Наручилац:

ДОМ ЗДРАВЉА „Др Милорад Влајковић“Барајево
Број: 1526 /2020
Датум: 15.05.2020
Барајево
ЈНМВ 2/2020-лабораторијски материјал,по партијама

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ДОБАРА
2/2020
ЛАБОРАТОРИЈСКИ МАТЕРИЈАЛ
ПО ПАРТИЈАМА

Jaвно отварање понуда је 26.05.2020.године у 12:00 часова

Конкурсна документација садржи 36 странa.
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Прилог 1
На основу члана 55. и члана 60. Закона о јавним набавкама („Сл. Гласник РС“ бр.
124/12;14/15 и 68/15 у даљем тексту ЗЈН),

ДОМ ЗДРАВЉА „ДР МИЛОРАД ВЛАЈКОВИЋ“
Светосавска бр.91,Барајево
објављује:
ПОЗИВ
За подношење понуда за јавну набавку мале вредности добра – лабораторијски
материјал
ЈНМВ бр.2/2020

1.Предмет јавне набавке је набавка добара – 2/2020 – Лабораторијски материјал обликован у 9 партија

2. Добра се набављају у поступку јавне набавке мале вредности на основу чл.39.ЗЈН („Сл.гласник РС“
бр.124/12;14/15 и 68/15),Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима
јавних набавки („Сл.гласник РС“,бр.29/2013),Одлуке о покретању поступка јавне набавке мале вредности
– добара 1524/2020 од 15.05.2020.године ,Наручилац позива понуђаче да поднесу писмене понуде,у
складу са условима утврђеним овим позивом и конкурсном документацијом.
3. Опис предмета набавке, Предмет јавне набавке бр. 2/2020 су добра –лабораторијски материјал –
медицински нехемијски потрошни материјал и хематолошки потрошни материјал – ОРН 33141000.
4. Понуде са варијантама нису дозвољене.
5. Позив за подношење понуда и конкурсна документација објављени су на Порталу јавних набавки
дана 15.05.2020.године.
6. Заинтересовани понуђач је дужан да поднесе понуду (радним данима ),најкасније до 11:00 часова
26.05.2020. године. Понуда се доставља непосредно, или путем поште на адресу:
Дом здравља „Др Милорад Влајковић“, Светосавска бр.11, Барајево 11460 , са назнаком:
„Понуда за јавну набавку добра – лабораторијски материјал партија бр.________ , ЈНМВ бр. 2/2020
- НЕ ОТВАРАТИ“
7. Понуђач подноси понуду у затвореној коверти или кутији, затворену на начин да се приликом отварања
понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара.Сви документи поднети у понуди буду
повезани траком у целину 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.
Рок важности понуде је 60 дана од дана отварања понуда.
8. Понуђач је дужан да испуни услове из чл.75.и чл.76.ЗЈН (Сл.гласник РС 124/12;14/15 и 68/15) из
конкурсне документације.
9. Благовремено достављене понуде биће јавно комисијски отворене у сали Дома здравља „Др Милорад
Влајковић“Барајево, ул.Светосавска бр. 91, дана 26.05.2020.год. у 12:00 часова.
Отварање понуда је јавно и могу присуствовати сва заинтересована лица, а само овлашћени
представници понуђача, који су дужни да своје својство представника понуђача докажу предајом
овлашћења Комисији за јавну набавку, могу активно учествовати.

3

Понуде поднете по истеку датума и сата одређених у позиву, сматраће се неблаговременим и биће по
окончању поступка отварања понуда, враћене неотворене понуђачима, са назнаком да су поднете
неблаговремено.
10. Уговор ће се доделити применом критеријума ''најниже понуђена цена''.
11. Оквирни рок за доношење Одлуке о додели уговора је 10 дана од дана јавног отварања понуда.У
случајевима из чл.109.Закона о јавним набавкама,наручилац ће донети одлуку о обустави поступка.
12. Лице за контакт је:
Косовић Мирјана дипл.правник 011/8300-108, Стеванчевић Биљана , 011/8300-186 лок.121, Вера
Велимировић-Бачински спец.биохемије,011/8300-186 лок.111.
Е-mail: dzbarajevo9@gmail.com
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Прилог 2
Услови и докази за учешће понуђача у поступку јавне набавке
У складу са чланом 75, 76 и 77 ЗЈН („Сл. гласник РС“ бр. 124/12;14/15 и 68/15) понуђач је у обавези да достави следеће
доказе:
Редни
Број
1

2

Докази о испуњености услова могу се доставити у неовереним копијама;
Доказ из става 1. тачка 2, 3 и 4 овог члана не може бити старији од 2 месеца пре отварања понуда, односно у случају
квалификационог поступка пре ажурирања листе, у складу са законом;
Доказ из става 1. тачка 3 овог члана мора бити издат након објављивања позива за подношење понуда, односно
слања позива за подношење понуда
Докази о испуњености општих услова из члана 75 став 1 тачка 1, 2, 3 и 4 ЗЈН могу се доставити у скалду са чланом 79
став 4 ЗЈН.
Уколико Ваша понуда буде изабрана, обавезни сте да по пријему обавештења, у року од 5 дана, доставите оригинале
или оверене копије доказа које ће наручилац задржати
ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ

Понуђач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у
одговарајући регистар
Понуђач 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 и давања мита,
кривично дело преваре

3

Понуђач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне
дажбине у складу са прописима РС или стране државе када има
седиште на њеној територији
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Понуђач има важећу дозволу надлежног органа за обављање
делатности која је предмет јавне набавке, ако је таква дозвола
предвиђена посебним прописом

Редни
број

ДОКАЗИ
Извод из АПР-а или надлежног Привредног суда
Извод из казнене евиденције, односно уверење
надлежног суда и надлежне полицијске управе МУП-а
Уверења Пореске управе Министарства финансија и
привреде да је измирио доспеле порезе и доприносе
и уверења надлежне локалне самоуправе да је
измирио обавезе по основу изворних локалних јавних
прихода
Важеће дозволе за обављање одговарајуће
делатности, издате од стране надлежног органа, ако
је таква дозвола предвиђена посебним прописом

ДОДАТНИ УСЛОВИ

ДОКАЗИ

Опис понуђачеве техничке опремљености и
апаратуре, мера за обезбеђивање квалитета и
капацитета за истраживање и развој
Понуђач располаже довољним техничким и кадровским
1
b) Изјава о кључном техничком особљу и другим
капацитетом
експертима који раде за понуђача, који су
одговорни за извршење уговора, као и о
лицима одговорним за контролу квалитета
Приликом закључења уговора, понуђач такође
доставља меницу за извршење уговорне обавезе са
2
Финансијска гаранција
одговарајућим меничним овлашћењем уз сваки
закључени уговор.
Уговор-ауторизација, односно доказ да је
понуђач овлашћени увозник и дистрибутер
за конкретну јавну набавку;
3
Уговори-ауторизација и сертификати
Докази о домаћим и међународним
стандардима и атестима (приложити
сертификате)
Важне напомене: У случају да земља порекла робе није РС, понуђач доставља уговор о заступништву издат од стране
произвођача, односно овлашћења ауторизованог дистрибутера за учешће у конкретној јавној набавци.
У случају да је земља порекла робе РС, а роба није из сопствене производње понуђача, понуђач прилаже печатирану и потписану
ауторизацију произвођача, односно овлашћење ауторизованог дистрибутера одштампано на његовом меморандуму за учешће у
конкретној јавној набавци.
4
Решење за стављање у промет
АЛИМС
За сва понуђена добра треба доставити доказ, оригинал
Проспектни материјал за лабораторијски материјал по проспектни
материјал
произвођача
из
ког
се
5
партијама
недвосмислено може утврдити да понуђени елемент
одговара захтеваном
a)
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Прилог 3
Упутство понуђачима како да сачине понуду
Упутство садржи податке неопходне за припрему понуде у складу са захтевима наручиоца и
информације о условима и начину спровођења поступка доделе уговора о јавној набавци.
Понуђач је у обавези да детаљно размотри сва упуства, обрасце, услове и спецификације садржане
у конкурсној документацији.
Непридржавање упуства и неподношење свих тражених информација и података које су наведене
у конкурсној документацији или подношење понуде која у довољној мери не одговара истој, представља
ризик за понуђача и може резултирати одбацивањем понуде.
1. Језик у поступку јавне набавке
Понуда и сви документи као и преписка везана за понуду коју размењују понуђач и наручилац
треба да буде на српском језику.
2.Начин попуњавања образаца датих у конкурсној документацији
Сви документи поднети у понуди морају међусобно повезани у целину,тако да се не могу
накнадно убацивати или одстрањивати и мењати појединачни листови,односно прилози а да се
видно не оштете листови или печат.
Понуда се саставља,тако што понуђач уписује тражене податке у обрасце,који су саставни део
конкурсне документације. Тражени подаци морају бити дати по свим ставкама,у супротном понуда ће
бити одбијена.
Тражени подаци морају бити дати,јасно и недвосмислено,откуцани или читко попуњени штампаним
словима,на преузетим обрасцима оригинала конкурсне документације.
Свака учињена исправка,бељење или подебљавање,морају бити оверени печатом и потписани од
стране овлашћеног лица понуђача.
Попуњени обрасци морају бити оверени печатом и потписани од стране овлашћеног лица понуђача.
Наручилац ће понуду одбити ако:
1. понуђач не докаже да испуњава обавезне услове за учешће прописане конкурсном документацијом
2. ако је понуђени рок важења понуде краћи од 60 дана
3. ако понуда садржи друге битне 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)
4. ако није попуњена,потписана и оверена Изјава о независној понуди.
Наручилац је дужан да у случају истека важења понуде у писаном облику затражи од понуђача
продужење важења исте.
Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде не може мењати понуду.
3. Понуда са варијантама
Понуда са варијантама није дозвољена.
4. Начин измене, допуне и опозива понуде
У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду
писменим путем, односно путем поште или факсом.
5. Начин подношења понуде
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.
Наручилац је дужан у складу са чл.87.став 5.ЗЈН да одбије све понуде које су поднете супротно
наведеној забрани.
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6. Подношење понуде са подизвођачем
Понуђач је дужан да уколико ангажује подизвођача наведе у својој понуди проценат укупне вредности
набавке који ће поверити подизвођачу који не може бити већи од 50% као и део предмета набавке који
ће се извршити преко подизвођача.
Ако понуђач у понуди наведе да ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу,дужан је да
наведе назив понуђача,а уколико уговор између наручиоца и понуђача буде закључен,тај подизвођач
ће бити наведен у уговору.
Понуђач је дужан да наручиоцу,на његов захтев,омогући приступ код подизвођача ради утврђивања
испуњености услова.
Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености обавезних услова из
чл.75.став1.тачке 1)до 4)ЗЈН, а доказ о испуњености услова из чл.75.став1.тачка5)ЗЈН за део набавке
који ће се извршити преко подизвођача којем је поверио извршење тог дела набавке.
Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке,односно за
извршење уговорних обавеза,без обзира на број подизвођача.
7. Подношење заједничке понуде
Понуду може поднети група понуђача.
Сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни обавезне услове из чл. 75. ст. 1 тач. 1) до 4) ЗЈН,
а додатне услове испуњавају заједно, осим ако наручилац из оправданих разлога не одреди другачије.
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 у складу са чл. 81. ст. 4.
ЗЈН.
Услов из члана 75. ст. 1 тач. 5) овог закона дужан је да испуни понуђач из групе понуђача којем је
поверено извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог услова.
8. Остали захтеви од којих зависи исправност понуде
Место испоруке је фцо магацин Дом здрaвља Барајево, а трошкови испоруке падају на терет
понуђача.
Цена у понуди се исказује у динарима,са и без ПДВ-а и мора бити фиксна.
9. Комерцијално – технички услови
Комерцијално – технички услови наведени у обрасцу понуде морају бити у складу са захтевима
наручиоца.
10.Неуобичајено ниска цена
Наручилац може да одбије понуду због неуобичајено ниске цене, у складу са чл. 92. ЗЈН.
11. Финансијске гаранције
Понуђач је у обавези да приликом потписивања уговора о јавној набавци приложи меницу са
одговарајућим меничним овлашћењем на износ од 10% од уговорене вредности без ПДВ-а, као
средство обезбеђења за испуњење уговорних обавеза.
12. Достављање понуде
Понуђач доставља понуду у затвореној коверти. Ако коверта није затворена и означена на
начин описан овим упутством, наручилац нема никакву одговорност уколико се понуда изгуби или буде
отворена пре времена.
На полеђини коверте обавезно навести назив и адресу понуђача, број поште,број телефона и име особе
за контакт, како би иста могла бити враћена неотворена, у случају да се прогласи неблаговременом.
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ПОДНОСИЛАЦ:

ПРИМАЛАЦ:
ДОМ ЗДРАВЉА БАРАЈЕВО
улица: Светосавска 91
11460 БАРАЈЕВО
ПОНУДА
ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ бр.2/2020
НАБАВКА ЛАБОРАТОРИЈСКОГ МАТЕРИЈАЛА
За партије ____________________________________

НЕ ОТВАРАТИ!!!
Датум и сат подношења
(попуњава писарница)

Редни број подношења

Образац обавезно прилепити на предњој страни коверте!
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13. Отварање понуда
Отварање понуда обавиће се по истеку рока за достављање понуда у просторијама Дома
здравља Барајево,3 спрат –управа.
Представници понуђача који подносе понуду, дужни су да предају овлашћење за учешће у
поступку отварања понуда, издато на меморандуму понуђача, оверено печатом и потписано од стране
овлашћеног лица.
14. Гарантни рок исправности
Понуђени гарантни рок исправности за предмет јавне набавке не сме бити краћи од 12 месеци.
Понуде са гарантним роком исправности краћим од 12 месеци неће бити узете у разматрање.
15. Заштита поверљивости 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.
16. Додатне информације и појашњења у вези са конкурсном документацијом
Комуникација у поступку јавне набавке врши се на начин одређен чланом 20.ЗЈН.
Заинтересовано лице може,у писаном облику,тражити од наручиоца додатне информације или
појашњења у вези са припремањем понуде,најкасније 2 дана пре истека рока за подношење понуда.
Наручилац ће у року од два дана од дана пријема захтева,доставити одговор у писаном облику и
истовремено ту информацију доставити свим другим лицима,која су примила конкурсну
документацију.
Питања треба упутити на адресу : Дом здравља „Др Милорад Влајковић“,11460 Барајево,
ул.Светосавска 91,са ознаком “Објашњења“.На коверти се мора назначити: Број ЈНМВ-добара и назив
предмета,или електронском поштом на адресу :dzbarajevo9@gmail.com
17. Додатна објашњења од понуђача
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 његовог
подизвођача.
Наручилац не може да захтева, дозволи или понуди промену елемената понуде који су од значаја
за примену критеријума за доделу уговора, односно промену којом би се понуда, која је неодговарајућа
или неприхватљива, учинила одговарајућом, односно прихватљивом, осим ако другачији не произилази из
природе поступка јавне набавке.
Уз сагласност понуђача наручилац може да изврши исправке рачунских грешака у понуди при
чему ће меродавна бити једнинична цена. Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака,
наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.
18. Одлука о додели уговора
Одлука о додели уговора биће донета у оквирном року од 10 (десет) дана од дана отварања понуда.
Одлука о додели уговора биће објављена на порталу јавних набавки у року од 3 дана од дана
доношења.
У случајевима из чл.109.ЗЈН,наручилац ће донети одлуку о обустави поступка.
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19. Критеријум за доделу уговора је најниже понуђена цена.
20. Критеријум за доделу уговора када постоје две или више понуда са једнаким бројем пондера
или истом понуђеном ценом
Уколико два или више понуђача у укупном збиру остваре исти број пондера, предност ће се
дати оном понуђачу који оствари највећи број пондера за понуђену цену.
Уколико два или више понуђача остваре исти број пондера за понуђену цену те се не може
извршити избор најповољније понуде, предност ће се дати оном понуђачу који оствари највећи број
пондера за понуђени рок испоруке.
21. Обавештење о поштовању прописа заштите на раду, запошљавању
заштити животне средине и права интелектуалне својине

и условима рада,

Понуђач је у обавези да достави ИЗЈАВУ да је поштовао обавезе које произилази из важећих
прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и права
интелектуалне својине.
22. Рок и начин подношења захтева за заштиту права
Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно свако заинтересовано лице које има
интерес за доделу Уговора у конкретном поступку јавне набавке и који је претрпео или би могао да
претрпи штету због поступања наручиоца противно одредбама ЗЈН.
Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено доставља Републичкој
комисији.
Захтев за заштиту права се доставља непосредно, електронском поштом, факсом или препорученом
пошиљком са повратницом.
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 конкурсна документација сматраће се благовременим ако је примљен од стране наручиоца
најкасније три дана пре истека рока за подношење понуда ,без обзира на начин достављања и уколико
је подносилица захтева у складу са чл. 63.ст.2. ЗЈН 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 чл.149.ст.3. сматраће се благовременим уколико је поднет
најкасније до истека рока за подношење понуда.
После доношења одлуке о додели уговора из чл.108 ЗЈН или одлуке о обустави поступка из
чл.109.ЗЈН ,рок за подношење захтева за заштиту права је пет дана од дана објављивања одлуке на
Порталу јавних набавки.
Свака странка у поступку сноси трошкове које проузрокују својим радњама.
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.
Подносилац захтева за заштиту права понуђача је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати
таксу од 60.000,00 динара.
23. Услови за доделу уговора
Одлука о додели уговора донеће се применом критеријума најниже понуђена цена.
Неприхватљиве понуде неће се разматрати.
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Наручилац може пре доношења Одлуке о додели уговора да тражи од понуђача чија је понуда
оцењена као најповољнија да достави на увид оригинал или оверену копију свих појединих доказа о
испуњености услова (члан 79. став 2).
Уколико понуђач чија је понуда оцењена као најповољнија не достави оригинал или оверену
копију доказа у року од 5 (пет) дана, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву (члан 79.
став 3).
Одлука о додели уговора биће објављена на Порталу јавних набавки у року од 3 дана од дана
доношења.
24. Закључење уговора
Наручилац закључује Уговор о јавној набавци са понуђачем којем је додељен уговор у року од 8
(осам) дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права.
Ако понуђач којем је додељен уговор одбије да закључи уговор о јавној набавци, наручилац може
да закључи уговор са првим следећим најповољнијим понуђачем.
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Прилог 4

ОБРАЗАЦ СА ПОДАЦИМА О ПОНУЂАЧУ

Пун назив понуђача
Адреса понуђача
Општина

_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________

Особа за контакт
Телефон

__________________________________________
__________________________________________

Фаx

__________________________________________

ПИБ

__________________________________________

Матични број

__________________________________________

Регистарски број

__________________________________________

Број рачуна

___________________________________________

Лице одговорно за потписивање уговора
е-маил

__________________________

____________________________________________

Место и датум ____________________
М.П.
Понуђач

____________________

Потпис

____________________
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Прилог 5

ИЗЈАВА ЧЛАНОВА ГРУПЕ КОЈИ ПОДНОСЕ ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ
Изјављујемо да наступамо као група понуђача у поступку јавне набавке бр. ЈНМВ 2/2020

Пун назив и седиште члана
групе

Добра која ће
испоручити члан
групе

Учешће
члана групе Потпис одговорног лица и
у понуди
печат члана групе
(у %)

Овлашћени члан:

Члан групе:

Члан групе:

Члан групе:

Члан групе:
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Прилог 6
ОПШТИ ПОДАЦИ О ЧЛАНУ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА

Назив члана групе понуђача

_________________________________________

Адреса члана групе понуђача

_________________________________________

Општина

______________________________________

Особа за контакт

__________________________________________

Телефон

__________________________________________

Фаx

__________________________________________

ПИБ

__________________________________________

Матични број
Регистарски број
Број рачуна

__________________________________________
__________________________________________
___________________________________________

Одговорно лице члана групе - директор
е-маил

_______________________________

___________________________________________

У случају подношења заједничке понуде, образац копирати у потребном броју примерака за
сваког члана групе понуђача. Образац потписује и оверава овлашћено лице члана групе.

Потпис овлашћеног лица:
Датум: ____________________

____________________

М.П.
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Прилог 7

ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

Назив члана групе понуђача

_________________________________________

Адреса члана групе понуђача

__________________________________________

Општина
Особа за контакт
Телефон

______________________________________
__________________________________________
__________________________________________

Фаx

__________________________________________

ПИБ

__________________________________________

Матични број
Регистарски број
Број рачуна

__________________________________________
__________________________________________
___________________________________________

Одговорно лице члана групе - директор
е-маил

_______________________________

___________________________________________

У случају подношења понуде са подизвођачем, образац копирати у потребном броју примерака за сваког
члана групе понуђача. Образац потписује и оверава овлашћено лице подизвођача.

Потпис овлашћеног лица:
Датум: ____________________

____________________

М.П.
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Прилог 8

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА
О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ИЗ ЧЛ.75.ЗАКОНА
У складу са чланом 77.став.4. Закона, под пуном 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) ,као заступник понуђача,дајем следећу:
ИЗЈАВУ
Понуђач______________________________________________(навести назив понуђача) у
поступку ЈНМВ бр.2/2020, испуњава све услове из чл. 75. Закона, односно услове дефинисане
конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то:
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.

Место:__________________
Датум: _______.2020. године

М.П.

ПОТПИС ОДГОВОРНОГ ЛИЦА
__________________

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 ПОДИЗВОЂАЧА
О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ИЗ ЧЛ.75.ЗАКОНА
У складу са чланом 77.став.4. Закона, под пуном 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) ,као заступник подизвођача,дајем следећу:
ИЗЈАВУ
Подизвођач______________________________________________(навести назив подизвођача) у
поступку ЈНМВ бр.2/2020, испуњава све услове из чл. 75. Закона, односно услове дефинисане
конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то:
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.

Место:__________________
Датум: _______.2020. године

М.П.

ПОТПИС ОДГОВОРНОГ ЛИЦА
__________________

Напомена: Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, Изјава мора бити
потписана од стране овлашћеног лица подизвођача и оверена печатом.
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Прилог 9

У складу са чланом 26. ЗЈН

_______________________________
(назив понуђача)

даје:

И З Ј А В У
О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Изјављујем под пуном материјалном и кривичном одговорношћу да сам понуду за ЈНМВ
бр. 2/2020- Лабораторијски материјал-партија____________, поднео независно, без договора са
другим понуђачима или заинтересованим лицима.

М.П.

У __________________
Дана: _______________

Потпис овлашћеног лица понуђача

_______________________
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Прилог 10
Назив понуђача:_________________________
Број:__________________
Датум:________

На основу члана 8 тачка 20. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у
поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС“ 29/13)
дајем:

И З Ј А В У

Изјављујем под пуном материјалном и кривичном одговорношћу да сам при састављању
понуде за јавну набавку бр.2/2020 Лабораторијски материјал-партија__________, поштовао
обавезе из важећих прописе о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне
средине, као и да сам ималац права интелектуалне својине.

М.П.

У __________________
Дана: _______________

Потпис овлашћеног лица понуђача

______________________
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Прилог 11

МОДЕЛ УГОВОРА
( важи за све партије)
Дом здравља „Др Милорад Влајковић“
Светосавска 91,11460 Барајево
Телефон 011/8300-108 и 011/8300-182
Телефакс 011/8300-108
Е-маil:dzbarajevo9@gmail.com
ПИБ 101412579
Матични број 07001266
Рачун 840-438661-47
Дел. број: __________
Датум: ____________

MОДЕЛ УГОВОРА О КУПОПРОДАЈИ ЛАБОРАТОРИЈСКОГ МАТЕРИЈАЛА
- ПАРТИЈА ___________
( важи за све партије)
Уговорне стране:
1. Дом здравља „Др Милорад Влајковић“Барајево,Светосавска бр. 91, кога заступа в.д.
директора др Данијела Новаковић; шиф.делатности: 8621; матични број: 07001266; ПИБ:
101412579 ;тек. рачун: 840-438661-47 који се води код Управе за јавна плаћања ;
тел:011/8300-108
(у даљем тексту овог уговора: Наручилац)
и
2. ____________________________из____________, улица _____________________, кога
заступа директор _______________________
Шифра делатности: ________
Матични број: _____________
ПИБ број: ________________
Текући рачун: ____________________
Тел/фаx: __________________________
( у даљем тексту овог уговора: Понуђач )
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 2/2020 чији је предмет набавка
лабораторијског материјала : партија број_______________ (попуњава понуђач) ;
- да је понуђач доставио понуду број _________ од ________.2020. године, 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 ___________.2020.
године, којом је уговор доделио понуђачу. ( попуњава наручилац)
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Члан 1.
Овим уговором уређују се права и обавезе у вези јавне набавке Лабораторијски
материјал, партија број :______________, који је додељен понуђачу.
Понуда Испоручиоца бр.__________ од _________.2020.године саставни је део овог уговора (у
даљем тексту:понуда)
Члан 2.
Уговорена вредност добара из чл.1.овог уговора износи______________________динара,
и то:
-

за 1
за 2
за 3
за 4
за 5
за 6
за 7
за 8
за 9

партију -__________________без ПДВ-а, ____________________
партију -__________________без ПДВ-а, ____________________
партију -__________________без ПДВ-а, ____________________
партију -__________________без ПДВ-а, ____________________
партију -__________________без ПДВ-а, ____________________
партију -__________________без ПДВ-а, ____________________
партију -__________________без ПДВ-а, ____________________
партију -__________________без ПДВ-а, ____________________
партију -__________________без ПДВ-а, ____________________

са ПДВ-ом.
са ПДВ-ом.
са ПДВ-ом.
са ПДВ-ом.
са ПДВ-ом.
са ПДВ-ом.
са ПДВ-ом.
са ПДВ-ом.
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.
Испоруку предметних добара понуђач-продавац ће извршити у року од ________ дана.
Понуђач се обавезује да уговорену количину лабораторијски 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 4.
У случају рекламације на количину и квалитет испоручене робе, понуђач се обавезује да
исту уважи на основу сачињеног записника са наручиоцем, односно уколико наручилац у року од
8 дана од дана преузимања уочи недостатке и о томе обавести понуђача.
Понуђач је дужан да уважене рекламације отклони без одлагања.
Члан 5.
Понуђач се обавезује да испоручи робу чији квалитет одговара важећим стандардима и
прописима о квалитету за ту врсту робе и да обезбеди потребне и прописане атесте,
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сертификате, потврде о квалитету и другу потребну документацију у складу са прописима о
промету уговорених добара.
Добра морају бити упакована у оригинална паковања, са прописаним декларацијама,
односно упутством за употребу на српском језику.
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 лабораторијским материјалом
у случају недовољно опредељених или смањених финансијских средстава од
стране РФЗО-а,што би довело до немогућности набавке уговорених количина
лаб.материјала.
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.
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Прилог 12

ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ
за понуду бр.________од___________2020.
Редни број

ВРСТЕ ТРОШКОВА

Износ без ПДВ-а

Износ са ПДВ-ом

1.
2.
3.
4.
УКУПНО:

НАПОМЕНА: У смислу чл. 19. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у
поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова «Службени гласник РС» бр. 29/13)
понуђач може у обрасцу трошкова припреме понуде приказати трошкове прибављања средстава
обезбеђења.
Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца
накнаду трошкова.
Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, наручилац је у обавези
да понуђачу надокнади трошкове прибављања средстава обезбеђења, под условом да је понуђач тражио
накнаду тих трошкова у својој понуди.

М.П.

Потпис овлашћеног лица понуђача
___________________________
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ПРИЛОГ 13
Понуда број:__________
Датум:_______________

ПОНУДА СА СПЕЦИФИКАЦИЈОМ
ЗА ПАРТИЈУ 1- РЕАГЕНСИ ЗА АПАРАТ ACL 7000
Ред
бр.

1.
2.
3.
4.
5.

НАЗИВ

Reagens za PT
Fibrinogen HS
Plus
Normalna
kontrola za PT
Referentna
emulzija
Rotors
Printer papir

Jeд.мере

Koл.

kutija

9

kutija

2

kutija

6

kutija
kom

2
1

Jeд.цена
без ПДВ-а

Укупна цена без
ПДВ-а

Укупна цена са
ПДВ -ом

УКУПНА ЦЕНА БЕЗ ПДВ-а:
УКУПНА ЦЕНА са ПДВ-ом:
РОК ПЛАЋАЊА:
РОК ИСПОРУКЕ (не дужи од 3 дана):
ГАРАНТНИ РОК :
ВАЖНОСТ ПОНУДЕ (Наручилац неће разматрати
понуду чији је рок важности краћи од 60 дана)
Понуда се подноси:
(заокружити један од начина)
1.самостално
2.заједничка понуда
3.са подизвођачем
У укупној вредности понуде подизвођач _____________________________
(назив)
учествује у износу од __________односно ______________% од вредности укупне понуде, и
извршиће _______________________________
(навести део предмета јавне набавке коју ће извршити подизвођач)
Место и датум:
М.П
Овлашћено лице понуђача:
________________
_______________________
Напомена:
Сви производи морају бити од истог произвођача и компатибилни са апаратом.
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Понуда број:__________
Датум:__________

ПОНУДА СА СПЕЦИФИКАЦИЈОМ
ЗА ПАРТИЈУ 2- TEЧНОСТ ЗА ПРАЊЕ АПАРAТА И КИВЕТА ЗА АПАРАТ MINDRAY
BS 240
Ред
бр.

НАЗИВ

1.

Tečnost za pranje igala i
kiveta

Jeд.
мере

Koл.

lit

16

Jeд.цена без
ПДВ-а

Укупна цена без
ПДВ-а

Укупна цена са
ПДВ-ом

УКУПНА ЦЕНА БЕЗ ПДВ-а:
УКУПНА ЦЕНА са ПДВ-ом:
РОК ПЛАЋАЊА:
РОК ИСПОРУКЕ (не дужи од 3 дана):
ГАРАНТНИ РОК :
ВАЖНОСТ ПОНУДЕ (Наручилац неће разматрати
понуду чији је рок важности краћи од 60 дана)
Понуда се подноси:
(заокружити један од начина)
1.самостално
2.заједничка понуда
3.са подизвођачем
У укупној вредности понуде подизвођач _____________________________
(назив)
учествује у износу од __________односно ______________% од вредности укупне понуде, и
извршиће _______________________________
(навести део предмета јавне набавке коју ће извршити подизвођач)
Место и датум:
___________________

М.П

Овлашћено лице понуђача:
_____________________

Напомена:
Потребно доставити Потврду произвођача да је течност компатибилна са апаратом.
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Понуда број:__________
Датум:__________

ПОНУДА СА СПЕЦИФИКАЦИЈОМ
ЗА ПАРТИЈУ 3-РЕАГЕНСИ БИОХЕМИЈЕ И КОНТРОЛЕ ЗА АПАРАТ MINDRAY BS
240
Ред.
бр.

НАЗИВ

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Коntrola N level 1
Коntrola P level 2
Glukoza GOD PAP
Urea UV
Кreatin enzimatic
Holesterol GOD PAP

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

Gvožđe- iron chromazurol
АLT
АSТ

Тrigliceridi
oxydaza/peroxdaza

Аlkalna fosfataza (ALP- DEA)

Аcidum urikum-uricaza
Тотаlni proteini-biuret
Bilirubin totalni-diazosulfanic

Gama GT-IFCC
HDL reagens
Multikalibrator
Standard za HDL
CRP
Standard za CRP
Коntrola za CRP

Ј.М

Кол.

ml
ml
ml
ml
ml
ml
ml

100
100
4000
3000
2000
2000
2000

ml
ml
ml
ml
ml
ml
ml
ml
ml
ml
ml
ml
ml
ml

1000
2000
2000
500
500
1000
1000
250
80
30
6
500
6
6

Јед.цена
без ПДВ-а

Укупна цена без
ПДВ-а

Укупна цена
са ПДВ-ом

УКУПНА ЦЕНА БЕЗ ПДВ-а:
УКУПНА ЦЕНА са ПДВ-ом:
РОК ПЛАЋАЊА:
РОК ИСПОРУКЕ (не дужи од 3 дана):
ГАРАНТНИ РОК :
ВАЖНОСТ ПОНУДЕ (Наручилац неће разматрати
понуду чији је рок важности краћи од 60 дана)

Понуда се подноси :
(заокружити један од начина)
1.самостално
2.заједничка понуда
3.са подизвођачем
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У укупној вредности понуде подизвођач ______________________________
(назив)
учествује у износу од _____односно_______________ % од вредности укупне понуде.и
извршиће_____________________________________
(навести део предмета јавне набавке коју ће извршити подизвођач)

Место и датум:
____________________

М.П.

Овлашћено лице понуђача:
_______________________

Напомена:
Реагенси,контроле и стандарди морају да буду од истог произвођача,као и стандарди и
контроле за биохемијске анализе.
Апликација за сваки параметар мора бити достављена.
Доставити оригиналну упутство,апликацију и количина мора да се подудара са апликацијом
на апарату.
Морају бити исти ЛОТ-ови на кутијама,флашицама и упутству.
Двокомпонентни реагенси да не остају у вишку.
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Понуда број:__________
Датум:__________

ПОНУДЕ СА СПЕЦИФИКАЦИЈОМ
ЗА ПАРТИЈУ 4- СУПСТАНЦЕ ЗА ПРАВЉЕЊЕ РАСТВОРА

Ред.
бр.

1.

НАЗИВ

Sulfosalicinalna kiselina

JM

Кол.

ml

2700

Јeд.цена
без ПДВ-а

Укупна цена
без ПДВ-а

Укупна цена са
ПДВ-ом

УКУПНА ЦЕНА БЕЗ ПДВ-а:
УКУПНА ЦЕНА са ПДВ-ом:
РОК ПЛАЋАЊА:
РОК ИСПОРУКЕ (не дужи од 3 дана):
ГАРАНТНИ РОК :
ВАЖНОСТ ПОНУДЕ (Наручилац неће разматрати
понуду чији је рок важности краћи од 60 дана)

Понуда се подноси:
(заокружити један од начина)
1.самостално
2.заједничка понуда
3. са подизвођачем
У укупној вреднсоти понуде подизвођач _____________________________
(назив)
учествује у износу од __________односно _________% од вредности укупне понуде,и
извршиће _____________________________________
(навести део предмета јавне набавке коју ће извршити подизвођач)

Место и датум:
____________________

М.П.

Овлашћено лице понуђача:
______________________
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Понуда број:__________
Датум:__________

ПОНУДА СА СПЕЦИФИКАЦИЈОМ
ЗА ПАРТИЈУ 5- РЕАГЕНСИ ЗА ХЕМАТОЛОГИЈУ ЗА АПАРАТ MYTHIC 18 ORPHEE
Ред.
бр.

1.
2.
3.
4.
5.

НАЗИВ

Cleaning solution
a 1 lit.
Cyjanide free lytic solution
a 1 lit.
Diluent
a 10 lit.
Kontrolna krv N
Flush cleaner

JM

Koл.

kom
lit

11
6

kom
kom
ml

21
4
250

Јeд.цена без
ПДВ-а

Укупна цена
без ПДВ-а

Укупна цена са
ПДВ-ом

УКУПНА ЦЕНА БЕЗ ПДВ-а:
УКУПНА ЦЕНА са ПДВ-ом:
РОК ПЛАЋАЊА:
РОК ИСПОРУКЕ (не дужи од 3 дана):
ГАРАНТНИ РОК :
ВАЖНОСТ ПОНУДЕ (Наручилац неће разматрати
понуду чији је рок важности краћи од 60 дана)
Понуда се подноси:
(заокружити један од начина)
1.самостално
2.заједничка понуда
3.са подизвођачем
У укупној вредности понуде подизвођач _____________________________
(назив)
учествује у износу од ___________односно ________% од вредности укупне понуде,и
извршиће _________________________________
(навести део предмета јавне набавке коју ће извршити подизвођач)
Место и датум:
____________________

М.П.

Овлашћено лице понуђача:
______________________

Напомена:
1. Право на учешће у поступку има понуђач који докаже да нуди добра која се могу користити
(применити) на апарату Mythic 18.
Доказ: Сагласност или одобрење произвођача апарата Mythic 18 преведена на српски језик, да се
понуђени реагенси могу безбедно користити на апарату Mythic 18.

Понуђач је у обавези да достави Изјаву да се реагенси могу безбедно користити на апарату
MYTHIC 18.
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Понуда број:__________
Датум:__________

ПОНУДА СА СПЕЦИФИКАЦИЈОМ
ЗА ПАРТИЈУ 6- РЕАГЕНСИ ЗА ГЛИКОЛИЗИРАНИ HbA1c ЗА NICOKARD
Ред.
бр.

1.
2.

НАЗИВv

Set za HbA1c
Kapilare za uzorkovanje
kapilarne krvi

ЈМ

kut
kut

Koл.

Јeд.цена без
ПДВ-а

Укупна цена
без ПДВ-а

Укупна цена са
ПДВ-ом

15
1

УКУПНА ЦЕНА без ПДВ-а:
УКУПНА ЦЕНА са ПДВ-ом:
РОК ПЛАЋАЊА:
РОК ИСПОРУКЕ (не дужи од 3 дана):
ГАРАНТНИ РОК :
ВАЖНОСТ ПОНУДЕ (Наручилац неће разматрати
понуду чији је рок важности краћи од 60 дана)
Понуда се подноси:
(заокружити један од начина)
1.самостално
2.заједничка понуда
3.са подизвођачем
У укупној вредности понуде подизвођач _____________________________
(назив)
учествује у износу од ___________односно ________% од вредности укупне понуде,и
извршиће _________________________________
(навести део предмета јавне набавке коју ће извршити подизвођач)

Место и датум:

M.P

Овлашћено лице понуђача:
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Понуда број:__________
Датум:__________

ПОНУДА СА СПЕЦИФИКАЦИЈОМ
ЗА ПАРТИЈУ 7- ЗАТВОРЕНИ СИСТЕМИ ЗА УЗОРКОВАЊЕ КРВИ-ВАКУМ
ЕПРУВЕТЕ
Ред .
бр.

1.
2
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

НАЗИВ

Vakum epruveta sa aktivatorom
koagulacije (6ml)
Epruvete za EDTA za KS(3ml)
Vakum epruvete za sedimentaciju
za čitanje na 1 h
Vakum epruveta sa Na citrat sa
duplim zidom (2,7 ml)
Igle za vakum sistem (0,8 x 38 mm)
Holder sa klikom
Igle sa indikatorom protoka i
zaštitnim poklopcem (0,8 x 25 mm)
Mikroepruevete sa inkorporiranim
levkom sa EDTA
Mikroepruvete sa inkorporiranim
levkom sa gelom
Kontakt aktivirajuća lanceta-sečivo
(1,5 x 2 mm)
Vakum epruveta sa gelom za brzo
izdvajanje ( 13 x100 mm)
Bebi sistem sa sigurnosnim
mehanizmom,igla 21 g sa ultra
tankim zidom za veći protok krvi i
vrhom koji sadrži 5 ivica

JM

Koл.

kom

7100

kom
kom

6100
4000

kom

2800

kom
kom
kom

7000
10
100

kom

3650

kom

100

kom

3600

kom

100

kom

50

Јeд.цена
без ПДВ-а

Укупна цена
без ПДВ-а

Укупна цена
са ПДВ-ом

УКУПНА ЦЕНА без ПДВ-а:
УКУПНА ЦЕНА са ПДВ-ом:
РОК ПЛАЋАЊА:
РОК ИСПОРУКЕ (не дужи од 3 дана):
ГАРАНТНИ РОК :
ВАЖНОСТ ПОНУДЕ (Наручилац неће разматрати
понуду чији је рок важности краћи од 60 дана)
Понуда се подноси:
(заокружити један од начина)
1.самостално
2.заједничка понуда
3.са подизвођачем
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У укупној вредности понуде подизвођач _____________________________
(назив)
учествује у износу од ___________односно ________% од вредности укупне понуде,и
извршиће _________________________________
(навести део предмета јавне набавке коју ће извршити подизвођач)

Место и датум:
____________________

М.П.

Овлашћено лице понуђача:
______________________

Напомена:
Због природе посла и техничких карактеристика добара,понуђач је дужан да понуди све
производе од истог произвођача.

32

Понуда број:__________
Датум:__________

ПОНУДА СА СПЕЦИФИКАЦИЈОМ
ЗА ПАРТИЈУ 8- СПОЉНА КОНТРОЛА ЗА 12 МЕСЕЦИ
Ред
бр.

1.

НАЗИВ

JM

Kontrola za biohemijske parametre
(glukoza, urea, kreatinin,
holesterol,trigliceridi, ALT,
AST,gvožđe, bilirubin i proteini

Koл.

Јeд.цена
без ПДВ-а

Укупна цена
без ПДВ-а

Укупна цена са
ПДВ-ом

kut
1

УКУПНА ЦЕНА без ПДВ-а:
УКУПНА ЦЕНА са ПДВ-ом:
РОК ПЛАЋАЊА:
РОК ИСПОРУКЕ (не дужи од 3 дана):
ГАРАНТНИ РОК :
ВАЖНОСТ ПОНУДЕ (Наручилац неће разматрати понуду
чији је рок важности краћи од 60 дана)
Понуда се подноси:
(заокружити један од начина)
1.самостално
2.заједничка понуда
3.са подизвођачем
У укупној вредности понуде подизвођач _____________________________
(назив)
учествује у износу од ___________односно ________% од вредности укупне понуде,и извршиће
_________________________________
(навести део предмета јавне набавке коју ће извршити подизвођач)
Место и датум:
____________________

М.П.

Овлашћено лице понуђача:
______________________

Напомена:
Програм спољашње контроле мора бити стандардизован према ISO 17043, као и сви параметри који се
понуђеним програм прате. Годишњи програм подразумева да се анализирање врши на свим
анализаторима ,који се налазе у оквиру лабораторијске службе, као и свим методама без додатних
трошкова.
Укључивање у програм спољашње контроле је могуће у било ком тренутку без пропуштања узорака.
Омогућено је прихватање заосталих узорака на статистичку евалуацију све док је контролни материјал у
року.
Доставити Изјаву произвођача.

Понуда број:__________
Датум:__________
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ПОНУДА СА СПЕЦИФИКАЦИЈОМ
ЗА ПАРТИЈУ 9- РЕАГЕНСИ ЗА ЕЛЕКТРОЛИТЕ ЗА НАТРИЈУМ И КАЛИЈУМ ЗА
АПАРАТ SMART LYTE
Ред
бр.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

НАЗИВ

JM

Fluid pack catridge za Na i K

Electrode conditioning
solution
Cleaning solution
Deproteinizer solution
Termo papir za štampanje
Creva peristatičke pumpe
Na elektroda
K elektroda
Referentna elektroda
Kućište refer.elektrode
Kontrolni materijal 1,2 i 3

Koл.

kut
ml

6
100

ml
ml
kom
pak
pak
pak
pak
pak
Pak

100
100
10
2
1
1
1
1
3 x 10
ampula

Јeд.цена
без ПДВ-а

Укупна цена
без ПДВ-а

Укупна цена са
ПДВ-ом

УКУПНА ЦЕНА без ПДВ-а:
УКУПНА ЦЕНА са ПДВ-ом:
РОК ПЛАЋАЊА:
РОК ИСПОРУКЕ (не дужи од 3 дана):
ГАРАНТНИ РОК :
ВАЖНОСТ ПОНУДЕ (Наручилац неће разматрати понуду чији
је рок важности краћи од 60 дана)
Понуда се подноси:
(заокружити један од начина)
1.самостално
2.заједничка понуда
3.са подизвођачем
У укупној вредности понуде подизвођач _____________________________
(назив)
учествује у износу од ___________односно ________% од вредности укупне понуде,и извршиће
_________________________________
(навести део предмета јавне набавке коју ће извршити подизвођач)
Место и датум:
____________________

М.П.

Овлашћено лице понуђача:
______________________

Напомена:
Право на учешће у поступку има понуђач који докаже да нуди добра која се могу користити (применити) на апарату Smart lyte.
Доказ: Сагласност или одобрење произвођача апарата Smart Lyte преведена на српски језик, да се понуђени реагенси могу
безбедно користити на апарату Smart Lyte.
Изјава понуђача да су реагенси компатибилни са апаратом произвођача.
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