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На основу чл. 39. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012,14/2015,
68/2015 у даљем тексту: Закон), чл. 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне
документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл.
гласник РС” бр. 29/2013, 104/2013 и 86/2015), Одлуке о покретању поступка јавне набавке број
163/1од 06.05.2020 године и Решења о образовању комисије за јавну набавку 163/2 од 06.05.2020.
године припремљена је:
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
у поступку јавне набавкемале вредности број 04/20
-Дигитализација рентген апарата-Набавка система за компјутеризовану радиографијуКонкурсна документација садржи:
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На основу члана 55.став 1.тачка 2. члана 57. и члана 60. став 1. тачка 1. Закона о Јавним
набавкама(“Службени гласник РС” број 124/2012, 14/2015, 68/2015) и Одлуке о покретању
поступка јавне набавке број: 163/1од 06.05. 2020. године,
Дом здравља Владимирци
Владимирци
упућује
ПОЗИВ бр. ЈН 04/20
за прикупљање понуда у поступку јавне набавке мале вредности добара-Дигитализација
рентген апарата-Набавка система за компјутеризовану радиографију
1. Наручилац:Дом здравља Владимирци, Светог Саве 17, 15225 Владимирци,позива све
заинтересоване понуђаче да доставе понуду за дигитализацију рентген апарата-Набавка система за
компјутеризовану радиографију, под условима из овог позива и конкурсне документације
запредметну јавну набавку.
2. Врста наручиоца: јавна установа
3. Врста поступка јавне набавке: поступак јавне набавке мале вредности.
4. Предмет јавне набавке: Добра-Дигитализација рентген апарата-Набавка система за
компјутеризовану радиографију
5. Ознака из општег речника јавних набавки:: Рентгенски уређаји-33111000
6. Право учешћа у поступку имају сва заинтересована правна и физичка лица која
испуњавајуобавезне услове из члана 75.став 1.Закона о јавним набавкама, и додатне услове који су
ускладу са чланом 76.став 2. Закона о јавним набавкама прецизирани конкурсном документацијом
7. Доказивање испуњености обавезних услова из члана 75. став 1. и члана 76. Закона о
јавнимнабавкама, понуђач доказује достављањем доказа који су у складу са законом прецизирани
инаведени у конкурсној документацији за предметну јавну набавку.
8. Заинтересована лица могу извршити увид и преузети конкурсну документацију упросторијама
Дома здравља Владимирци на адреси: ул. Светог Саве 17, 15225 Владимирци, сваког радног дана
од 09,00 до 14,00 часова.Увид и преузимање конкурсне документације може се вршити све време
док тече рок заподношење понуда. Преузимање конкурсне документације може се извршити и са
Порталајавних набавки Управе за јавне набавке (http://portal.ujn.gov.rs/)
9. Рок за подношење понуда је 8 дана од дана објављивања позива за подношење понуда наПорталу
јавних набавки Управе за јавне набавке, односно најкасније до 15.05.2020.године до12,00
часова.Понуде поднете по истеку датума и сата одређених у овом позиву, сматраће се
неблаговременим и биће по окончању поступка отварања понуда, враћене неотворене понуђачима,
са назнаком да су поднете неблаговремено.
10. Понуде се достављају у затвореној коверти поштом или лично на адресу наручиоца – Дом здравља
Владимирци, на адреси: ул. Светог Саве 17, 15225 Владимирци, са назнаком „Не отварај – понуда
за јавну набавку бр. 04/20 – дигитализација рентген апарата-Набавка система за компјутеризовану
радиографију. На полеђини коверте навести назив и адресу понуђача. Понуда са варијантама није
дозвољена.
11. Јавно отварање понуда обавиће се последњег дана истека рока за пријем понуда,
односно15.05.2020.године у 13,00 часова, у седишту Дома здравља у Владимирцима на адреси
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12.

13.
14.

15.

Светог Саве 17, 15225 Владимирци. О отварању понуда се сачињава записник, сагласно члану 104.
Закона о јавним набавкама.
Право учешћа на отварању понуда имају овлашћени представници понуђача, што ће доказати
предајом потписаног и овереног пуномоћја, искључиво у оригиналу. Факсови и фотокопије се неће
уважити.
Избор најповољнијег понуђача извршиће се на основу критеријума „најнижа понуђена цена“.
Одлука о додели уговора биће донета најкасније у року од 10 дана од дана отварањапонуда.
Наручилац задржава право да одустане од доделе уговора за предметну јавне набавку,уколико се
измене околности под којима је покренут поступак јавне набавке, у случајупријема неисправних,
неодговарајућих и неприхватљивих понуда или одустане из било когдругог разлога.
Сва додатна објашњења у вези са јавном набавком која је предмет овог позива могу седобити на
телефон: 015/513-283, или на e-maildzvladcentar@open.telekom.rs сваког радног дана од 09,00 до
14,00 часова.Особа за контакт је Александар Иванковић
I ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ
1. Подаци о наручиоцу
Наручилац: Дом здравља „Владимирци“, Владимирци, улица Светог Саве 17, 15225 Владимирци
(у даљем тексту:Наручилац)
2. Врста поступка јавне набавке
Предметна јавна набавка се спроводи у поступку јавне набавке мале вредности, у складу са
Законом и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке.
3. Предмет јавне набавке
Предмет јавне набавке бр 04/20 су добра –дигитализација рентген апарата -Набавка система за
компјутеризовану радиографију
4. Циљ поступка
Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци.
5. Контакт (лице или служба)
Лице (или служба) за контакт: Александар Иванковић,
Телефон 015/513-283
II ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
Предмет јавне набавке
Предмет јавне набавке бр. 04/20 су добра – дигитализација рентген апаратаНабавка система за
компјутеризовану радиографију
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Позиција ( редни број ) у Плану набавки - План јавних набавки за 2020. годину:
Добра- 1.1.7.Дигитализација рентгена-Набавка система за компјутеризовану радиографију
Подаци о апропријацији у буџету, односно у финансијском плану:
Средства за наведену набавку су предвиђена у финансијском плану наручиоца на
Позицији(конту )426711
Назив и ознака из општет речника набавке: Рентгенски уређаји-33111000
III УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА И
УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА
УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА
Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који испуњаваобавезне
услове за учешће у поступку јавне набавке дефинисане чл. 75. Закона, ито:
1. Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар(чл. 75.
ст. 1. тач. 1) Закона);
2. Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела каочлан
организоване
криминалне
групе,
да
није
осуђиван
за
кривична
дела
противпривреде,кривична дела против животне средине, кривично дело примања
илидавања мита, кривично дело преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона)
3. Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу сапрописима
Републике Србије или стране државе када има седиште на њенојтериторији (чл. 75. ст. 1.
тач. 4) Закона);
4. Да понуђач има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет
јавне набавке и важећу дозволу за стављање добра које је предмет јавне набавке у промет
(чл. 75. ст. 1. тач. 5) Закона)
5. Право на учешће у поступку има понуђач који достави изјаву о поштовању обавеза који
произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити
животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време
подношења понуде( Образац 9).
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 80.
Закона,подизвођач мора да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4)Закона .
Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача, мора даиспуни
обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона, а додатне условеиспуњавају заједно.
ДОДАТНИ УСЛОВИ
Понуђач у поступку јавне набавке мора испуњавати следеће додатне услове:
1. Доказ да понуђач има најмање једног сервисера у сталном радном односу за који поседује
сертификат издат од стране произвођача опреме (доставити копију траженог сертификата
издатог од стране произвођача апарата)
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2. Понуђачи су у обавези да примењују ISO стандарде 9001, 14001,18001, 13485 и 27001 и да
доставе доказ о истим.
3. Изабрани понуђач је дужан да приликом инсталације понуђеног апарата докаже да апарат
поседује све софтверске пакете који су тражени,као и оне чија се могућност касније
надоградње захтева, и то под следећим тачкама. Испоручена добра морају имати прописане
дозволе за стављање у промет осим у случајевима када Агенција за лекове одобри увоз
добра које нема дозволу за стављање у промет.

4. Понуђач је у обавези да достави овлашћење произвођача за учествовање у
предметном поступку као и Решење о регистрацији понуђеног медицинског
средства при АЛИМС-у – копија.
5. Потенцијални понуђач доказује поменуте техничке карактеристике доставом
каталога, брошуре или другог штампаног документа и означавањем истих у
каталогу редним бројем из техничке спецификације, у случају да каталог не садржи
све поменуте техничке карактеристике понуђач је у обавези да достави изјаву .
6. Да достави средство финансијског обезбеђења
7. Обавеза испоручиоца је повезивање испорученог добра на националну медицинску
платформу за превентиву и дијагностику ( слика и радна листа)

УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА
Испуњеност обавезних услова за учешће
понуђачдоказуједостављањем следећих доказа:
•

•

у

поступку

предметне

јавне

набавке,

Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона - Доказ: Извод из регистра Агенције за
привреднерегистре, односно извод из регистра надлежног Привредног суда:
НАПОМЕНЕ:
У случају да понуду подноси група понуђача, овај доказ доставити за сваког учесника из
групе.У случају да понуђач подноси понуду са подизвођачем, овај доказ доставити и за
подизвођача (ако је више подизвођача доставити за сваког од њих)
Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона - Доказ: Правна лица:1) Извод из казненеевиденције,
односно уверењe Основног суда (које обухвата и податке из казненеевиденције за кривична
дела која су у надлежности редовног кривичног одељења Вишегсуда) на чијем подручју се
налази седиште домаћег правног лица, односно седиштепредставништва или огранка
страног правног лица, којим се потврђује да правно лиценије осуђивано за кривична дела
против привреде, кривична дела против животнесредине, кривично дело примања или
давања мита, кривично дело преваре. Уколикоуверење Основног суда не обухвата податке
из казнене евиденције за кривична дела којасу у надлежности редовног кривичног одељења
Вишег суда, потребно је поред уверењаОсновног суда доставити и уверење Вишег суда на
чијем подручју је седиште домаћегправног лица односно седиште представништва или
огранка страног правног лица, којимсе потврђује да правно лице није осуђивано за
кривична дела против привреде икривично дело примања мита; 2) Извод из казнене
евиденције Посебног одељења заорганизовани криминал Вишег суда у Београду, којим се
потврђује да правно лице нијеосуђивано за неко од кривичних дела организованог
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криминала; 3) Извод из казненеевиденције, односно уверење надлежне полицијске управе
МУП-а, којим се потврђује дазаконски заступник понуђача није осуђиван за кривична дела
против привреде, кривичнадела против животне средине, кривично дело примања или
давања мита, кривично делопреваре и неко од кривичних дела организованог криминала
(захтев се може поднетипрема месту рођења или према месту пребивалишта законског
заступника). Уколикопонуђач има више законских заступника дужан је да достави доказ за
сваког од њих.Предузетници и физичка лица: Извод из казнене евиденције, односно
уверење надлежнеполицијске управе МУП-а, којим се потврђује да није осуђиван за неко од
кривичних делакао члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела
противпривреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или
давањамита, кривично дело преваре (захтев се може поднети према месту рођења или
премаместу пребивалишта).Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања
понуда;
Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона - Доказ: Уверење Пореске управе
Министарствафинансија и привреде да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверење
надлежнеуправе локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних
јавнихприхода или потврду Агенције за приватизацију да се понуђач налази у
поступкуприватизације.Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда;
Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 5) Закона –Доказ:Решење Министарства здравља Републике
Србије за промет лековима и медицинским средствима
Потписана и оверена изјава понуђача о поштовању обавеза који произилазе из важећих
прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и
да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде.

Испуњеност горе наведених услова, у складу са чл. 77. ст. 4. Закона о јавним
набавкама,понуђач може да доказује и подношењем Изјаве понуђача о испуњености услова,
под пуном материјалном и кривичном одговорношћу (Oбразац 1. )
Или изводом из регистра понуђача за услове из члана 75 став 1-4
Испуњеност додатних услова за учешће у поступку јавне набавке понуђач доказује достављањем
следећих доказа:
• М образац пријаве на обавезно осигурање за сервисера, уговор о раду за сервисера или
фотокопија радне књижице.Доставити копију траженог сертификата издатог од стране
произвођача апарата.
• Важеће Решење Агенције за лекове и медицинска средства (АЛИМС) за стављање у
промет производа који је предмет јавне набавке.
• Доказ о поседовању ISO стандарда 9001, 14001,13485, 18001 и 27001, у неовереним
фотокопијама
• Каталог којим доказује да испуњава техничке услове или изјава произвођача да
•

понуђено добро испуњава захтеве Наручиоца
Изјава понуђача, на меморандуму понуђача, да апарат поседује све софтверске пакете
који су тражени,као и оне чија се могућност касније надоградње захтева, или изјавом
произвођача.

Страна 7 од 37

ДОМ ЗДРАВЉА „ВЛАДИМИРЦИ“ С.Саве 17 Владимирци

МБ 17681664 ПИБ 104920056
ТР 840-764661-98
Тел.централа: 015/513-283; 513-197; 514-712 факс 015/ 513-178

e-mail: dzvladcentar@open.telekom.rs

Јавна набавка број 04/20
•

ФИНАНСИЈСКО ОБЕЗБЕЂЕЊЕ:
- за озбиљност понудебланко сопствену меницу(саставни део конкурсне
документације – понуде), која мора бити евидентирана у Регистру меница и
овлашћења Народне банке Србије.Меница мора бити оверена печатом и потписана од
стране лица овлашћеног за заступање, а уз исту мора бити достављено попуњено и
оверено менично овлашћење – писмо, са назначеним износом од 10% од укупне
вредности понуде са ПДВ-ом. Уз меницу мора бити достављена копија картона
депонованих потписа који је издат од стране пословне банке коју понуђач наводи у
меничном овлашћењу – писму. Рок важења менице је до закључења уговора.
- за добро извршење посла бланко сопствену меницу, ( доставља само понуђач
коме је додељен уговор, а приликом закључења уговора )која мора бити
евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије. Меница мора
бити оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног за заступање, а уз исту
мора бити достављено: попуњено и оверено менично овлашћење – писмо, са
назначеним износом од 10% од укупне вредности понуде са ПДВ-ом. Уз меницу мора
бити достављена копија картона депонованих потписа који је издат од стране пословне
банке коју понуђач наводи у меничном овлашћењу – писму. Рок важења менице је до
истека уговореног постгарантног рока за сервис и резервне делове .

ДОПУНСКЕ НАПОМЕНЕ:
Докази о испуњености услова могу се достављати у неовереним фотокопијама;
Уколико понуду подноси група понуђача понуђач је дужан да за сваког члана групе
доставинаведене доказе да испуњава услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4), Додатне услове
групапонуђача испуњава заједно.
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, понуђач је дужан да за
подизвођачадостави доказе да испуњава услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона.Наведене
доказе о испуњености услова понуђач може доставити у виду неоверених копија, аНаручилац
може пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од понуђача, чија је понуда наоснову
извештаја за јавну набавку оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал илиоверену
копију свих или појединих доказа.
Ако понуђач у остављеном, примереном року који не може бити краћи од пет дана, не достави
наувид оригинал или оверену копију тражених доказа, Наручилац ће његову понуду одбити
каонеприхватљиву.
Понуђачи који су регистровани у регистру који води Агенција за привредне регистре не морају
дадоставе доказ из чл. 75. ст. 1. тач. 1) Извод из регистра Агенције за привредне регистре, који
јејавно доступан на интернет страници Агенције за привредне регистре.
Наручилац неће одбити понуду као неприхватљиву, уколико не садржи доказ одређенконкурсном
документацијом, ако понуђач наведе у понуди интернет страницу на којој су подацикоји су
тражени у оквиру услова јавно доступни.
Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ, понуђач доставља копију
електронског документа у писаном облику, у складу са законом којим се
уређујеелектронскидокумент.
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Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају тражени докази, понуђач може,
уместодоказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и материјалном
одговорношћуоверену пред судским или управним органом, јавним бележником или другим
надлежниморганом те државе.
Ако понуђач има седиште у другој држави, Наручилац може да провери да ли су документикојима
понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране надлежних органа тедржаве.
Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у вези
саиспуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке,
односнозакључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је документује
напрописани начин.
IV. УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ
ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА
Понуда морa бити састављена на српском језику.Уколико понуђач не достави понуду на
српскомјезику, таква понуда ће се одбити, као неприхватљива.Документа достављена на страном
језикуморају бити преведена и оверена од стране судског тумача.
НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА
Понуда мора да садржи све доказе дефинисане Законом о јавним набавкама и
конкурсномдокументацијом.Понуда се доставља у оригиналу, печатирана и заведена код понуђача
и потписана од странеодговорног лица понуђача или лица које има овлашћење да потпише понуду
у име понуђача илигрупе понуђача.Понуда се попуњава хемијском оловком (не црвеном, нити
графитном оловкомили мастилом) или машински (електронским) уносом (у случају да је
документација преузетаелектронским путем).
Понуда мора бити поднета на обрасцима који чине саставни део ове конкурсне документације
ипопуњена свим траженим подацима по рубрикама.
Уколико понуђач начини грешку у попуњавању, потребно је да исту избели и правилно попуни,
аместо начињене грешке парафира и овери печатом, како би се могло утврдити садржина понуде.
Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији,
затворенуна начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут
отвара.
На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача.
У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи
понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.
Понуду доставити на адресу:Дом здравља Владимирци, Светог Саве 17, 15225 Владимирци, са
назнаком: ,,Понуда за јавну набавку– Дигитализација рентгена- Набавка система за
компјутеризовану радиографију- НЕ ОТВАРАТИ”.
Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до15.05.2020.год. до
12:00 часова
Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се понуда налази,
обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу приспећа.
Понуда коју Наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која је
примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се неблаговременом.
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Отварање понуда је јавно и обавиће се 15.05.2020..године у 13:00 часова, у управној згради
Дома здравља Владимирци, на адреси Светог Саве 17, Владимирци.
Отварање понуда врши Комисија за јавну набавку образована од стране Наручиоца. Наручилац је
дужан да о поступку отварања понуда води записник о отварању понуда. Представник понуђача који
учествује у поступку отварања понуда има право да приликом отварања понуда изврши увид у
податке из понуде који се уносе у записник о отварању понуда. Наручилац је дужан да у току
поступка обезбеди чување поверљивих података из понуде у складу са чланом 14. Закона о јавним
набавкама. Записник о отварању понуда потписују чланови комисије и представници понуђача, који
преузимају примерак записника.
Наручилац је дужан да понуђачима који нису учествовали у поступку отварања понуда достави
записник у року од три дана од дана отварања понуда. У поступку отварања понуда могу активно
учествовати само овлашћени представници понуђача. Пре почетка поступка јавног отварања понуда,
представници понуђача, који ће активно учествовати у поступку отварања понуда, дужни су да
наручиоцу предају писмена овлашћења, на основу којих ће доказати да су овлашћени за учешће у
поступку отварања понуда.
Сви обрасци, као и образац модел уговора морају бити попуњени, печатом оверени и потписани од
стране овлашћеног лица у зависности од начина подношења понуде, и морају садржати све тражене
податке који треба да буду њихов саставни део.
ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА
Подношење понуде са варијантама није дозвољено.
НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ
У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду наначин
који је одређен за подношење понуде.
Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која
документанакнаднодоставља.
Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: Дом здравља Владимирци, Светог
Саве 17, 15225 Владимирци, са назнаком:
„Измена понуде за јавну набавку – Дигитализација рентгена-Набавка система за
компјутеризовану радиографију, ЈН бр 04/20- НЕОТВАРАТИ”или
„Допуна понуде за јавну набавку– Дигитализација рентгена-Набавка система за
компјутеризовану радиографију, ЈН бр 04/20- НЕ ОТВАРАТИ”или
„Опозив понуде за јавну набавку– Дигитализација рентгена-Набавка система за
компјутеризовану радиографију, ЈН бр 04/20- НЕ ОТВАРАТИ”или
„Измена и допуна понуде за јавну набавку–Дигитализација рентгена-Набавка система за
компјутеризовану радиографију, ЈН бр 04/20-НЕОТВАРАТИ”.
На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. У случају да понудуподноси
група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача инавести називе и
адресу свих учесника у заједничкој понуди.
По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју понуду.
УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ
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Понуђач може да поднесе само једну понуду.
Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкојпонуди
или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда.
У Обрасцу понуде понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да липодноси понуду
самостално, или као заједничку понуду, или подноси понуду са подизвођачем.
ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде наведе да
понуду подноси са подизвођачем, проценат укупне вредности набавке који ћеповерити
подизвођачу, а који не може бити већи од 50%, као и део предмета набавке који ћеизвршити преко
подизвођача.
Понуђач у Обрасцу понуде наводи назив и седиште подизвођача, уколико ће делимичноизвршење
набавке поверити подизвођачу.
Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који подносипонуду
са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у уговору о јавној набавци.
Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су наведени
упоглављу III конкурсне документације, у складу са Упутством како се доказује
испуњеностуслова.
Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне
набавке,односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.
Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача,
радиутврђивања испуњености тражених услова.
ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА
Понуду може поднети група понуђача.
Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде мора бити
споразумкојим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне
набавке,а који обавезно садржи податке из члана 81. ст. 4. тач. 1) до 6) Закона и то податке о:
1. члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће
заступати групу понуђача пред наручиоцем,
2. понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор,
3. понуђачу који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења,
4. понуђачу који ће издати рачун,
5. рачуну на који ће бити извршено плаћање,
6. обавезама сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора.
Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су наведени упоглављу
IV конкурсне документације, у складу са Упутством како се доказује испуњеностуслова.
Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.
Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или заједничкупонуду
у име задругара.
Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о
јавнојнабавци одговара задруга и задругари у складу са законом.
Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка јавне набавке
иуговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари.
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ПОНУДА ПО ПАРТИЈАМА
Ова набавка није опредељена по партијама.
НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ ОД
КОЈИХЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ ПОНУДЕ
Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача.Плаћање за добра је на основу издате фактуре од
стране Понуђача, у року који не може бити краћи од 45 дана нити дужи од 120 данапо
квалитатативном и квантитативном пријему предмета набавке.
Рок важења понуде не може бити краћи од30 дана од дана отварања понуда. У случају да понуђач
наведе краћи рок важења понуде, понуда се одбија као неприхватљива и као таква се неће
разматрати.
На основу члана 90. став 2. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС”, бр. 124/2012, 14/2015 и
68/2015, у даљем тексту: Закон)у случају истека рока важења понуде, Наручилац је дужан да
уписаном облику затражи од понуђача продужење рока важења понуде.
Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде не може мењати понуду.
Цена мора бити исказана у динарима, без пореза на додату вредност, са урачунатим свим
трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке,
Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, Наручилацће поступити у складу са чланом
92. Закона.
Плаћање за испоручена добра се врши по испостављеној фактури у року који не може бити краћи
од 45 дана нити дужи од 120 од дана пријема фактуре коју испоставља понуђач којом је потврђена
испорука добара.
Уколико понуђач достави понуду чија је вредност већа од процењене вредности јавне набавке,
наручилац ће такву понуду одбити као неприхватљиву.
ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У
ПОНУДИ
Цена мора бити исказана у динарима, исказана без пореза на додату вредност, са урачунатим
свимтрошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке.
Цена је фиксна и не може се мењати. Осим вредности добара цена обухвата и и све остале зависне
трошкове Понуђача.
Приликом оцењивања понуда поредиће се укупна цена без ПДВ.
Цену је потребно изразити нумерички
Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, Наручилац ће поступити у складу са чланом92.
Закона.
ЗАШТИТА
ПОВЕРЉИВОСТИ
ПОДАТАКА
КОЈЕ
НАРУЧИЛАЦ
СТАВЉА
ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ
Предметна набавка не садржи поверљиве информације које Наручилац ставља на располагање.
ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ
Заинтересовано лице може, у писаном облику путем електронске поште на emaildzvladcentar@open.telekom.rsтражити од наручиоца додатне информације или појашњења у
вези са припремањем понуде, најкасније 5 дана пре истека рока за подношење понуде.
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Наручилац ће заинтересованом лицу у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева за додатним
информацијама или појашњењима конкурсне документације, одговор доставити тако што ће
питање понуђача и појашњење објавити на Порталу јавних набавки
Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев за
додатниминформацијама или појашњењима конкурсне документације, ЈН бр. 04/20. Ако
Наручилацизмени или допуни конкурсну документацију 8 или мање дана пре истека рока за
подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и објави обавештење о
продужењу рока за подношење понуда.
По истеку рока предвиђеног за подношење понуда Наручилац не може да мења нити да допуњује
конкурсну документацију.
Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде телефоном није
дозвољено.
Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен чланом 20. Закона.
ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И
КОНТРОЛАКОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА
После отварања понуда Наручилац може приликом стручне оцене понуда да у писаном
обликузахтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и
упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача
(члан 93. Закона).
Уколико Наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно извршити контролу
(увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, Наручилац ће понуђачу оставити примерени
рок да поступи по позиву наручиоца, односно да омогући наручиоцу контролу (увид) код
понуђача, као и код његовог подизвођача.
Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака
уоченихприликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања.
Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, Наручилац ће његову понуду одбити
као неприхватљиву.
ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА
Избор најповољније понуде, за сваку партију, ће се извршити применом критеријума „најнижа
понуђена цена“
ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ ИЗВРШИТИ
ДОДЕЛУУГОВОРА У СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ ИЛИ ВИШЕ ПОНУДА СА
ИСТОМ ПОНУЂЕНОМ ЦЕНОМ
Уколико две или више понуда имају исту понуђену цену, као најповољнија биће изабрана понуда
оног понуђача који је понудио дужи рок плаћања, а уколико се и по овом критеријуму не може
извршити избор најповољнијег понуђача, најповољнији понуђач ће се изабрати извлачењем из
шешира, јавно.
РАЗЛОЗИ ЗБОГ КОЈИХ ПОНУДА МОЖЕ БИТИ ОДБИЈЕНА
Наручилац ће одбити понуду ако је неблаговремена, неприхватљива и неодговарајућа, а све у
складу са чланом 3. тачком 31), 32) и 33) Закона о јавним набавкама.
Такође, Наручилац ће одбити понуду и ако:
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1) понуђач не докаже да испуњава обавезне услове за учешће у поступку ј.н.;
2) понуђач не докаже да испуњава додатне услове за учешће у поступку ј.н.;
3) је понуђени рок важења понуде краћи од прописаног;
4) понуда садржи друге недостатке због којих није могуће утврдити стварну садржину
понуде или није могуће упоредити је са другим понудама;
5) обрасци у конкурсној документацији нису достављени у складу са конкурсном
документацијом;
Понуда понуђача мора да садржи сва документа дефинисана конкурсном документацијом.
Наручилац може да одбије 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 претходнетри године за радове.
Доказ може бити:
1) правоснажна судска одлука или коначна одлука другог надлежног органа;
2) исправа о реализованом средству обезбеђења испуњења обавеза у поступку јавне
набавке или испуњења уговорних обавеза;
3) исправа о наплаћеној уговорној казни;
4) рекламације потрошача, односно корисника, ако нису отклоњене у уговореном року;
5) изјава о раскиду уговора због неиспуњења битних елемената уговора дата на начин и
под условима предвиђеним законом којим се уређују облигациони односи;
6) доказ о ангажовању на извршењу уговора о јавној набавци лица која нису означена
упонуди као подизвођачи, односно чланови групе понуђача;
НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПОНУЂАЧА
Заштиту права понуђача, у свим фазама поступка јавне набавке, обезбеђује Републичкакомисија за
заштиту права у поступцима јавних набавки.
Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач односно заинтересовано лице.
Захтев за заштиту права подноси се Републичкој комисији, а предаје наручиоцу.
Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне набавке, против свакерадње
наручиоца, осим ако овим законом није другачије одређено.
Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за подношење
понуда или конкурсне документације сматраће се благовременим ако је примљен од
страненаручиоца најкасније седам дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на
начиндостављања.
У случају подношења захтева за заштиту права из става 3. овог члана долази до застоја рока
заподношење понуда.
После доношења одлуке о додели уговора/обустави поступка, рок за подношење захтева
зазаштиту права је десет дана од дана пријема одлуке.
Подносилац захтева је дужан да захтев за заштиту права достави на начин да је Наручилацприми у
најкраћем могућем року.
Ако се захтев доставља непосредно, електронском поштом или факсом, подносилац мора
иматипотврду пријема одлуке од стране наручиоца, а уколико се одлука доставља путем поште
морасе послати препоручено са повратницом.
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Ако Наручилац одбије пријем одлуке, сматра се да је одлука достављена дана када је
пријемодбијен.
Примерак захтева за заштиту права подносилац истовремено доставља Републичкој комисији.
Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку
јавненабавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово
подношењепре истека рока за подношење захтева из става 3. овог члана, а подносилац захтева га
нијеподнео пре истека тог рока
Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране
истогподносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за које је
подносилацзахтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева.
О поднетом захтеву за заштиту права Наручилац обавештава све учеснике у поступку
јавненабавке, односно објављује обавештење о поднетом захтеву на Порталу јавних
набавки,најкасније у року од два дана од дана пријема захтева за заштиту права.
Подносилац захтева за заштиту права је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплатитаксу,
у складу са чланом 156., став 1. Закона о јавним набавкама у складу са подацима који се налазе на
интернет страници Републичке комисије за заштиту права у поступцима јавних набавки,
www.kjn.rs.

РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН
Уговор о јавној набавци ће бити закључен са понуђачем којем је додељен уговор у року од 8 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
заподношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 112.став 2.тачка 5) Закона.
Наручилац је дужан да у поступку јавне набавке, пошто прегледа и оцени понуде, одбије све
неприхватљиве понуде. Прихватљиве понуде Наручилац рангира применом критеријума за доделу
уговора одређеног у позиву за подношење понуде и конкурсној документацији. Након спроведене
стручне оцене понуда, на основу извештаја комисије Наручилац доноси одлуку о додели уговора,
ако је прибавио најмање једну прихватљиву понуду.
На основу извештаја о стручној оцени понуда, Наручилац доноси одлуку о додели уговора, у року
од 10 дана од дана отварања понуда ( рок одређен у позиву за подношење понуда ).
Одлука о додели уговора мора бити образложена и мора да садржи елементе одређене чланом 108.
Закона о јавним набавкама.
Наручилац је дужан да одлуку о додели уговора достави свим понуђачима у року од три дана од
дана доношења.
Наручилац доноси одлуку о обустави поступка јавне набавке на основу извештаја о стручној
оцени понуда, уколико нису испуњени услови за доделу уговора.
Наручилац може 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, односно услед којих је престала потреба наручиоца за предметном набавком због чега се
неће понављати у току исте буџетске године, односно у наредних шест месеци.
Наручилац је дужан да своју одлуку о обустави поступка јавне набавке писмено образложи,
посебно наводећи разлоге обуставе поступка и да је достави понуђачима у року од три дана од
дана доношења одлуке, као и да објави обавештење о обустави поступка у року од пет дана од
дана коначности одлуке.
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Наручилац је дужан да у одлуци о обустави поступка јавне набавке одлучи о трошковима
припремања понуде из члана 88. став 3. Закона о јавним набавкама.
Коначна одлука о обустави поступка представља извршни наслов за трошкове припремања понуде
из члана 88. став 3. Закона о јавним набавкама.
ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА
Оквирни рок у коме ће Наручилац донети Одлуку о додели уговора је 10 (десет) дана од дана
јавног отварања понуда.
Образложену Одлуку о додели уговора, наручулац ће доставити свим понуђачима у року од 3
(три) дана од дана доношења одлуке.
Ако понуђач одбије пријем одлуке, сматра се да је одлука достављена дана када је пријем одбијен.
Уговор са понуђачем коме је додељен уговор биће закључен у року од 5 (пет ) дана, од дана
протека рока за подношење захтева за заштиту права .
Ако понуђач коме је додељен уговор одбије да закључи уговор, Наручилац ће закључити уговор са
првим следећим најповољнијим понуђачем.
МОДЕЛ УГОВОРА
Овлашћено лице понуђача који наступа самостално или са подизвођачима је дужно да модел
уговора попуни, потпише и овери, чиме потврђује да је сагласан са моделом уговора.
Када се ради о групи понуђача овлашћени члан групе понуђача је дужан да модел уговора попуни,
потпише и овери, чиме потврђује да је сагласан са моделом уговора.
У моделу уговора морају бити наведени сви подизвођачи односно сви понуђачи из групе понуђача.
Подаци унети у модел уговора морају се слагати са подацима наведеним у понуди.
Уговор са најповољнијим понуђачем биће закључен у року од 5 дана од дана истека рока за
подношење захтева за заштиту права понуђача из члана 149. Закона о јавним набавкама.
Уколико у року за подношење понуда пристигне само једна понуда и та понуда буде прихватљива,
Наручилац може сходно члану 112. став 2. тачка 5. Закона о јавним набавкама, закључити уговор
са понуђачем у року од три дана од дана када понуђач прими одлуку о додели уговора.
ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ
У обрасцу трошкова припреме понуде могу бити приказани трошкови израде узорка или модела,
ако су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкови прибављања
средстава обезбеђења.
ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ
Изјавом о независној понуди понуђач под пуном материјалном и кривичном одговорношћу
потврђује да је понуду поднео независно, без договора са другим понуђачима или
заинтересованим лицима.
V. ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ И ОПИС ДОБАРА
ОПИС ЦР СИСТЕМА И ЛАСЕРСКОГ ПРИНТЕРА

I
1

ЦР СИСТЕМ (СИСТЕМ ЗА КОМПЈУТЕРИЗОВАНУ РАДИОГРАФИЈУ)
Могућност очитавања касета са фосфорним фолијама за дигиталнурадиографију
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2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

21

II
1
2
3
4
5
6

формата: 35x43 цм, 35x35цм,24x30цм,25x30цм, 15x30цм
Резолуција очитавања од мин.12 пиxела/мм за све формате касета за дигиталну
радиографију
Брзина очитавања минимално 30 касетa 35x43цм на сат
Обрада слике у аквизицији: мин. 16 бита
Излаз слике у аквизицији: мин 12 бита
Касета 35x43 цмса фолијама– 2 ком
Касета 24x30 цм са фолијама – 2 ком
Тежина уређаја : максимално 20 кг (толеранција +/-5 кг)
Потрошња електричне енергије у „stand – by“ моду : максимално 10 W
Аквизициона станица са ЛЦД монитором дијагонале мин. 21 инча, мин.3.0GHz Quad
Core Processor, мин.8GB RAM, за унос података о пацијенту и подршку аквизиције
слике
Могућност штампања на мрежном штампачу рендгенских филмова, са различитим
комбинацијама снимака на једном филму
Додавање информација о пацијенту на снимак, додавање маркера као и текст-напомена
(анотација)
Могућност увећања или умањена слике
Могућност корекције контраста и осветљаја на снимку, употреба филтера
DICOM подршка (DICOM Send, DICOM Print)
Могућност резања слика на CD-ROM са аквизиционе станице са програмом за преглед
Могућност архивирања медицинских студија
Минимум четири конкурентска корисника за приступ дијагносттичким
информацијама.
Могућност повезивања са удаљеним локацијама са испоруком одговарајућег хардвера
за безбедан приступ медицинским студијама
Могућност употребе дијагностичког софтвера ЦР система – „web“ базиран софтвер
или „ одговарајући“
Основни и напредни алати:
Увећање и умањење (Zoom)
Ротација и окретање снимака
„Pan“ или одговарајуће слике
Детекција решетка
Затамњење неекспонираних делова на снимку
DICOM STORE SCU/SCP
DICOM PRINT
DICOM MWL
Медицински ласерски принтер
Принтер ласерске технологије штампања
Резолуција штампања: мин. 500 пиксела по инчу
Брзина штампања минимално 70 филмова 35x43 цм на сат
Могућност штампања мин. следећих формата: 35x43 цм,25x30цм,28x35цм, 20x25цм
Могућност пуњења филмова по дневној светлости
Тежина принтера: максимално 80 кг.
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7
8

Mин. две фиоке за одлагање филмнова и штампање два формата филма истовремено
Стони (table-top) принтер

Испоруку добра којеје предмет набавке Понуђач ће извршити у седишту Наручиоца.
Рок испоруке траженог добра је 60 (шестдесет) дана, рачунајући од дана потписивања уговора о
купопродаји

Понуђач је дужан да гарантује да добро, које је предмет јавне набавке, буде испоручено
у траженом квалитету, у случају уочених недостатака од стране представника наручиоца,
понуђач исте мора отклонити у року од 2 дана по пријему позива од стране представника
наручиоца.
Понуђач са којим буде закључен уговор дужан је да гарантује да испоручени уређај 1
(једне) године исправно и нормално функционише.
Понуђач је дужан да гарантује да ће по истеку гаранције за исправно функционисање
добра обезбеди сервис и резервне делове и опрему у трајању од 7 (седам ) година од
истека гаранције.
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Образац 1.
ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА

У циљу установљавања услова за учешће , сходно члану 77. Став 4 Закона о јавним набавкама (
„Службени гласник РС „.124/2012),
Понуђач под пуном моралном, кривичном и материјалном одговорношћу изјављује, да испуњава
услове за учешће у поступку јавне набавке предвиђене у члану 75.Закона о јавним набавкама
(„Службени лист РС „бр.124/2012) и то да :
1. је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајуђи регистар;
2. он 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, кривична дела примање и давање мита, кривично дело преваре;
3. 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. Има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне набавке,
ако је таква дозвола предвиђена посебним прописом

ДАТУМ ПОTПИС ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦA
MП
________________________
_______________________________________
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Образац 2
ОБРАЗАЦ ЗА ОЦЕНУ ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ПОНУЂАЧА
При састављању понуде у потпуности смо поштовали услове наручиоца, упознати смо са
свим условима Наручиоца и са тим у вези прилажемо следеће доказе (прилоге) и обрасце о
испуњености обавезних услова
ОБРАЗАЦ 1. Образац за оцену испуњености обавезних и додатних услова из члана 75. и 76.
Закона о јавним набавкама
Редни
број

Назив документа

Документ
достављен
(заокружити да/не)

Прилог
1

Извод из Агенције за привредне регистре, односно извод из
регистра надлежног органа

да

не

Прилог
2

Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежног суда и
надлежне полицијске управе Министарства унутрашњих послова

да

не

да

не

да

не

да

не

Прилог 6 Споразум групе понуђача који подносе заједничку понуду

да

не

Образац Образац изјаве понуђача о испуњености услова из члана 75.
1
Став 1-4 Закона о јавним набавкама

да

не

Образац Образац за оцену испуњености услова понуђача
2

да

не

Образац Подаци о понуђачу/ подизвођачу/учеснику у заједничкој понуди
3

да

не

да

не

да

не

а) Уверење Пореске управе Министарства финансија и привреде
Прилог
3
Прилог
4
Прилог
5

б) Уверења Управе јавних прихода града, односно општине
в) Потврда надлежног органа да се понуђач налази у поступку
приватизације.
образац изјаве понуђача о испуњености услова из члана 75. Став
1-4 Закона о јавним набавкама
Извод из регистра понуђача (уместо прилога 1., 2., 3., 4. из ове
табеле)

Образац Изјава понуђача да неће извршење набавке делимично поверити
4
подизвођачу
Образац Изјава понуђача да ће извршење набавке делимично поверити
5

Страна 20 од 37

Напомене

ДОМ ЗДРАВЉА „ВЛАДИМИРЦИ“ С.Саве 17 Владимирци

МБ 17681664 ПИБ 104920056
ТР 840-764661-98
Тел.централа: 015/513-283; 513-197; 514-712 факс 015/ 513-178

e-mail: dzvladcentar@open.telekom.rs

Јавна набавка број 04/20
подизвођачу
Образац Изјава о подношењу заједничке понуде
6

да

не

Образац Изјава о независној понуди
7

да

не

Образац Образац понуде
8

да

не

да

не

Образац Образац трошкова припреме понуде
10

да

не

Образац Модел уговора
11

да

не

Образац Изјава о поштовању обавеза у складу са чланом 75. Став 2
9
Закона о јавним набавкама

Датум:_____________________

М.П.

Потпис овлашћеног лица

Образац за оцену испуњености обавезних услова из члана 75. Закона о јавним набавкама
(за подизвођача)
Редни
број

Назив документа

Документ достављен
(заокружити да/не)

Прилог
1

Извод из Агенције за привредне регистре, односно
извод из регистра надлежног органа

Прилог
2

Извод из казнене евиденције, односно уверење
надлежног суда и надлежне полицијске управе
Министарства унутрашњих послова

да

не

да

не

Министарства

да

не

б) Уверења Управе јавних прихода града, односно
општине

да

не

в) Потврда надлежног органа да се понуђач налази
у поступку приватизације.

да

не

Прилог
4

Образац изјаве понуђача о испуњености услова из
члана 75. Став 1-4 Закона о јавним набавкама

да

не

Прилог
5

Извод из регистра понуђача (уместо прилога 1., 2.,
3., 4. из ове табеле)

да

не

Прилог
3

а) Уверење Пореске
финансија и привреде

Датум:_____________________

управе

М.П.

Напомене

Потпис овлашћеног лица
_____________________
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НАПОМЕНА: Образац оверава овлашћено лице понуђача за сваког подизвођача. Образац
копирати у потребном броју примерака за сваког подизвођача.

Образац за оцену испуњености обавезних услова из члана 75. Закона о јавним набавкама
(за члана групе понуђача)
Редни
број

Назив документа

Документ достављен
(заокружити да/не)

Прилог
1

Извод из Агенције за привредне регистре, односно
извод из регистра надлежног органа

Прилог
2

Извод из казнене евиденције, односно уверење
надлежног суда и надлежне полицијске управе
Министарства унутрашњих послова

да

не

да

не

Министарства

да

не

б) Уверења Управе јавних прихода града, односно
општине

да

не

в) Потврда надлежног органа да се понуђач налази
у поступку приватизације.

да

не

Прилог
4

Образац изјаве понуђача о испуњености услова из
члана 75. Став 1-4 Закона о јавним набавкама

да

не

Прилог
5

Извод из регистра понуђача (уместо прилога 1., 2.,
3., 4. из ове табеле)

да

не

Прилог
3

а) Уверење Пореске
финансија и привреде

Датум:_____________________

управе

М.П.

Напомене

Потпис овлашћеног лица

____________________
НАПОМЕНА: Образац оверава сваки члан групе понуђача. Образац копирати у потребном броју
примерака за сваког члана групе понуђача.
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Образац 3.

БРОЈ ЈАВНЕ НАБАВКЕ:04/20
ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ: НАБАВКА ЛАБОРАТОРИЈСКОГ МАТЕРИЈАЛА
ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ
Назив понуђача:
Седиште понуђача:
Одговорно лице (потписник уговора):
Особа за контакт:
Телефон:
Телефакс:
Електронска пошта:
Рачун понуђача:
Матични број понуђача:
ПИБ:
ПДВ- број
Документа која су приложена у понуди одговарају оргиналима

Датум:

Потпис одговорног лица:

М.П.
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ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ
1)

Назив подизвођача:
Адреса:
Матични број:
ПИБ:
Име особе за контакт:

2)

Проценат укупне вредности коју ће извршити
подизвођач:
Део предмета набавке који ће извршити
подизвођач:
Назив подизвођача:
Адреса:
Матични број:
Име особе за контакт:

Проценат укупне вредности кјоју ће извршити
подизвођач
Део предмета набавке који ће извршити
подизвођач:
Напомена:
Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе понуду са
подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, потребно је
да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког
подизвођача.
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ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ
1)

Назив учесника у заједничкој понуди:
Адреса:
Матични број:
ПИБ:
Име особе за контакт:

2)

Назив учесника у заједничкој понуди:
Адреса:
Матични број:
ПИБ:
Име особе за контакт:

3)

Назив учесника у заједничкој понуди:
Адреса:
Матични број:
ПИБ:
Име особе за контакт:

Напомена:
Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који подносе
заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места предвиђених у
табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и
достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди.
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Образац 4
ИЗЈАВА
ПОНУЂАЧА ДА ИЗВРШЕЊЕ НАБАВКЕ НЕЋЕ ДЕЛИМИЧНО ПОВЕРИТИ
ПОДИЗВОЂАЧУ

У вези са позивом за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности објављеним на
Порталу јавних набавки, дана 07.05.2020. године за набавку добара и то Дигитализација рентгенаНабавка система за компјутеризовану радиографију, број 04/20, изјављујемо да извршење набавке
нећемо делимично поверити подизвођачу.

Датум:_____________________

М.П.

Потпис овлашћеног лица
_____________________
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Образац 5
ИЗЈАВА
ПОНУЂАЧА ДА ЋЕ ИЗВРШЕЊЕ НАБАВКЕ ДЕЛИМИЧНО ПОВЕРИТИ ПОДИЗВОЂАЧУ

У вези са позивом за подношење понуда у поступку мале вредности објављеним на Порталу
јавних набавки, дана 07.05.2020. године за набавку добара и то Дигитализација рентгена-Набавка
система за компјутеризовану радиографију, број 04/20, изјављујемо да ћемо извршење набавке
делимично поверити подизвођачу и у наставку наводимо њихово учешће по вредности:
у понуди подизвођач_________________________________у укупној вредности понуде учествује у
делу_______________________________________________________________________________у
износу од ___________________________динара што износи _________% вредности понуде,
у понуди подизвођач_________________________________у укупној вредности понуде учествује у
делу_______________________________________________________________________________у
износу од ___________________________динара што износи _________% вредности понуде,
у понуди подизвођач_________________________________у укупној вредности понуде учествује у
делу_______________________________________________________________________________у
износу од ___________________________динара што износи _________% вредности понуде,

Датум:_____________________

М.П.

Потпис овлашћеног лица
_____________________
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Образац 6
_________________________
(Назив понуђача)

____________________________
(Назив понуђача)

_________________________
(Назив понуђача)

_________________________
(Назив понуђача)

____________________________
(Назив понуђача)

_________________________
(Назив понуђача)

ИЗЈАВА
О
ПОДНОШЕЊУ ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОНУДЕ

У вези са позивом за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности објављеним
на Порталу јавних набавки, дана 07.05.2020. године, за набавку добара и то Дигитализација
рентгена-Набавка система за компјутеризовану радиографију, број 04/20, изјављујемо да заједно
подносимо понуду.

Датум: _________________
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Одговорно лице понуђача
_______________________
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Образац 7.
ИЗЈАВА О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ
Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, у понуди за јавну набавку бр. 04/20,
„Дигитализација рентгена- Набавка система за компјутеризовану радиографију“ изјављујем
да сам понуду поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим
лицима.

Датум:____________

Име и презиме овлашћеног лица
___________________________
Потпис овлашћеног лица
___________________________

М.П.

Напомена: у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној
понуди,наручулац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције.
Организација надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу, односно заинтересованомлицу
изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке ако утврди да је понуђач,
односнозаинтересовано лице повредило конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу закона
којимсе уређује заштита конкуренције. Мера забране учешћа у поступку јавне набавке
можетрајати до две године. Повреда конкуренције представља негативну референцу, у
смислучлана 82. став 1. тачка 2. Закона.
Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од странеовлашћеног
лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.
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Образац8.
ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ
1. Општи подаци о понуђачу:
НАЗИВ
СЕДИШТЕ
Матични број
Шифра делатности
ПИБ
Текући рачун

Носилац платног
промета

Е-mail
Tелефон
ЛИЦЕ ОВЛАШЋЕНО ЗА ЗАСТУПАЊЕ
Име и презиме
Функција
Телефон
ЛИЦЕ ОВЛАШЋЕНО ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ УГОВОРА
Име и презиме
Функција
Телефон
2. Понуда се подноси
а) самостално
б) са подизвођачем:
1. ____________________________________________________________________________
2. ____________________________________________________________________________
3. ____________________________________________________________________________
[навести назив и седиште свих подизвођача]
в) као заједничку понуду:
1. ____________________________________________________________________________
2. ____________________________________________________________________________
3. ____________________________________________________________________________
[навести назив и седиште свих учесника у заједничкој понуди]
3. Рок важности понуде ( минимално 30 дана од дана отварања понуда) навести рок у
данима:____________
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4. Понуђена цена износи: _________________ динара без пдв и ____________ динара са
пдв

5. Начин плаћања: уплатом на рачун понуђача по испорученој фактури у року од_________(
навести рок плаћања, не краћи од 45 ни дужи од 120 дана) .
6. Рок испоруке: Испорука ће се извршити у року од 60дана
7. За извршење набавке ангажујемо ___________________ ( словима уписати број
подизвођача) подизвођача, који ће извршити _____% укупне вредности набавке.
8. Део
предмета
набавке
који
ће
бити
извршен
преко
подизвођача:
________________________________________________________________________

ОБРАЗАЦ ИСПУЊЕНОСТИ ТЕХНИЧКИХ ЗАХТЕВА
I
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

11
12

ЦР СИСТЕМ (СИСТЕМ ЗА КОМПЈУТЕРИЗОВАНУ
РАДИОГРАФИЈУ)
Могућност очитавања касета са фосфорним фолијама за
дигиталнурадиографију формата: 35x43 цм,
35x35цм,24x30цм,25x30цм, 15x30цм
Резолуција очитавања од мин.12 пиxела/мм за све формате
касета за дигиталну радиографију
Брзина очитавања минимално 30 касетa 35x43цм на сат
Обрада слике у аквизицији: мин. 16 бита
Излаз слике у аквизицији: мин 12 бита
Касета 35x43 цмса фолијама– 2 ком
Касета 24x30 цм са фолијама – 2 ком
Тежина уређаја : максимално 20 кг (толеранција +/-5 кг)
Потрошња електричне енергије у „stand – by“ моду :
максимално 10 W
Аквизициона станица са ЛЦД монитором дијагонале мин. 21
инча, мин.3.0GHz Quad Core Processor, мин.8GB RAM, за
унос података о пацијенту и подршку аквизиције слике
Могућност штампања на мрежном штампачу рендгенских
филмова, са различитим комбинацијама снимака на једном
филму
Додавање информација о пацијенту на снимак, додавање
маркера као и текст-напомена (анотација)
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13
14
15
16
17
18
19
20

21

II
1
2
3
4
5
6
7
8

Могућност увећања или умањена слике
Могућност корекције контраста и осветљаја на снимку,
употреба филтера
DICOM подршка (DICOM Send, DICOM Print)
Могућност резања слика на CD-ROM са аквизиционе
станице са програмом за преглед
Могућност архивирања медицинских студија
Минимум четири конкурентска корисника за приступ
дијагносттичким информацијама.
Могућност повезивања са удаљеним локацијама са
испоруком одговарајућег хардвера за безбедан приступ
медицинским студијама
Могућност употребе дијагностичког софтвера ЦР система –
„web“ базиран софтвер или „ одговарајући“
Основни и напредни алати:
Увећање и умањење (Zoom)
Ротација и окретање снимака
„Pan“ или одговарајуће слике
Детекција решетка
Затамњење неекспонираних делова на снимку
DICOM STORE SCU/SCP
DICOM PRINT
DICOM MWL
Медицински ласерски принтер
Принтер ласерске технологије штампања
Резолуција штампања: мин. 500 пиксела по инчу
Брзина штампања минимално 70 филмова 35x43 цм на сат
Могућност штампања мин. следећих формата: 35x43
цм,25x30цм,28x35цм, 20x25цм
Могућност пуњења филмова по дневној светлости
Тежина принтера: максимално 80 кг.
Mин. две фиоке за одлагање филмнова и штампање два
формата филма истовремено
Стони (table-top) принтер

Дана
Потпис овлашћеног лица
________________
М.П.
_____________________
Напомена:
У колоне ДА и НЕ се уписује да ли понуђено добро испуњава захтеване техничке
карактеритике, док се у колону КОМЕНТАР уписују тачне понуђене вредности, или
карактеристике медицинског средства..
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Образац 9
На основу члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама ( ''Службени гласник РС'', број 124/12),
дајем:
ИЗЈАВУ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА
У СКЛАДУ СА ЧЛАНОМ 75 СТАВ 2 ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА
Изјављујем под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, да сам ( смо ) у поступку
јавне набавке мале вредности - набавка добара–Дигитализација рентгена-Набавка система за
компјутеризовану
радиографију,редни
број
04/20,наручиоца
Дома
здравља
Владимирци,поштовали обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду,
запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да гарантујем ( мо ) да сам ( смо )
ималац ( оци ) права интелектуалне својине.

Дана
________________

М.П.

Потпис овлашћеног лица
_____________________

Напомена:
У случају када се понуда подноси као самостална или као понуда са подизвођачем овај образац
попуњава, потписује и печатом оверава овлашћено лице понуђача
Уколико има већи број учесника у заједничкој понуди, потребно је да се наведени образац
копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник
у заједничкој понуди.
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Образац 10

ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

У складу са чланом 88. став 1. Закона, понуђач ____________________ [навести назив понуђача],
доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде, како следи у табели:
Врста трошка

Износ трошка у РСД

Укупан износ трошкова припремања понуде

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити
однаручиоца накнаду трошкова.
Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, Наручилац је
дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у складу са
техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења, под
условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.
Напомена:достављање овог обрасца није обавезно.

Датум:

М.П.

_____________

Потпис понуђача
__________________
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Образац 11
МОДЕЛ УГОВОРА
ДОМ ЗДРАВЉА ВЛАДИМИРЦИ
Број:
Владимирци, _____________.год.
КУПОПРОДАЈНИ УГОВОР
Закључен дана _____________. године између уговарача:
1. Дома здравља Владимирци, Светог Саве 17.,који заступа директор др Милена
Максимовић, (у даљем тексту Наручилац) и
2. __________________из
________________,
улица______________________,
ПИБ_________, матични број_____________који заступа ______________________ ( у
даљем тексту Понуђач)

Члан 1.
Уговор се закључује по спроведеном поступку јавне набавке мале вредности бр: 04/20 –
Дигитализација рентгена-Набавка система за компјутеризовану радиографију.
Уговорне стране констатују да је Наручилац у поступку јавне набавке усвојио понуду Понуђача
број:_________ од_______________ године и изабрао Понуђача као најповољнијег понуђача за
Дигитализацију рентгена-Набавка система за компјутеризовану радиографију.Понуда Понуђача је
саставни део овог уговора.
Члан 2.
Предмет овог уговора је набавка добара за Дигитализација рентгена-Набавка система за
компјутеризовану радиографијуза потребе дома здравља Владимирциа у свему у складу са

Понудом понуђача и техничком спецификацијом који чине саставни део овог уговора:
Члан 3.
Укупна вредност уговора је _________________ динара без пдв-а, а што са зарачунатим пдв-ом
чини износ од ___________________ динара.
Испоруку уговорених добара Добављач ће извршити у седишту Наручиоца.
Рок испоруке траженог добра је _______дана(рок из понуде) , рачунајући од дана
потписивања уговора о купопродаји.
Члан 4.
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Добављач се обавезује да ће наручиоцу испоручити добро у траженом квалитету, а
према техничкој спецификацији из понуде Добављача.
Испоруку добара којасу предмет набавке Понуђач ће извршити у седишту Наручиоца.
Рок испоруке траженог добра је _______(највише 60 шестдесет) дана, рачунајући од дана
потписивања уговора о купопродаји.

Квалитативни и квантитативни пријем добара врше овлашћени представници
уговорних страна о чему се саставља Записник.
Добављач је у обавези је да приликом испоруке добара која су предмет јавне
набавке достави, на захтев наручиоца, произвођачку декларацију, која мора обавезно да
садржи назив производа, тип производа, каталошки број, назив произвођача, земљу
порекла,серијски број и датум производње.
Добављач гарантује квалитет испоручених добара одређене позитивним прописима
за добра која су предмет јавне набавке.
У случају испоруке добара неодговарајућег квалитета Наручилац задржава право
да раскине уговор и захтева надокнаду штете, односно уколико Добављач не поступи по
примедбама и у накнадном року од 2 дана, не испоручи добра одговоарајућег квалитета,
Наручилац има право да добра набави преко трећег лица, на терет Добављача, наплатом
средства обезбеђења за добро извршење посла, односно реализацијом средства
финансијског обезбеђења за добро извршење посла у уговореном року.
Финасијско обезбеђење за добро изведен посао
Члан 5.
Обавезује се наручилац да добра, који је купи од Понуђача плати у року ____________ дана од
дана достављања фактуре, на рачун Продавца____________________ код_____________________.
Члан 6.

Понуђач даје гаранцију за исправно функционисање апарата 1 године од преузимања
апарата.
Гаранција за обезбеђени сервис и резервне делове и додатну опрему у трајању од 7 година
од истека гарантног рока.
Члан 7.
Странке су сагласне да ће сва спорна питања решавати у духу добрих пословних обичаја,
споразумом.
На сва спорна питања која нису регулисана овим уговором ће се примењивати одредбе Закона о
облигационим односима.
У случају спора странке споразумно уговарају надлежност Трговинског суда у Ваљеву.
Члан 8.
Овај уговор сачињен је у 4 истоветна примерка од којих свака уговорна страна задржава по 2
примерка.

За купца

за продавца
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____________________
Др. Милена Максимовић

___________________
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