Република Србија
ДОМ ЗДРАВЉА БАРАЈЕВО
Светосавска 91, Барајево
Датум: 22.02.2021.године
Набавка: Н1/2021

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ
ПОНУДА број ______________ од ___________2021. године за набавку добара-Средство за хладну стерилазију

машине за хемодијализу (Fresenius) за потребе Службе за хемодијализу Дома здравља Барајево.

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

Ред.бр.

1

Предмет набавке

Средство за хладну стерилизацију
машине за хемодијализу (Fresenius)
за тип апарата 5008S
Паковање: канистер од 5 кг

Јед.мере

Кол.

ком

60

Јед.цена
без ПДВ-а

„Puristeril 340“- „ или
одговарајуће“

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

ПДВ

Јед.цена са ПДВом

Укупна цена са
ПДВ-ом

1.Квалитет понуђеног добра мора да буде у складу са Законом о медицинским
средствима Републике Србије ( ,,Сл.гласник РС'' бр.105/17) као и са Прописима
који регулишу наведену област.
2.Добро које се нуди у понуди мора се уклапати у важеће стандарде дефинисане
Правилником о стандардима материјала за дијализе која се обезбеђују из
средстава обавезног здравственог осигурања Републике Србије ( ,,Сл.гласник РС''
бр. 88/12; 41/13; 36/14; 37/14; 88/15; 82/17 и 48/18).
3.Добро које се нуди у понуди мора има важеће Решење Агенције за лекове и
медицинска средства о упису у Регистар АЛИМС-а РС.
4.Уколико је Решење истекло и није обновљено,при чему добро може да се нађе у
промету у складу са Законом о медицинским средствима Републике Србије (
,,Сл.гласник РС''бр. 105/17) Понуђач је у обавези да такво Решење достави заједно
са копијом предатог Захтева за обнову Решења о упису у Регистар АЛИМС-а РС.
5.Понуђено медицинско средство мора да буде усклађено са Европском
директивом за медицинска средства 92/42 тј. мора поседовати CE znak.
Као доказ доставити CE Seritifikat или EC Izjavu o usklađenosti.
6.Најважније и неопходне техничке карактеристике које предметно добро набавке,
у одговарајућем поступку у складу са одредбама Закона о ЈН Републике Србије,
мора да има јесте да има опсег концентрације персирћетне киселине 3,5 -4,9%
( w/w), водоник пероксида 28,5-31,5% ( w/w) а кондуктивитет радног раствора
(1+24) да буде 0,43+-0,07mS/cm.
Сходно наведеном Понуђач је дужан да, уз понуду, достави Технички лист
произвођача предметног добра набавке, у одговарајућем поступку у складу са
одредбама Закона о ЈН Републике Србије, у коме је јасно наведена испуњеност
тражених техничких карактеристика и један Извештај са тестирања узорка
предметног добра набавке у оделењу хемодијализе Клинике за нефрологију или
Клиничко - Болничког Центра у Републици Србији у току 2020.год.
7.Понуђач је дужан да уз понуду достави Упуство за употребу предметног добра
набавке, у одговарајућем поступку у складу са одредбама Закона о ЈН Републике
Србије, одобреног у поступку уписа у Регистар АЛИМС РС.
Упуство мора да буде достављено у целини а не само један његов део.
Обавезан је превод на српски језик уколико је Упуство написано на енглеском или
неком другом страном језику.
8.Уколико се тражене техничке карактеристике добра које се нуди у понуди не
могу сагледати из Техничког листа и Упуства за употребу потребно је доставити
оригинал или фотокопију каталога произвођача ( или делове каталога или више
каталога) с обавезним преводом на српски језик уколико је каталог написан на
енглеском или неком другом страном језику.
Напомена:Понуђач је дужан да у каталогу означи ( нпр.подвуче, заокружи и сл.)
медицинско средство које нуди у понуди ( комерцијални назив) и обележи редним
бројем Партије.
Каталог произвођача добра ( или делови каталога или више каталога) које Понуђач
користи за ову намену мора имати важеће Решење АЛИМС-а РС за употребу.
9.Понуђач мора да достави Изјаву произвођача машине или овлашћеног
представника произвођача машине или стручно Мишљење АЛИМС-а РС да је
понуђено медицинско средство у потпуности компатибилно са машином за

дијализу ( Fresenius ), како је наведено у спецификацији или Изјаву произвођача
предметног добра набавке, у одговарајућем поступку у складу са одредбама
Закона о ЈН Републике Србије, дату под пуном моралном, материјалном и
кривичном одговорношћу и оверену печатом да понуђено добро испуњава све
захтеве Наручиоца како је наведено у спецификацији и да неће оштетити машину
за дијализу и ултрафилтер.
Тражене минималне техничке карактеристике добра које се нуди у понуди
морају да буду испуњене у противном понуда ће бити одбијена као неприхватљива
јер је неодговарајућа.
Накнаду за коришћење патента као и одговорност за заштиту права
интелектуалне својине трећих лица сноси Понуђач.

Критеријум за избор понуде је најнижа понуђена цена.
Процењена вредност набавке је : /
Начин достављања понуде и рокови: Понуду можете доставити:
- e-mail- dzbarajevo9@gmail.com
Рок за доставу понуда је до 02.03.2021. године до 12:00 чaсова.
Датум
______________________________

Понуђач
М.П

___________________________________

