE

UKUPNA CENA BEZ PDV-a:
PDV:
UKUPNA CENA SA PDV-om:
ROK PLAĆANJA( U roku od 45 dana.Ponude koje
sadrže avansno plaćanje neće biti uzete u
razmatranje)
ROK ISPORUKE (ne kraći od 3 dana)
VAŽNOST PONUDE (Naručilac neće razmatrati
ponudu čiji je rok važnosti kraći od 30 dana)

Датум:
______________

Потпис одговорног лица:
______________________
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Напомена:
- Модел уговора попуњава понуђач који подноси самосталну понуду, понуду са подизвођачем или члан групе који ће
бити носилац посла или понуђач који ће у име групе понуђача потписати уговор.
- Модел уговора представља садржину уговора који ће бити закључен са изабраним понуђачем. Ако понуђач без
оправданих разлога одбије да закључи уговор о јавној набавци, након што му је уговор додељен, наручилац ће Управи за
јавне набавке доставити доказ негативне референце.
- Понуђач је обавезан да модел уговора у једном примерку попуни на одговарајућим местима, с тим да овлашћено лице
понуђача модел уговора потпише и овери печатом понуђача чиме потврђује сагласност са текстом уговора.
- У случају закључења уговора са понуђачем који је у својој понуди навео једног или више подизвођача, у уговору морају
бити наведени сви подизвођачи. Иста одредба важи и за групу понуђача у заједничкој понуди

Образац 9
IХ - МОДЕЛ УГОВОРА
(важи за све партије)
Напомена: обавезно унети број партије која се нуди,
у делу уговорне стране - назив понуђача, ПИБ, адресу понуђача и име и презиме потписника уговора
Сваку страну модела уговора одговорно лице парафира и печатира, чиме потврђује и прихвата елементе модела
уговора.
МОДЕЛ УГОВОРА
Партија бр.______________________________________________________________________________________
УГОВОРНЕ СТРАНЕ :

Дом здравља“Др Милорад Влајковић“Барајево, са седиштем у
Барајеву, Република Србија, улица Светосавска бр.91, матични број
07001266, ПИБ:101412579, текући рачун 840-438661-47 отворен код
Управе за трезор, а кога заступа вд директор др Данијела
Новаковић (у даљем тексту: Наручилац)
И
"________________________________________________“,
из
________________, ул._______________________, бр.______, ПИБ
__________ кога заступа ___________________________
(у даљем тексту: Испоручилац)

Претходне констатације:
Уговорне стране сагласно констатују:
- да је наручилац на основу Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 124/12,14/15 и 68/15) спровео
поступак јавне набавке мале вредности- добра 10/2019 чији је предмет набавка санитетског материјала - партија број ____ ;
- да је понуђач доставио понуду број ___________ (попуњава понуђач) од ____________.2019.године (попуњава
понуђач), која у потпуности одговара условима и захтевима из конкурсне документације, а која је саставни део Уговора;
- да је наручилац у складу са чл. 107. и 108. Закона о јавним набавкама, применом критеријума најнижа
понуђена цена, донео Одлуку о додели уговора број: ______________ од _______.2019.године ( попуњава наручилац)
, којом је уговор доделио понуђачу.
Члан 1.
Предмет овог уговора је набавка санитетског материјала-партија бр._______ за потребе Наручиоца, за период од годину
дана од дана закључења, у свему према прихваћеној понуди Испоручиоца број________од ______2019. године, као и
осталим одредбама овог уговора, за партије које су назначене.
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Понуда Испоручиоца број ________ од _____.2019. године саставни је део овог уговора (у даљем тексту: понуда).
Члан 2.
Уговорена вредност добара из чл.1.овог уговора износи______________________динара без ПДВ-а, односно
_________________динара са ПДВ-ом, и то:
- за 1 партију -__________________без ПДВ-а, ____________________ са ПДВ-ом.
- за 2 партију -__________________без ПДВ-а, ____________________ са ПДВ-ом.
- за 3 партију -__________________без ПДВ-а, ____________________ са ПДВ-ом.
- за 4 партију -__________________без ПДВ-а, ____________________ са ПДВ-ом.
- за 5 партију -__________________без ПДВ-а, ____________________ са ПДВ-ом.
- за 6 партију -__________________без ПДВ-а, ____________________ са ПДВ-ом.
- за 7 партију -__________________без ПДВ-а, ____________________ са ПДВ-ом.
- за 8 партију -__________________без ПДВ-а, ____________________ са ПДВ-ом.
- за 9 партију -__________________без ПДВ-а, ____________________ са ПДВ-ом
- за 10 партију -_________________без ПДВ-а, ____________________ са ПДВ-ом
- за 11 партију -_________________без ПДВ-а, ____________________ са ПДВ-ом
Саставни део овог уговора су јединичне цене и комерцијално-технички услови из понуде.
Вредност наведена у ставу 1. овог члана подразумева ф-цо магацин наручиоца са свим трошковима.
Испоручилац се обавезује да,као гаранцију за добро извршење посла,приликом закључења Уговора,преда
Наручиоцу,бланко потписану сопствену меницу и овлашћење за њену реализацију на износ од 10% од вредности
уговореног посла без ПДВ-а,а Наручилац је дужан исту вратити Испоручиоцу,7 дана по испоруци комплетне количине
наручене робе.
Уз меницу се предаје и копија картона депонованих потписа и одговарајуће менично овлашћење. Меница треба да буде
оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног за располагање финансијским средствима.
Картон депонованих потписа који се прилаже мора бити издат од пословне банке коју испоручилац наводи у меничном
овлашћењу. Меница мора бити неопозива,безусловна и платива на први позив и без права на приговор.
Члан 3.
Квантитативни и квалитативни пријем санитетског материјала врши овлашћено лице Наручиоца.
Евентуалне недостатке у квантитету и евентуална оштећења на паковању испорученог санитетског материјала
Наручилац ће писмено констатовати и о томе писмено обавестити Испоручиоца без одлагања, а најк асније у року од
48 сати од дана пријема у седишту Наручиоца, а Испоручилац је дужан да уочене недостатке отклони, о свом
трошку, у најкраћем року, који не може бити дужи од 5 дана од дана пријема писменог обавештења.
У случају скривених недостатака робе, 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 квантитет и евентуална
оштећења на паковању отклони о свом трошку, у најкраћем року, а најкасније у року од 5 дана од дана пријема
писменог обавештења о утврђеним недостацима.
Члан 4.
Испоруку предметних добара понуђач-продавац ће извршити у року од ________(____) дана.
Понуђач се обавезује да уговорену количину –санитетски материјал, партија бр._____________, испоручује наручиоцу
сукцесивно, према требовањима до окончања испоруке у складу са уговореним средствима са РФЗО или истека рока
важења уговора.
Наручилац ће плаћање понуђачу вршити сукцесивно, за сваку испоручену количину у року предвиђеном у понуди
уз обавезу понуђача да на фактури назначи број и датум закључења уговора .

Члан 5.
Уговорне стране су сагласне да су количине робе у понуди дате за рок важења уговора до спровођења централизоване
јавне набавке а најдуже од годину дана од дана закључења.
Испоручилац гарантује да је санитетски материјал који је предмет овог Уговора регистрован у складу са важећим Законом
о лековима и медицинским средствима и другим везаним прописима, те да поседује све потребне дозволе за пуштање у
промет истих.
Испоручилац гарантује за квалитет робе и испуњеност свих прописаних законских услова и стандарда за ту врсту робе.
Квалитет уговорене робе битан је елемент овог уговора.
Добављач је сагласан и прихвата одступање у погледу уговорене количине предметбних добара у висини од +/-25 %.
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Члан 6.
У случају кашњења у испоруци,с обзиром да је рок испоруке битни елемент овог уговора, Наручилац има право
једностраног раскида Уговора и без остављања накнадног рока,уколико процени да кашњење озбиљно ремети његово
редовно пословање.
Наручилац задржава право да откаже или измени овај уговор,без икаквог права испоручиоца да потражује накнаду штете
или изгубљене добити,у случајевима на које Наручилац не може да утиче и то:
-

у случају реoрганизације здравствене заштите од стране надлежног органа РС (централизоване јавне
набавке),што би довело до престанка потребе Наручиоца за уговореним санитетским материјалом
у случају недовољно опредељених или смањених финансијских средстава од стране РФЗО-а,што би
довело до немогућности набавке уговорених количина санитетског материјала.
у другим оправданим случајевима због околности на које Наручилац не може да утиче.

Члан 7.
Уговор производи правна дејства када га потпишу овлашћени представници уговорних страна.
Датумом закључења уговора сматраће се каснији датум потписа једне од уговорних страна уколико га не потпишу
истовремено,односно каснији заводни печат на Уговору.
Све евентуалне измене и допуне Уговора морају бити сачињене у писаној форми,потписане од стране овлашћених
представника обе уговорне стране.
За све што није регулисано овим уговором,примењиваће се одредбе Закона о облигационим односима,као и осталих
позитивних прописа.
Евентуалне спорове који проистеку у току извршења уговорних обавеза, уговорне стране ће решавати споразумно, а ако
у томе не успеју, исте ће решавати стварно надлежни суд у Београду.
Члан 8.
Овај уговор ће се примењивати у трајању од 12 месеци,са могућношћу раскида Уговора,уколико Управа за јавне набавке
спроведе централизовану јавну набавку у току важења Уговора.
На односе који нису уређени овим уговором,сходно ће се примењивати одредбе закона.
Члан 9.
Овај уговор сачињен је у 5 ( пет ) истоветних примерака, од којих сваки има снагу оригинала,од којих 3 ( три )
задржава Наручилац-купац.

За понуђача
Директор
________________

За наручиоца
ВД директор Дома здравља Барајево
_____________________
Др Данијела Новаковић

НАПОМЕНА: Модел уговора понуђач треба да попуни читко , парафира све стране,овери печатом и
потпише,чиме потврђује да прихвата елементе модела уговора.

37

