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I ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ
1.Подаци о наручиоцу:
Наручилац: Здравствени центар Аранђеловац
Адреса: Краља Петра првог 62,Аранђеловац
Интернет страница: www.zcarandjelovac.org.rs
Матични број: 06961991 ПИБ: 100996483
Текући рачун: 840-467661-56 Управа за трезор
2. Врста поступка јавне набавке:
Предметна јавна набавка се спроводи у отвореном поступку у складу са чл. 32 ЗЈН, у складу са
Законом и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке.
3. Предмет јавне набавке:
Предмет јавне набавке ЈНОП 05-2018, набавка медицинске опреме, добра,
ОРН 33100000 – медицинска опрема.
4. Циљ поступка:
Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци.
5. Контакт:
Лицa за контакт:
Војиновић Владимир и Милинковић Весна службеници за јавне набавке, Кузмић др Ивана
помоћник директора Здравственог центра Аранђеловац.
e-mail: javnenabavke.zcar@gmail.com
Напомена:
Kомуникација се може вршити од понедељка до петка од 07h-14h. Питања која стигну после
14:00 часова рачунаће се као да су приспела следећег радног дана.
Комуникација се неће вршити данима који су одређени као државни празници и други нерадни
дани. Закон о државним и другим празницима у Републици Србији („Службени гласник
РС“,бр.43/2001,101/2007,92/2011.).
6. Подаци о начину, месту и роковима за подношење понуда:
Понуду са доказима о испуњености услова из конкурсне документације доставити у затвореној
коверти или кутији на адресу: „Здравствени центар Аранђеловац“, улица Краља Петра првог 62,
34300 Аранђеловац, са назнаком „Понуда за јавну набавку добара, ЈНОП 05-2018, набавка
медицинске опреме, НЕ ОТВАРАТИ.
Последњи дан рока, односно датум и сат за подношење понуда: Рок за подношење понуда
је 24.05.2018 године до 11:00 часова.
7. Обавештење о месту, дану и сату отварања понуда:
Благовремено достављене понуде биће јавно комисијски отворене у згради управе Здравственог
центра Аранђеловац, ул. Краља Петра Првог 62 у Аранђеловцу, дана 24.05.2018 године у
12:00 часова. Отварање понуда је јавно и могу присуствовати сва заинтеросована лица, а само
овлашћени представници понуђача, који су дужни да своје својство представника понуђача
докажу предајом овлашћења Комисији за јавну набавку, могу активно учествовати. Понуде
поднете по истеку датума и сата одређених у позиву, сматраће се неблаговременим и биће по
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окончању поступка отварања понуда, враћене неотворене понуђачима, са назнаком да су
поднете неблаговремено.
8. Партије:
Јавна набавка није обликована по партијама:
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II ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈЕ), КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И
ОПИС ДОБАРА, РАДОВА ИЛИ УСЛУГА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И
ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА ИЛИ ИСПОРУКЕ ДОБАРА,
ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ УСЛУГЕ И СЛ.

1. CISTOSKOP, KOM. 1

R.br.

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

Specifikacija traţenih obaveznih minimalnih karakteristika koje
mora zadovoljiti ponuđeno dobro

1
Košuljica cistoskopa 21Ch, sa konektorima za dovod i odvod tečnosti
Sa adapterom za instrumente do 10Ch
Obturator cistoskopa 21Ch
Košuljica cistoskopa 19.5 Ch, sa konektorima za dovod i odvod
tečnosti sa adapterom za instrumente 7Ch
Obturator cistoskopa 21 Ch
Forceps biopsioni fleksibilni, diametar 7Ch, duţina 365-375mm
Forceps grasper fleksibilni, diameter 7Ch, duţina 365-375mm
HD Teleskop-optika 0°, diametar 4mm, autoklavabilna
HD Teleskop-optika 70°, diametar 4mm, autoklavabilna
Fiberoptički svetlosni kabl, duţina 2200-2500mm, debljina fibera 2.53.0mm, autoklavabilan
Led izvor hladnog svetla 180W
-led tehnologija
-radni vek Led lampe minimum 30.000 radnih sati
-temperatura boja do 6.500K
-jačina svetla: minumum paralela za xenon 180W ili jače
-kontrola intenziteta svetla 0-100%
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2. DEFIBRILATOR BIFAZIČNI, PORTABILNI, KOM. 2

R.br.

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

Specifikacija traţenih obaveznih minimalnih karakteristika koje
mora zadovoljiti ponuđeno dobro

1
Portabilni bifazični defibrilator za eksternu defibrilaciju, sinhronizovanu
kardioverziju i AED, sa ručkom za nošenje
TFT LCD displej u boji, dijagonale min. 6.5" sa mogućnošću prikaza
min. 4 krivulje i 5 numeričkih parametara
Aparat treba da poseduje dve veličine papučica za eksternu
defibrilaciju: za odrasle i za decu
Papučice treba da imaju ugrađeno dugme za punjenje i praţnjenje
energije, kao i svetlosni indikator kvaliteta kontakta sa koţom pacijenta
u tri ili više nivoa
Mogućnost rada na bateriju, kapacitet minimum 100 šokova sa
energijom defibrilacije od 270J ili minimum 3 sata kontinuiranog EKG
monitoringa
Vreme punjenja baterije: maksimalno 3 sata, pri mreţnom napajanju
Izbor nivoa energije defibrilacije: od 2 do 270J ili više, bifazično
Brzina punjenja od 0 do 200J: max 4 sek., pri mreţnom napajanju ili na
punu bateriju
Brz oporavak bazne linije EKG-a nakon defibrilacije: max 3 sek.
Automatska detekcija R zupca tokom sinhronizovane kardioverzije
Automatsko interno praţnjenje energije nakon isteka određenog
vremenskog perioda
Svakodnevno automatsko testiranje baterije i celog aparata pri
mreţnom napajanju uz memorisanje rezultata testiranja
Vizuelni indikator rezultata testiranja (ispravan/neispravan) na prednjoj
strani aparata
Vizuelna i zvučna indikacija napunjenosti energije
Podešavanje gornjih i donjih granica alarma za HR, SpO2, EtCO2 i
apnea vreme
Automatska detekcija signala pejsinga
Automatska detekcija aritmija, sa zvučnim i vizuelnim alarmima
Automatsko štampanje izveštaja o defibrilaciji, memorisanje u internoj
memoriji i mogućnost naknadnog štampanja. Trajanje EKG krive
minimum 10s pre i 10s posle defibrilacije (ukupno min. 20s)
Memorisanje aritmija, Trend 1-24h, memorisanje numeričkih vrednosti
parametara i štampanje odgovarajućih izveštaja
Ugrađen vizuelni vodič sa uputstvima za postupanje u slučaju pojave
tehničkog alarma
Integrisani 2-kanalni termički printer
Radna temperatura u opsegu od -5 do +45°C ili šire
Nivo zaštite IP44 ili bolji
Zaštita od vibracija po standardu EN1789 ili odgovarajući
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25
26
27
28
29

Teţina aparata uključujući bateriju i papučice: maksimalno 7.5kg
Mogućnost nadogradnje za monitoring NIBP, SpO2 i EtCO2 (intubirano
i neintubirano)
Mogućnost nadogradnje kukama za kačenje na krevet
Mogućnost nadogradnje papučicama za unutrašnju defibrilaciju
Potreban pribor:
 EKG kabl sa 3 voda, 1kom
 Akumulatorska baterija, 1kom
 Termalni papir, 10 kom
 Uputstvo za upotrebu, 1kom

3. TROKANALNI EKG APARAT SA DISPLEJOM, KOM. 2

R.br.
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Specifikacija traţenih obaveznih minimalnih karakteristika koje
mora zadovoljiti ponuđeno dobro
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Portabilni 3-kanalni EKG aparat
Prikazuje istovremeno 12 EKG odvoda na pozadinski osvetljenom
ekranu
Veličina dijagonale LCD ekrana: minumum 4.5"
Integrisani termički pisač snima 3 EKG traga istovremeno, na papiru
širine min. 60mm
Taster za brzo izvlačenje papira iz pisača
Manuelno ili automatsko snimanje EKG zapisa
Periodično snimanje kompletnog EKG zapisa sa podesivim intervalom
ponavljanja
Snimanje EKG ritma u trajanju od min. 60s
Automatska analiza EKG zapisa
Brzina akvizicije EKG signala: minimalno 8000 uzoraka/sekund
Brzina analize EKG signala: minimalno 500 uzoraka/sekund
CMRR faktor: minimalno 105dB
Ulazna impedansa: minimalmo 50MOhm
Tolerancija offset-a na elektrodama: minimalno ±550mV
EMG filter 25/35Hz, AC filter 50/60Hz i filter visokih frekvencija
75/100/150Hz
Integrisana folijska tastatura sa tasterima
Taster za direktno štampanje kopije poslednjeg kompletno snimljenog
EKG zapisa
Strujno i baterijsko napajanje (minimalno 120min) sa integrisanim
punjačem
Integrisani punjač za bateriju
Memorisanje minimalno 40 EKG zapisa u internoj memoriji
Zaštićen od defibrilacije
Teţina bez baterije: maksimalno 2kg
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23

Potreban pribor:
 Desetoţilni EKG kabl, 1kom
 Prekordijalne elektrode i štipaljke (6+4), 1 set
 Akumulatorska baterija, 1kom
 Termalni papir, 10 kom
 Uputstvo za upotrebu, 1kom

4. ELEKTROHIRURŠKI NOŢ, KOM. 1

R.br.

0
1
2
3
4
5
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13
14

Specifikacija traţenih obaveznih minimalnih karakteristika koje
mora zadovoljiti ponuđeno dobro

1
Mikroprocesorski kontrolisan elektrohiruški generator izlazne snage u
rasponu minimalno 1-400 W
Uređaj poseduje minimalno dva priključka za monopolarne instrumente,
i minimalno tri priključka za bipolarne instrumente
Minimalno dva priključka za noţne pedale - papučice koje se mogu
koristiti istovremeno
Pregledan veliki LCD TFT ekran u boji, izrađen od higijenskog zaštitnog
stakla otpornog na dezinfekcione preparate
Monitoring neutralne elektrode u monopolarnom reţimu - Kvalitet
kontakta koţe pacijenta sa neutralnom elektrodom, mora biti prikazan
vizuelno na ekranu aparata, npr. Zeleno - dobar kontakt, Crveno - bez
kontakta i sl.
Audio alarm u slučaju lošeg kontakta neutralne elektrode sa koţom
pacijenta sa nemogućnošću nastavka procedure, dok se kvalitet
kontakta ne poveća - sistem zaštite pacijenta
Ukoliko je priključena neutralna elektroda za bebe, uređaj će izvršiti
automatsku redukciju snage na maksimum 50 W
Kontinualno samotestiranje aparata tokom svake procedure (testiranje
svih elektronskih sklopova, struje curenja,kratkog spoja, maksimalne
izlazne snage, otpornosti...)
Audio alarmi za svaku nepravilnost u radu sa prikazom poruke na
ekranu (vizuelno upozorenje / obaveštenje / greška) sa momentalnim
prekidom sečenja ili koagulacije - sistem zaštite pacijenta
Mogućnost automatskog prepoznavanja priključenog instrumenta uz
automatsko podešavanje parametara snage i efekta sečenja odnosno
koagulacije
Minimalno 6 različitih modova sečenja u monopolarnom reţimu
Mogućnost simultane monopolarne koagulacije - mogućnost
istovremene koagulacije od strane dva hirurga
Mogućnost podešavanja efekta na tkivo u rasponu 1-9, u zavisnosti od
izbora moda, odnosno procedure
Maksimalna izlazna snaga u bar jednom modu monopolarne
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15
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koagulacije minimalno 250 W
Maksimalna izlazna snaga u bar jednom modu bipolarne koagulacije
minimalno 350 W
Minimalno dva različita moda bipolarnog sečenja
Uređaj poseduje AUTOSTART funkciju u modu bipolarne koagulacije
Automatska regulacija izlazne snage u zavisnosti od tipa tkiva
Ligacija
Stalak na toćkićima i sa korpom za odlaganje instrumenata
Uz aparat je neophodno isporučiti:
Papučica za noţnu aktivaciju sa dve pedale i kablom duţine cc4m
1kom
Drţač elektrode duţine cc 170mm sa dva tastera sa kablom duţine
min 4m i ulazon za elektordu 2,4mm 1kom
Elektroda tip noţ, ulaz 2,4 mm 5komada
Set od 12 komada standardnih elektroda ulaza 2,4mm u kontejneru sa
poklopcem 1set
Kabl za jednokratnu elektrodu min duţine od 4m 1kom
Jednokratna samolepljiva elektorda podeljena veličine cc 100cm2
100kom
Kabl za bipolarnu pincetu min duţine 4m 1kom
Bipolarna pinceta, prava cc 195mm, duţina aktivnog dela 8mm,
debljina aktivnog dela 1mm 1kom
Bipolarna pinceta bajonet cc 195mm,duţina aktivnog dela 8mm,
debljina aktivnog dela 1mm 1kom
Bipolarne makaze Metzenbaum duţine cc 230mm 1kom
Kabl za bipolarne makaze duţine min 4m 1kom
Specijalni bipolarni instrument za ligiranje krvnih sudova, duţine
230mm sa kablom min duţine 4m 1kom
Instrument mora da poseduje opciju prepoznavanja od strane aparata
kako bi se sam aparat po tipu instrumenta podesio
Napomena: Pribor koji se isporučuje mora da bude autoklavibilan na
134°C.
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5. HIDRAULIČNI STREČER, KOM. 3

R.br.
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Specifikacija traţenih obaveznih minimalnih karakteristika koje
mora zadovoljiti ponuđeno dobro

1
Sistem za podizanje preko hidrauličnih stubova
Trendelenburg i antiTrendelenburg pozicija se dobija podešavanjem
preko gasne opruge, a sve preko noţne pedale
Artikulacija leđnog dela se takođe vrši preko gasne opruge
Platforma za dušek izrađena totalno od HPL-a, propusna za RTG zrake
Platforma za dušek dvodelna
Podesiv i uklonjihv stalak za infuziju koji se moţe staviti na sva 4 ugla
strečera
Zaštitne ograde u potpunosti sklopive, izrađene od čeličnih profila
zaštićenih epoksi prahom. Sa zaštitnim osiguračem i ručkom za
manevrisanje
Na uglovima se nalaze zaštitni odbojnici
Lateralno postavljeni odbojnici za zaštitu strečera sa bokova (prekrivaju
celu duţinu strečera) prekriveni PVC-om
Svi metalni delovi završno obrađeni epoxy zaštitom i mogu se
dezinficirati sanitarnim dezinficijensima
Svi metalni delovi otporni na koroziju tako da se mogu čistiti i
deterdţentima na bazi alkohola kao i mokrom tkaninom
Točkovi veličine 200mm sa centralnim sistemom zaključavanja
Baza strečera izrađena od ABS-a sa mestom za odlaganje stvari
pacijenta i mestom za bocu za kiseonik
Dimenzije strečera 2080x830mm (dozvoljeno odstupanje od ±10mm)
Visina strečera od 565-885mm
Podešavanje leđnog dela od 0-75°
Podešavanje noţnog dela od 0-40°
Trendeleburg/Anti-Trendelenburg od +15°/-15°
Maksimalna nosivost strečera od minimum 350kg
Teţina samog strečera ne veća od 125kg

Конкурсна документација за јавну набавку ЈНОП 05-2018

Da li
ispunjava
traţene
karakteristike
DA/NE

2

Lokacija gde
se tačno nalazi
u dostavljenoj
prospektnoj i
tehničkoj
specifikaciji
odnosno
ponudi – i
obeleţiti
markerom
3

10/ 67

6. HOLTER KRVNOG PRITISKA I ARITMIJE, KOM. 1

R.br.
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Specifikacija traţenih obaveznih minimalnih karakteristika koje
mora zadovoljiti ponuđeno dobro

1
Vreme merenja NIBP: Periodična merenja NIBP, za period više od 48
sati
Način merenja NIBP oscilometrijskim metodom
Prenos podataka preko USB konekcije
Mogućnost aktiviranja ili deaktiviranja prikaza izvršenog NIBP merenja
na ekranu aparata.
Prikaz trenutnog vremena na ekranu aparata radi preciznijeg vođenja
dnevnika pacijenta o svojim aktivnostima.
Posebni tasteri za evidentiranje događaja i dodatno (vanredno) merenje
NIBP
Taster za ručno aktiviranje noćnog reţima rada (u slučaju da pacijent
ide na spavanje pre ranije određenog termina za noćni period)
Interna memorija aparata
Mogućnost rada na alkalne ili punjive baterije, prikaz napona baterija.
Opseg merenja NIBP od 30 – 260 mmHg, pulse opseg: 40 – 200 bpm
Minimum četiri podesiva perioda, jutarni, dnevni, noćni i specijalni
Podesivi vremenski rasponi između pojedinačnih merenja od 5 do 60
minuta, nezavisno za svaki period
Program koji radi pod Windows operativnim sistemom.
Mogućnost kreiranja nekoliko različitih korisničkih profila sa unapred
definisanim oblikom i parametrima analize i štampe. Mogućnost slanja
izveštaja E-mailom direktno iz programa za analizu.
Jezik programa za analizu Srpski i Engleski
Pribor uz aparat:
 Manţetna, standardne veličine
 Torbica sa kaiševima za nošenje oko vrata
 Punjive baterije (dva seta) sa punjačem
 Neophodan pribor za prenos podataka na PC
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7. KOLOR DOPLER ULTRAZVUČNI APARAT, KOM. 1
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Specifikacija traţenih obaveznih minimalnih karakteristika koje
mora zadovoljiti ponuđeno dobro

1
Stacionarni kolor dopler sistem sa 12 bitnim digitalnim beam formerom
Integrisani flet panel monitor veličine ekrana najmanje 18,5"
Integrisani Touch screen dijagonale najmanje 8.4” na kontrolnom
panelu
Integrisana alfanumericka tastatura sa pozadinskim osvetljenjem
Mogućnost pomeranja monitora po visini, zakretanja po horizontali i
zakošenja (tilt)
Najmanje 4 aktivna porta za priključenje sondi
Crno/beli digitalni video printer
Dinamički opseg sistema najmanje 220dB
Integrisani hard disk za čuvanje snimaka najmanje 500GB
Najveći broj linija u B modu, najmanje 512
Najveća dubina snimanja, najmanje 30 cm
Maksimalni frame rate u 2D modu najmanje 2000fps
Teţina samog aparata (bez sondi i printera), ne veća od 65kg
Modovi snimanja: B (2D) mod, Tissue Harmonic Imaging, PW dopler,
kolor dopler, dupleks, tripleks mod
Napredna tehnologija prostornog komponovanja slike iz najmanje 7
različitih uglova (linija) snimanja (navesti naziv softvera)
Trapezoidni imidţing
Napredna THI tehnologija druge generctije (navesti naziv softvera)
Napredna SRI tehnologija za redukciju šuma na slici - spackle
reduction (navesti naziv softvera)
Automatska optimizacija slike jednim pritiskom na dugme u 2D modu i
PW dopleru, (navesti naziv softvera)
Automatsko merenje debljine Intima medie - IMT
Mogucnost dogradnje tehnikom za prikaz sporih protoka (navesti naziv
softvera)
Mogucnost dogradnje tehnikom za prikaz i kvantitativnu analizu
stisljivisti tkiva dojke - Elastography Imaging
Merenja u 2D i PW modu
Auto Trace u PW modu
Digitalna aktivizacija statičkih slika i dinamičkih klipova
CINE memorija
Integrisana baza podataka za arhiviranje slika i CINE zapisa sa
merenjima I izveštajima. Povlačenje uskladištenih podataka I
mogućnost ponovnog merenja, upoređivanja sa novim snimcima I
pravljenje novih izveštaja
Arhiviranje snimaka u DICOM, TIFF, AVI i JPG formatu ili ekvivalentnim
PC formatima , na CD/DVD i USB
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Najmanje 4 USB priključka
Primena: neurologija-TCD, tiroida, dojka, karotide, vaskularna,
muskuloskeletna, superficial-povrsinski i small parts-mali delovi
2D linearna sonda opsega 5-12 MHz ili šire, sa najmanje 192 kristalna
elemenata , sirinom od 5,00 cm ± 0, 5 cm, dubinom snimanja od
najmanje 15cm i sa najmanje 12 radnih učestanosti (ne racunajuci THI
učestanosti )
2D Phased Array sonda opsega 2-4 MHz ili sire sa najmanje 5 radnih
ucestanosti u B-Modu

8. LEŢEĆA KOLICA, KOM. 3
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Specifikacija traţenih obaveznih minimalnih karakteristika koje
mora zadovoljiti ponuđeno dobro

1
Sistem za podizanje preko hidrauličnih stubova
Trendelenburg i antiTrendelenburg pozicija se dobija podešavanjem
preko gasneopruge, a sve preko noţne pedale
Artikulacija leđnog dela se takođe vrši preko gasne opruge
Platforma za dušek izrađena totalno od HPL-a, propusna za RTG zrake
Platforma za dušek dvodelna
Podesiv i uklonjihv stalak za infuziju koji se moţe staviti na sva 4 ugla
strečera
Zaštitne ograde u potpunosti sklopive, izrađene od čeličnih profila
zaštićenih epoksi prahom. Sa zaštitnim osiguračem i ručkom za
manevrisanje
Na uglovima se nalaze zaštitni odbojnici
Lateralno postavljeni odbojnici za zaštitu strečera sa bokova (prekrivaju
celu duţinu strečera) prekriveni PVC-om
Svi metalni delovi završno obrađeni epoxy zaštitom i mogu se
dezinficirati sanitarnim dezinficijensima
Svi metalni delovi otporni na koroziju tako da se mogu čistiti i
deterdţentima na bazi alkohola kao i mokrom tkaninom
Maksimalna nosivost strečera od minimum 350kg
Teţina samog strečera ne veća od 125kg
Točkovi veličine 200mm sa centralnim sistemom zaključavanja
Baza strečera izrađena od ABS-a sa mestom za odlaganje stvari
pacijenta i mestom za bocu za kiseonik
Dimenzije strečera 2080x830mm (dozvoljeno odstupanje od ±10mm)
Visina strečera od 565-885mm
Podešavanje leđnog dela od 0-75°
Podešavanje noţnog dela od 0-40°
Trendeleburg/Anti-Trendelenburg od +15°/-15°
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9. PACIJENT MONITOR VITALNIH FUNKCIJA, KOM. 3
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Specifikacija traţenih obaveznih minimalnih karakteristika koje
mora zadovoljiti ponuđeno dobro

1
TFT LCD displej u boji, dijagonale min. 10 inča, sa "touch-screen"
funkcijom;
Istovremeni prikaz min. 5 krivulja i 7 numeričkih vrednosti;
Kompatibilnost sa postojećim sistemom za centralni monitoring
"LifeScope Network"
Priključci za praćenje EKG, respiracije, SpO2, NIBP i temperature;
Priključak
za
praćenje
invazivnog
pritiska
(IBP)
ili
intubirano/neintubirano kapnografije (CO2);
Detekcija i odbacivanje signala pejsmejkera;
Detekcija i alarmiranje poremećaja ST segmenta;
Detekcija, alarmiranje i memorisanje aritmija: 10s po epizodi, u
ukupnom trajanju od 120h;
Grafički i numerički trend za vitalne parametre u trajanju od min. 120h;
Kontinualno memorisanje kompletne EKG krivulje tokom poslednjih
120h;
Vizuelni i zvučni alarmi u tri prioriteta, sa podešavanjem granica alarma
i memorisanjem 120h;
Kontinuirano
neinvazivno
praćenje
procenjene
vrednosti
hemodinamskih parametara CO i SV;
Main stream kapnografija za intubirane pacijente sa mogućnošću
proširenja za neintubirane pacijente
Mogućnost promene visine EKG tona u proporciji sa trenutnom
vrednosti SpO2 ili IBP;
Mogućnost izbora uvećaniog prikaza numeričkih parametara, čitljivog
sa velike udaljenosti;
Akumulatorska baterija koja obezbeđuje min. 3h neprekidnog rada;
Integrisan 3-kanalni pisač;
Zaštita od defibrilacije;
Ugrađen vizuelni vodič sa uputstvima za pravilno postavljanje senzora i
sondi;
Uz svaki aparat je potrebno isporučiti sledeći pribor:
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NIBP manţetne za decu i odrasle, 1kom
EKG kabl sa 3 voda,1kom
EKG kabl sa 6 vodova,1kom
Višekratna SpO2 sonda za decu i odrasle, 1 kom
Temperaturna sonda, površinska, 1 kom
Pribor za neinvazivno praćenje CO i SV, 1set
Pribor za invazivno merenje pritiska (IBP), kabl i 10
jednokratnih setova
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Pribor za semikvantitativno praćenje CO2, senzor i 50
jednokratnih adaptera
Akumulatorska baterija, 1kom
Kolica sa kukama za kablove i korpom, 1kom
Uputstvo za upotrebu, 1kom

10. PACIJENT MONITOR VITALNIH FUNKCIJA, NEONATALNI, KOM. 1
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Specifikacija traţenih obaveznih minimalnih karakteristika koje
mora zadovoljiti ponuđeno dobro

1
TFT LCD displej u boji, dijagonale min. 10 inča, sa "touch-screen"
funkcijom;
Istovremeni prikaz min. 5 krivulja i 10 numeričkih vrednosti
Kompatibilnost sa postojećim sistemom za centralni monitoring
"LifeScope Network"
Priključci za praćenje EKG, respiracije, SpO2, NIBP i temperature
Priključak za praćenje invazivnog pritiska (IBP) ili
intubirano/neintubirano kapnografije (CO2)
Detekcija i odbacivanje signala pejsmejkera
Detekcija i alarmiranje poremećaja ST segmenta
Detekcija, alarmiranje i memorisanje aritmija: 10s po epizodi, u
ukupnom trajanju od 120h
Grafički i numerički trend za vitalne parametre u trajanju od min. 120h
Kontinualno memorisanje kompletne EKG krivulje tokom poslednjih
120h
Vizuelni i zvučni alarmi u tri prioriteta, sa podešavanjem granica alarma
i memorisanjem 120h
Kontinuirano neinvazivno praćenje procenjene vrednosti
hemodinamskih parametara CO i SV
Main stream kapnografija za intubirane pacijente sa mogućnošću
proširenja za neintubirane pacijente
Mogućnost promene visine EKG tona u proporciji sa trenutnom
vrednosti SpO2 ili IBP;
Mogućnost izbora uvećanog prikaza numeričkih parametara, čitljivog sa
velike udaljenosti
Akumulatorska baterija koja obezbeđuje min. 3h neprekidnog rada;
Integrisan 3-kanalni pisač;
Zaštita od defibrilacije
Ugrađen vizuelni vodič sa uputstvima za pravilno postavljanje senzora i
sondi
Uz svaki aparat je potrebno isporučiti sledeći pribor:
 NIBP manţetne za decu i odrasle u tri veličine, 3 kom
 EKG kabl sa 3 voda,1kom
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EKG kabl sa 6 vodova,1kom
EKG elektrode jednokratne neonatalne sa tankim vodom, 150
kom
Višekratna SpO2 sonda za decu i odrasle, 1 kom
Višekratna SpO2 sonda za neonatuse, 1 kom
Temperaturna sonda, površinska, 1 kom
Pribor za neinvazivno praćenje CO i SV, 1set
Pribor za invazivno merenje pritiska (IBP), kabl i 10
jednokratnih setova
Pribor za semikvantitativno praćenje CO2, senzor i 50
jednokratnih adaptera
Akumulatorska baterija, 1kom
Kolica sa kukama za kablove i korpom, 1kom
Uputstvo za upotrebu, 1kom

11. MEDICINSKI LEŢAJ NISKI, KOM. 10
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Specifikacija traţenih obaveznih minimalnih karakteristika koje
mora zadovoljiti ponuđeno dobro

1
Krevet za pregled pacijenata izrađen je od čeličnih profila završno
zaštićenih plastificiranjem
Manuelno podizanje leđnog segmenta (5 fiksnih pozicija)
Leţeća površina izrađena od univera tapaciranog sunđerom i eko
koţom
Duţina x Širina x Visina 190cm x 60 cm x u rasponu od 63-65cm

Конкурсна документација за јавну набавку ЈНОП 05-2018

Da li
ispunjava
traţene
karakteristike
DA/NE

2

Lokacija gde
se tačno nalazi
u dostavljenoj
prospektnoj i
tehničkoj
specifikaciji
odnosno
ponudi – i
obeleţiti
markerom
3

16/ 67

12. PORTABILNI RESPIRATOR, KOM. 2
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Specifikacija traţenih obaveznih minimalnih karakteristika koje
mora zadovoljiti ponuđeno dobro

1
Ventilator intenzivne nege za invazivnu i neinvazivnu ventilaciju
odraslih i dece, telesne teţine od 3kg do 130kg, uz mogućnost
nadogradnje za ventilaciju neonatusa od 0.2kg i više (do 30kg).
Potrebno je da se napaja električnom energijom AC 220V/50Hz, kao i
da ima integrisanu bateriju koja omogućava min. 4h autonomnog rada.
Ugrađena tiha turbina za nezavisno snabdevanje vazduhom,
garantovan protok 260l/min, HEPA filter
Aparat treba da bude postavljen na pokretnim kolicima čiji se točkovi
mogu zakočiti i koja poseduju zglobni drţač creva do pacijenta, sa
mogućnošću jednostavnog skidanja aparata sa kolica.
Priključak za napajanje kiseonikom visokog pritiska i dodatni priključak
za kiseonik niskog pritiska, npr. za koncentrator kiseonika.
Da poseduje pregledan touchscreen ekran u boji, dijagonale min. 8.4
inča, sa ručkom za nošenje.
Treba da poseduje sledeće modove ventilacije za ventilaciju:
- volumenski kontrolisan CMV
- pritiskom kontrolisan CMV
- volumenski kontrolisan SIMV
- pritiskom kontrolisan SIMV
- pressure support
- BiPAP (ili ekvivalentno) i APRV
- NIV neinvazivni mod sa garantovanom min. frekvencijom
- Hi-Flow O2
Aparat treba da poseduje mod ventilacije sa sa zatvorenom petljom sa
garantovanim minutnim volumenom, koja adaptira parametare
ventilacije Vt, f, Pinsp i I:E automatski, u skladu sa promenom
respiratorne mehanike pacijenta (R, C); sa automatskim uključivanjem
kontrolisane ventilacije ili podrške pritiskom u zavisnosti od aktivnosti
pacijenta; sa automatskim postavljanjem i adaptiranjem zaštitnih limita
protiv baro/volutraume, pojave autopeep-a i deadspace ventilacije; ova
adaptirajuća ventilacija treba da se odvija potpuno automatizovano i
inteligentno: od trenutka intubacije, preko perioda odvikavanja, do
same ekstubacije. Da bude predviđena i za pasivne i za spontano
dišuće pacijente, bez obzira da li se radi o opstruktivnim, restriktivnim ili
zdravim plućima.
Treba da ima mogućnost podešavanja sledećih parametara mehaničke
ventilacije:
- Pinsp: 5 - 60 cmH2O iznad PEEP-a
- Psupport: 0 - 60 cmH2O iznad PEEP-a
- PEEP: 0 - 35 cmH2O
- I:E: 1:9 do 4:1
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- f: 1 - 80 bpm
- FiO2: 21 - 100%
- Vt: 20 - 2000 ml, neonatusi: 2 - 300 ml
Aparat treba da poseduje triger protokom, sa automatskim
prilagođavanjem curenju.
Aparat treba da poseduje funkciju "apnea backup", koja se automatski
isključuje kada se uspostavi spontano disanje.
Da ima mogućnost upravljanja pneumatskim inhalatorom i nadogradnje
ultrazvučnim inhalatorom putam USB kabla.
Da ima funkcije preoksigenacije i automatsku proceduru sukcije.
Da ima funkciju zadrţavanja udaha i manuelni udah.
Da poseduje zvučni i svetlosni signal alarma, sa prioritetima,
mogućnost podešavanja granica alarma za glavne parametare
ventilacije.
Da ima lampu za signal alarma, lako uočljivu sa velikog rastojanja.
Da poseduje trend u trajanju 24h.
Aparat treba da ima mogućnost da prikaţe na ekranu bar dve krivulje
istovremeno, spirometrijske petlje i trendove.
Da poseduje grafičke animacije kojom se vizualizuje stanje pluća (Vt,
R, C) i aktivnost pacijenta; kao i grafičke animacije kojom se vizualizuje
njegova zavisnost od aparata (oksigenacija, CO2 eliminacija i spontano
disanje) sa podesivim kriterijmima za odvikavanje.
Tokom ventilacije, aparat treba da meri sledeće parametre:
- disajni volumen, spontani i ukupni minutni volumen
- frekvenciju spont. disanja, ukupnu frekvenciju, TI, TE
- minutni volumen curenja
- pritisak: Ppeak, Pmean, AutoPEEP
- otpornost disajnih puteva, komplijansu i RSB
- koncentraciju kiseonika
Senzor za merenje pritiska/protoka lociran blizu tubusa pacijenta.
Aparat treba da poseduje spisak u kome pamti sve događaje, alarme i
podešavanja na ventilatoru.
Mogućnost nadogradnje volumetrijskom kapnografijom, sa dijagramom
FCO2/V, uz merenje: CO2, etCO2, Vdeadspace i VTalveolar.
USB port za snimanje sadrţaja ekrana i dnevnika događaja kao i
mogućnost ugradnje RS232 interfejsa za digitalnu komunikaciju,
udaljeno alarmiranje i očitavanje parametara ventilacije.
Teţina aparata bez kolica: max 5kg.
Aparat treba da bude opremljen kompletnim priborom koji mora da
sadrţi i:
- 20 jednokratnih senzora protoka za decu i odrasle
- 20 jednokratnih koaksijalnih pacijentskih creva za decu i odrasle
- 20 jednokratnih HME filtera za decu i odrasle
- Višekratna ekspiratorna valvula za decu i odrasle
- Maske za NIV, tri veličine, 3 komada
- Nazalne kanile za Hi-Flow O2 terapiju, 10 komada
- Pribor za vešanje na medicinsku šinu, nosilo/krevet i montaţu na
policu (sa brzim skidanjem)
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13. OP LAMPA SA SATELITOM, KOM. 1
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Specifikacija traţenih obaveznih minimalnih karakteristika koje
mora zadovoljiti ponuđeno dobro
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Tehničke karakteristike vešanja
Plafonski stativ sa dve ruke, čvrste konstrukcije prečnika 110mm i više
Dve ruke sa oprugom i dve kardanske ruke za vešanje glave lampe i satelita.
Mogučnost rotacije glavne lampe i satelita po vertikalnim osama, u krug 360°
bez graničnika.
Tehničke karakteristike koje glavna lampa mora da ispuni:
Tehnologija svetla LED sa mobućnošću promene nijansi belog svetla.
Oblik glave lampe okrugao bez oštrih ivica, laka za brisanje i odrţavanje
Intenzitet svetla na distanci od 1m 160 000 Luxa
Centralno postavljen svetlosni segment koji poboljšava osvetljavanje po dubini
Dubina iluminacije 1500mm ili više
Kolor rendering indeks Ra≥ 95
Temperatura boje svetla promenljiva između 3750K i 4750K
Prečnik snopa osvetljenja podesiv u opsegu od 20 do 32cm i šire
Mogućnost pojedinačne zamene svetlosnih elemenata
Optički sistem za pojačanje kontrasta i smanjenje pojavi senki u svetlosnom
polju.
Reţim svetla za endoskopske procedure
Prečnik glave lampe ≤750mm
Radni vek LED dioda ≥50 000 radnih sati
Kontrola intenziteta svetla u opsegu 20-100% I šire
Porast temperature u području glave hirurga ≤ 0,5 °C
Ukupna električna potrošnja glave ≤80W
Dodatna sterilišuća ručka
Dva rukohvata postavljena po obodu glave lampe radi lakše manipulacije.
Tehničke karakteristike koje satelit lampa mora da ispuni:
Tehnologija svetla LED sa mobućnošću promene nijansi belog svetla.
Oblik glave lampe okrugao bez oštrih ivica , laka za brisanje i odrţavanje
Intenzitet svetla na distanci od 1m 140 000 Luxa ili više
Centralno postavljen svetlosni segment koji poboljšava osvetljavanje po dubini
Dubina iluminacije 1200mm ili više
Kolor rendering indeks Ra≥ 95
Temperatura boje svetla promenljiva između 3750K i 4750K
Prečnik snopa osvetljenja podesiv u opsegu od 18 do 28cm i šire
Mogućnost pojedinačne zamene svetlosnih elemenata
Optički sistem za pojačanje kontrasta i smanjenje pojavi senki u svetlosnom
polju.
Reţim svetla za endoskopske procedure
Prečnik glave lampe ≤600mm
Radni vek LED dioda ≥50 000 radnih sati
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Kontrola intenziteta svetla u opsegu 20-100% i šire
Porast temperature u području glave hirurga ≤ 0,5 °C
Ukupna potrošnja glave ≤60W
Dodatna sterilišuća ručka
Dva rukohvata postavljena po obodu glave lampe radi lakše manipulacije.
Tehnologija svetla LED sa mobućnošću promene nijansi belog svetla.

14. POKRETNI REFLEKTOR SA PODEŠAVANJEM FOKUSA, KOM. 3

R.br.
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Specifikacija traţenih obaveznih minimalnih karakteristika koje
mora zadovoljiti ponuđeno dobro

1
LED podna lampa na četvorokrakom postolju sa 4 točkića
Podesiv fokus
Intenzitet svetla na daljini od 1 m: min 70.000 Lux
Indeks rasipanja boje na 4300K: min 95
Prečnik svetlosnog polja podesiv od 140-250mm i šire
Temperatura boje 4300K
Elektronsko podešavanje intenziteta svetla na glavi lampe 50-100%
Povećanje temperature u predelu glave hirurga 0,5º i manje
Ukupna potrošnja energije 28 W i manje
Broj LED dioda min 19
Ţivotni vek LED dioda >=40.000h
Radna daljina 70-140 mm
Podešavanje visine u cm 123
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15. OPERACIONI STO, KOM. 1

R.br.

Specifikacija traţenih obaveznih minimalnih karakteristika koje
mora zadovoljiti ponuđeno dobro

0
1

1
Operacioni sto elektrohidraulički atestirane nosivosti ≥450 kg

2

Minimalno 4 elektrohidrauličkih podešavanja preko ručnog upravljača i to: 1
pomeranje gore, dole, 2 Pomeranje trentdeleburg, kontratrendeleburg, 3
Lateralno pomeranje, 4 Pomeranje leđnog dela na gore i na dole.
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Mogućnost izvođenja podešavanja u slučaju nestanka mreţnog
napajanja, praţnjenja baterija ili otkaza elektronike, preko mehaničkih
komandi, noţnom pumpom i pre-selektorom poloţaja.
Sto pokretan na 4 dupla točka prečnika 125mm. Najmanje dva točka sa
antistatik gumom.
Funkcija Soft start ili ekvivalent, koja se moţe po potrebi isklljučiti.
Omogućava lagano, precizno pokretanje pri startovanju podešavanja
radi što manjeg stresa pri izvođenju podešavanja sa pacijentom na
stolu.
Integrisani senzori poloţaja koji upozoravaju korisnika na mogućnost
sudara delova stola i zaustavljaju kretanje sekcija stola pri
podešavanju, radi sprečavanja kolizije.
Centralno postavljen stub stola u odnosu na leţaj kojim se postiţe
maksimalna stabilnost stola.
Centralna kočnica za sva četiri točka pomoću noţne komande
(papuče).
Ručni upravljač, kablom spojen, sa grafičkim TFT displejom za prikaz
izabranih podešavanja. Prikaz statusnih poruka. Prikaz poruka o
mogućnosti sudara delova stola pri izvođenju podešavanja. Prikaz
kodova grešaka i istorijata zapamćenih grešaka.
Mogućnst setovanja obrnutog poloţaja i nultog poloţaja na upravljaču.
Sto opremljen baterijama koje mu omogućavaju autonomni rad od
najmanje 100 operacija.
Punjenje baterija sa mreţnog napona 220 V, preko integrisanog
punjača.
Radio propusni leţaj koji omogućava nesmetan rad C-look aparata.
Madraci antistatik, minimalne debljine 60mm
Konstrukcija od nerđajućeg čelika, otpornog na sredstva za
deѕinfekciju. Bočne šine duţ celog stola izrađene od nerđajućeg čelika
standardnih dimenzija 25 x 10mm
Ukupna duţina stola sa delom za glavu, noge i leđnom ekstenzijom
2200mm i više
Širina leţaja 540mm ±10mm. Ukupna širina sa bočnim šinama 600mm
Podešavanje visine (bez madraca) od 615mm ± 20mm do 1115mm
±20mm
Trendeleburg / kontratrendeleburg ± 30º i više
Podešavanje leđnog dela +70º -40º i više
Lateralni nagib ±20º i više
Uz operacioni sto je potrebno isporučiti i sledećei pribor:
• Deo za glavu sa dvostrukim podešavanjem +25º -45º
• Sekcija za noge dvodelna razdvojena verzija, oboriva, sa rotiranjem
pomoću mehanizma zaključavanja u ţeljenoj poziciji, integrisanom
gasnom oprugom za kompenzovanje teţine, odvojiva. Moţe se opciono
naručiti i bez izreza od 45°
•Ekstenzija za ledja 280 mm više
•Drţač ѕa ruku duţine min, 450mm sa trakom za vezivanje i
pripadajućom stegom
•Sigurnosna traka za ruku, sa stegom od nerđajućeg čelika.
•Stalak za anesteziju sa odgovarajućom stegom
•Goepel drţači za noge sa pripadajućom stegom kom. 2
•Traka za fiksiranje tela
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16. PULSNI OKSIMETAR, KOM. 4
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Specifikacija traţenih obaveznih minimalnih karakteristika koje
mora zadovoljiti ponuđeno dobro

1
Masa aparata sa baterijom max 55g
Displej sa 6 modaliteta prikaza na ekranu
Displej sa podesivim intenzitetom osvetljenja ekrana
Uređaj mora da ima prikaz PI (perfuzioni indeks)
Mogućnost simultanog prikaza na displeju: vrednosti SpO2, vrednosti
pulsa i krive pletizmografije
Opseg merenja pulsa 30bpm-240bpm
Opseg merenja za SpO2 od 70-99%
Indikator prazne baterije
Kontinuitet u radu bez menjanja bateirja min 30 časova
Automatsko isključivanje po rpedtanku signala za najduţe 8 sec
Pribor koji je neophodno isporučiti:
 Gumena zaštita za aparat 1kom
 Zaštitna torbica 1kom
 Vrpca-traka za nošenje oko vrata 1kom
 Baterije alkalne AAA 2kom
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17. RESPIRATOR INTEZIVNE NEGE, KOM. 1
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Specifikacija traţenih obaveznih minimalnih karakteristika koje
mora zadovoljiti ponuđeno dobro
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Ventilator intenzivne nege za invazivnu i neinvazivnu ventilaciju odraslih i
dece, telesne teţine od 3kg do 130kg.
Mogućnost nadogradnje opcijom za ventilaciju neonatusa telesne teţine od
0.5kg i više.
Aparat treba da bude postavljen na pokretnim kolicima sa kočnicama, sa
zglobnim drţačem disajnih creva koji se jednostavno prebacuje na levu ili
desnu stranu kolica (dva leţišta za zglobni drţač).
Potrebno je da se napaja električnom energijom AC 220V/50Hz, iz vozila DC
12-24V, kao i da ima integrisanu bateriju koja omogućava min. 3 h
autonomnog rada.
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Potrebno je da ima predviđeno mesto za dve baterije od po 3h, koje korisnik
menja bez prekida ventilacije i u odsustvu mreţnog napajanja.
Ugrađena turbina za nezavisno snabdevanje vazduhom, min. 240l/min, sa
HEPA filterom.
Potrebno je da poseduje standardni DIN priključak za napajanje kiseonikom
visokog pritiska.
Dodatni O2 priključak za napajanje kiseonikom niskog pritiska, za koncentrator
kiseonika.
Da poseduje pregledan touchscreen ekran u boji, dijagonale min. 12", sa
podešavanjem nagiba.
Treba da poseduje sleeće modove ventilacije za ventilaciju:
- volumenski kontrolisan CMV
- pritiskom kontrolisan CMV
- volumenski kontrolisan SIMV
- pritiskom kontrolisan SIMV
- pressure support
- BiPAP (ili ekvivalentno) i APRV
- NIV neinvazivni mod sa zdavanjem minimalne frekvencije
- High-Flow O2
Aparat treba da poseduje mod ventilacije sa sa zatvorenom petljom sa
garantovanim minutnim volumenom, koja adaptira parametare ventilacije Vt, f,
Pinsp i I:E automatski, u skladu sa promenom respiratorne mehanike pacijenta
(R, C); sa automatskim uključivanjem kontrolisane ventilacije ili podrške
pritiskom u zavisnosti od aktivnosti pacijenta; sa automatskim postavljanjem i
adaptiranjem zaštitnih limita protiv baro/volutraume, pojave autopeep-a i
deadspace ventilacije; ova adaptirajuća ventilacija treba da se odvija potpuno
automatizovano i inteligentno: od trenutka intubacije, preko perioda
odvikavanja, do same ekstubacije. Da bude predviđena i za pasivne i za
spontano dišuće pacijente, bez obzira da li se radi o opstruktivnim,
restriktivnim ili zdravim plućima.
Mogućnost nadogradnje neonatalonim softverom i softverom za neonatalni
nCPAP
Treba da ima mogućnost podešavanja sledećih parametara mehaničke
ventilacije:
- Pinsp: 5 - 60 cmH2O iznad PEEP-a
- Psupport: 0 - 60 cmH2O iznad PEEP-a
- PEEP: 0 - 35 cmH2O
- I:E: 1:9 do 4:1
- f: 1 - 80 bpm
- FiO2: 21 - 100%
- Vt: 2 - 2000 ml
Mora da poseduje triger protokom, sa automatskim prilagođavanjem curenju.
Automatska kompenzaciju otpornosti tubusa TRC
Aparat treba da poseduje funkciju "apnea backup", koja se automatski
isključuje kada se uspostavi spontano disanje.
Da ima mogućnost upravljanja pneumatskim inhalatorom i nadogradnje
ultrazvučnim inhalatorom putem USB kabla i sl.
Da ima funkcije preoksigenacije i automatsku proceduru sukcije.
Da ima funkciju zadrţavanja udaha i manuelni udah.
Da poseduje zvučni i svetlosni signal alarma, sa prioritetima, mogućnost
podešavanja granica alarma za glavne parametare ventilacije.
Da ima lampu za signal alarma, uočljivu u krugu od 360°.
Da poseduje trend u trajanju 72h.
Aparat treba da ima mogućnost da prikaţe na ekranu bar dve krivulje
istovremeno, spirometrijske petlje i trendove.
Posedovanje grafičke animacije kojom se vizualizuje stanje pluća (Vt, R, C) i
aktivnost pacijenta; kao i grafičke animacije kojom se vizualizuje njegova
zavisnost od aparata (oksigenacija, CO2 eliminacija i spontano disanje) sa
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podesivim kriterijmima za odvikavanje.
Tokom ventilacije, aparat treba da meri sledeće parametre:
- disajni volumen, spontani i ukupni minutni volumen
- frekvenciju spont. disanja, ukupnu frekvenciju, TI, TE
- minutni volumen curenja
- pritisak: Ppeak, Pmean, AutoPEEP
- otpornost disajnih puteva, komplijansu i RSB
- koncentraciju kiseonika
Senzor za merenje pritiska/protoka treba da bude lociran blizu tubusa
pacijenta.
Aparat treba da poseduje spisak u kome pamti sve događaje, alarme i
podešavanja na ventilatoru.
Mogućnost nadogradnje volumetrijskom kapnografijom, sa dijagramom
FCO2/V, uz merenje: CO2, etCO2, Vdeadspace i VTalveolar.
USB port za snimanje sadrţaja ekrana i dnevnika događaja kao i mogućnost
ugradnje RS232 interfejsa za digitalnu komunikaciju, udaljeno alarmiranje i
očitavanje parametara ventilacije.
Aparat treba da bude opremljen kompletnim priborom koji sadrţi:
- 20 jednokratnih senzora protoka za decu i odrasle
- 20 jednokratnih koaksijalnih pacijentskih creva za decu i odrasle
- 20 jednokratnih HME filtera za decu i odrasle
- Višekratna ekspiratorna valvula za decu i odrasle
- Maske za NIV, tri veličine, 3 komada
- Nazalne kanile za Hi-Flow O2 terapiju, 10 komada
Teţina aparata bez kolica: max 9.5kg.

18. SEDEĆA KOLICA, KOM. 2
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Specifikacija traţenih obaveznih minimalnih karakteristika koje
mora zadovoljiti ponuđeno dobro
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Mehanička kolica, metalna
Širina sedalnog dela minimalno 45cm
Sklopiva
Bočne strane se skidaju
Zadnji točkovi prečnika minimalno 60cm
Sedište i naslon tapacirani
Nosivost minimalno 110kg.
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19. LARINGOSKOP SET ZA ENDOTRAHEALNU INTUBACIJU, KOM. 1
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Specifikacija traţenih obaveznih minimalnih karakteristika koje
mora zadovoljiti ponuđeno dobro

1
Set sa F.O. laringoskopskom punjivom drškom sa Li-ion baterijom, LED
osvetljenjem i stonim punjačem, 3.5V
Špatula pedijatrijska, ravna, veličina 1
Špatula, Macintosh, veličina 2
Špatula, Macintosh, veličina 3
Špatula, Macintosh, veličina 4
Koferčić
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20. STO ZA UROLOŠKO - GINEKOLOŠKE PREGLEDE, KOM. 2
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Specifikacija traţenih obaveznih minimalnih karakteristika koje
mora zadovoljiti ponuđeno dobro

1
Konstrukcija od čeličnih profila zaštićenih plastifikacijom
Leţeća površina izrađena je od univera obloţenog PU penom i eko
koţom
Leđni segment manuelno podesiv od 0 do 75 stepeni
Karlični segment manuelno podesiv od 0 do 30 stepeni
Noţni segment manuelno podesiv od 0 do -90 stepeni
Posuda za odlaganje tečnosti pokretljiva na izvlačenje izrađena od
INOX-a
Oslonci za noge: Ergonomskog oblika izrađeni od PU, Podesivi u svim
pravcima pomoću rotirajućeg zgloba, vertikalno podesivi, nosači
izrađeni od nerđajućeg čelika
Duţina x Širina x Visina od poda do leţeće površine 200x55x85cm
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21. STONI SUVI STERILIZATOR, KOM 3
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Specifikacija traţenih obaveznih minimalnih karakteristika koje
mora zadovoljiti ponuđeno dobro

1
Kontinualno podešavanje mešanja pregrejanog i sveţeg vazduha
prirodnim strujanjem vazduha
Pt 100 senzor klase A
Touch-screen displey
Integrisani digitalni tajmer (1 min do 99 dana)
Zadato vreme ne počinje da se odbrojava dok se ne dostigne zadata
temperatura
Zaštita od pregrevanja
Zagrevanje komore sa 4 strane
Unutrašnjost od nerđajućeg čelika
U slučaju nestanka struje program je memorisan
Kalibracioni sertifikat na +160 C
Snaga tokom grejanja 2500 W ±5 %
Temperaturni opseg +5˚C u odnosu na ambijetalnu temperaturu do
250˚C
Korisna zapremina min. 70 litara
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22. VIDEO LARINGOSKOP, KOM. 1
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Specifikacija traţenih obaveznih minimalnih karakteristika koje
mora zadovoljiti ponuđeno dobro

1
Monitor za CMOS endoskope, velicina ekrana 7”, dokumentacija se
moze skladistiti na SD karticu, punjiva Li-Ion baterija, punjac. Otporno
ABS plasticno kuciste. Rezolucija 1200 x 800 pixels. Dokumentacija
slika u JPEG formatu I video u MPEG4 na SD memorijsku karticu.Vesa
75 standard za kacenje monitora. Konekcija na eksterni monitor
Cinc.Moguca nadogradnja sistema.Radno vreme Li-Ion baterije oko 2
sata.
Elektronski modul za koriscenje sa endoskopskim monitorom i video
laringoskopima.
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Odrzavanje elektronskog modula sa metodama do 60°C,
Manuelno/Masinsko ciscenje I dezinfekcija, sterilizacija sa Steris,
Sterrad i EtO gas.
Video laringoskop sa CMOS tehnologijom, velicina 3 za koriscenje sa
elektronskim modulom.
Ugao vidnog polja oko 80°, ergonomska rucka, CMOS tehnologija sa
LED osvetljenjem. Proksimalno zakosena spatula. Odrzavanje video
laringoskopa sa metodama do 60°C, Manuelno/Masinsko ciscenje I
dezinfekcija, sterilizacija sa Steris, Sterrad i EtO gas.
Vrhovi spatula su vidljivi za bezbedno koriscenje. Macintosh spatula za
direktnu I indirektnu laringoskopiju.
Zastitna torbica za cuvanje I drzanje kompletnog sistema Video
laringoskopa

23. MEDICINSKI LEŢAJ VISOKI, KOM. 8
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Specifikacija traţenih obaveznih minimalnih karakteristika koje
mora zadovoljiti ponuđeno dobro

1
Krevet za pregled pacijenata izrađen je od čeličnih profila završno
zaštićenih plastificiranjem
Manuelno podizanje leđnog segmenta (5 fiksnih pozicija)
Leţeća površina izrađena od univera tapaciranog sunđerom i eko
koţom
Duţina x Širina x Visina 190cm x 60 cm x u rasponu od 83-85cm
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24. BATERIJSKI SISTEM SA BUŠILICOM, KOM. 1
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Specifikacija traţenih obaveznih minimalnih karakteristika koje
mora zadovoljiti ponuđeno dobro

1
Baterijska bušilica sa jednim okidačem sa funkcijom bušenja
0-1500obrtaja/min i rimovanja 0-300 obrtaja/min
Baterijska oscilatorna testera, kompatibilna sa 9.6V NimH nesterilnom
baterijom
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Понуђено добро мора бити усклађено са европском директивом за медицинска средства 93/42
ЕЕЦ, а произвођач понуђеног добра мора имати успостављен и применљив систем ИСО 13485.
Понуђач је дужан да уз понуду достави фотокопије: СЕ/ЕС сертификата или изјаве о
усклађености и Сертификата ИСО 13485 произвођача понуђеног добра.
Kвалитет, количина и опис добара, радова или услуга:
Квалитет добара која су предмет ове јавне набавке мора у потпуности да буде у складу са
Законом о лековима и медицинским средствима (Службени гласник Републике Србије, број
30/2010, 107/2012 и 105/2017) у потпуности да одговара захтевима из техничке спецификације,
као и осталим захтевима из Конкурсне документације.
Наручилац захтева стручну монтажу и пуштање опреме у рад, обуку особља на локацији
Kорисника опреме, одржавање и поправке у гарантном року.
Начин спровођења контроле и обезбеђивања гаранције квалитета:
Понуђач је дужан да уз понуду, за добра која нуди достави оригинал каталог произвођача на
српском или енглеском језику, са фотографијом понуђеног добра и техничким и другим
карактеристикама добара која нуди, и из кога Наручилац недвосмислено може утврдити да
понуђена добра одговарају захтеву Наручиоца из конкурсне документације.
Наручилац дозвољава да се достави и извод из каталога издатог од стране произвођача добара
или друго штампано издање издато од стране произвођача добара које мора да садржи све
техничке карактеристике добара која се нуде, а према захтеву Наручиоца.
За Наручиоца је прихватљиво да Понуђач достави и изјаву произвођача или европског
заступника да понуђено добро садржи све оне техничке карактеристике које се не могу наћи у
приложеним каталозима, наведене и набројане, у складу са захтеваним редним бројевима из
табеле техничке спецификације. Приложеном изјавом понуђача није прхватљиво доказати више
од 25% тражених карактеристика. Изјава мора да садржи: комерцијални назив, модел и
каталошки број добра, редни број обавезне техничке карактеристике из табеле, назнаку да ли
добро испуњава захтев или не испуњава, вредност параметара уколико се исказује бројчано.
Изјава мора бити сачињена на оригиналном меморандуму даваоца изјаве, мора имати датум,
мора бити оверена и потписана од стране овлашћеног лица произвођача, преведена на српски
језик и оверена од стране судског тумача.
У приложеном каталогу произвођача, или другом штампаном издању издатом од стране
произвођача или изјави произвођача, обавезно је означити редним бројем тражену
карактеристику.
Уколико наручилац утврди да достављени каталог или друго штампано издање издато од стране
произвођача или изјава произвођача, садржи податке о понуђеним добрима, која нису у складу
са захтевом Наручиоца, Наручилац ће такву понуду одбити као неодговарајућу.
Понуђена добра треба да испуне минималне техничке карактеристике захтеване конкурсном
документацијом из табеле техничке спецификације.
Понуђач обавезно попуњава колоне 2 и 3 у табели техничких карактеристика на начин што
у предвиђена поља уноси захеване податке и то:
Колону број 2 – „Да/Не“, понуђач попуњава са речима ДА или НЕ, односно да ли понуђени
уређај испуњава или не испуњава захтевану техничку карактеристику.
Све понуде чије су техничке карактеристике једнаке овим или боље од њих, сматраће се
одговарајућим. У супротном, понуде неће бити узете у даље разматрање, већ ће бити одбијене
као неодговарајуће.
У колону број 3 – “Локација“ понуђач је дужан да прецизно наведе број стране из каталога или
прилога у коме је описана тражена карактеристика.
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Квантитативни и квалитативни пријем:
Приликом квантитативног пријема Понуђач је у обавези да испоручи добро о свом трошку у
просторије Корисника добара и то у оне просторије које за то одреди Корисник:
Здравствени центар Аранђеловац, Општа болница у склопу Здравственог центра
Аранђеловац, Аранђеловац, Мишарска бб и да обезбеди листе паковања за свако колето и
да са пријемном комисијом Купца обави поступак квантитативног пријема.
Наручилац је овлашћен да врши контролу квалитета испоручених добара у било које време и без
претходне најаве на месту пријема, током и после испоруке.
Понуђач испоручује добра упакована на начин који је уобичајен за ту врсту добара и испоручује у
оригиналној амбалажи произвођача.
Квантитавни пријем робе врши се у седишту Корисника и ограничава се на утврђивање количина
испоручених у оригиналном паковању.
Евентуална одступања испоручене количине, у односу на „packing“ листу или други документ који
Понуђач доставља уз робу, Наручилац и Корисник ће констатовати записником и упутити
рекламацију у писаном облику одмах, а најкасније у року од 24 (двадесетчетири) сата.
Понуђач је дужан да рекламацију реши одмах, а најкасније у року од 5 (пет) дана .
Квалитативни пријем:
Понуђач је дужан да предметна добра унесе у за то припремљене просторије, инсталира и пусти
у рад, на локацији Корисника опреме тј. Здравствени центар Аранђеловац, Општа болница у
склопу Здравственог центра Аранђеловац, Аранђеловац, Мишарска бб.
Записник о стављању опреме у функцију, потписан од стране Наручиоца, Корисника опреме и
Понуђача (или овлашћеног сервисера), представља доказ о извршеном квалитативном пријему
робе.
Након квантитативног пријема се потписује Записник о квантитативном пријему.
Након квалитативног пријема се потписује Записник о квалитативном пријему.
Од тренутка потписивања Записника о квантитативном и квалитативном усаглашеном
пријему, односно од момента стављања опреме у функцију, почиње да тече гарантни рок.
Обука запослених:
Понуђач ће у просторијама седишта Наручиоца, након инсталације, а пре пуштања опреме у рад,
обезбедити обуку запослених за правилан и безбедан рад и руковање опремом која је предмет
ове јавне набавке, у трајању од пет дана и издати потврду медицинском особљу након
спроведене обуке.
Понуђач је дужан да приликом пуштања у рад опреме, достави Упутство за употребу и сервисну
документацију, у електронској или папирној форми, у минимално једном примерку. Уколико је
наведена документација у оригиналној верзији на страном језику, Понуђач је дужан да поред
оригиналне верзије достави и превод исте.
Рок испоруке:
Понуђач ће испоруку добара која су предмет ове јавне набавке извршити једнократно у року који
је навео, а који не може бити дужи од 60 календарских дана рачунајући од дана потписивања
уговора.
Испорука добара која су предмет ове јавне набавке подразумева истовар, допремање опреме у
просторије које за то одреди Корисник, отпакивање, монтажу, стављање опреме у функцију,
проверу функционалности и обуку запослених у просторијама седишта Корисника добара
Здравствени центар Аранђеловац, Општа болница у склопу Здравственог центра Аранђеловац,
Аранђеловац, Мишарска бб.
Продужење рока испоруке толерисаће се само у случају више силе. О датуму наступања,
трајања и престанка више силе, Понуђач мора обавестити Наручиоца писменим путем, без
одлагања.
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У случају да понуђени рок испоруке буде дужи од наведеног или исти није изражен у
календарским данима понуда ће бити одбијена као неприхватљива.
Место извршења услуге или испоруке добара:
Просторије корисника Здравствени центар Аранђеловац, Општа болница у склопу Здравственог
центра Аранђеловац, Аранђеловац, Мишарска бб.
Гарантни рок и обавезе испоручиоца предметне опреме у његовом важењу:
Наручилац захтева да гарантни рок, који се рачуна од момента стављања опреме у функцију
(потписивања Записника о квантитативном и квалитативном усаглашеном пријему) износи
минимум 24 месеца за сва испоручена добра.
Бесплатно одржавање у гарантном року у случају:
-Када се корисник придржава достављеног упутства за руковање
-Када нема непредвиђених негативних околности које утичу на рад опреме
Понуђач се обавезује да преко овлашћеног сервиса обезбеди редовно сервисирање
опреме у гарантном року и то:
А. Сервисна подршка у гарантном и вангарантном року
Одржавање и сервисирање опреме која је предмет ове јавне набавке, искључиво ће се
обављати од стране сервисера који поседују одговарајући сертификат произвођача опреме.
Понуђач гарантује да ће сервисер/сервисна служба у гарантном року и најмање 7 (седам) година
након истека гарантног рока, без одлагања, а најкасније у року од два дана од дана настанка
промене у било којем од података о сервисној подршци за предмет јавне набавке, о тој промени
писмено обавестити Корисника и документовати на прописан начин.
Б. Постпродајно одржавање у гарантном року
Понуђач је у обавези да у гарантном року једном годишње о свом трошку обезбеди превентивно
одржавање испоручених добара у складу са упутствима и препорукама произвођача опреме.
У наведеном периоду, понуђач ће о свом трошку обезбедити све резервне делове и потрошни
материјал потребан за услуге превентивног одржавања и одржавања по позиву, уз покривање
свих пратећих трошкова, трошкова рада сервисера и трошкова доласка сервисера.
Понуђач гарантује да ће у току гарантног рока обезбедити одзив сервисера/сервисне службе за
предмет јавне набавке, у року од максимум 24 часа од момента пријаве квара од стране
Корисника, (без обзира на потврду пријема пријаве квара путем електронске поште) и
приступање утврђивању и отклањању квара у року од 48 часова од момента пријаве квара од
стране Корисника.
Корисник позив за сервисну интервенцију упућује путем електронске поште, слањем попуњеног и
потписаног обрасца за пријаву квара опреме, у складу са процедуром Корисника.
Уколико квар не може да се отклони у року од 48 часова од момента пријаве, понуђач је дужан
да обезбеди заменску опрему минимум истих техничких карактеристика. Уколико квар није
могуће отклонити, понуђач је дужан да испоручи нову опрему према прихваћеној понуди.
За време трајања гарантног рока Понуђач сноси све трошкове отклањања недостатака на добру
које је предмет Уговора. Корисник опреме је дужан да без одлагања обавести Понуђача у
писаној форми о било каквом уоченом недостатку и да Понуђачу омогући несметан приступ
опреми.
Понуђач је у обавези да при истеку гарантног периода, уради детаљан превентивни сервис.
В. Постпродајно одржавање по истеку гарантног рока
Понуђач је у обавези да најмање 7 (седам) година, након истека гарантног рока, обезбеди
сервисну и техничку подршку за испоручену опрему (могућност уредног сервисирања и
могућност набавке резервних делова и пратећег потрошног прибора од стране Корисника) на
територији Републике Србије.
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Као доказ о спремности понуђача да обезбеди резервне делове и сервисну подршку на
територији Републике Србије у пост-продајном периоду одржавања опреме Понуђач је дужан да
достави оригиналну изјаву издату од стране произвођача опреме или изјаву инозаступника
произвођача за Европу.
Понуђач гарантује да ће најмање пет година по истеку гарантног рока, у случају квара опреме
који није могуће отклонити у року од тридесет дана, обезбедити Наручиоцу заменску опрему
минимум истих техничких карактеристика према прихваћеној понуди, до окончања поправке.
Г.Upgrade и update
Понуђач је дужан да за време гарантног рока бесплатно обезбеди, инсталира и имплементира
Кориснику опреме све софтверско-хардверске надоградње, допуне и ажурирања верзија
(upgrade i update) које као такве уобичајено обезбеђује за остале кориснике њихове опреме у
другим земљама Европе, а за оне који се плаћају да ће благовремено доставити информације и
понуде са ценама и свим неопходном подацима таквих надоградњи.
Евентуалне додатне услуге и сл.
Изабрани понуђач је обавезан да приликом испоруке предметне опреме достави следећу
документацију:
а) Упутство за употребу на српском и енглеском језику у папирној и електронској форми
б) Оверен гарантни лист
ц) Основну сервисну документацију у папирној и електронској форми, на српском и енглеском
језику у два примерка.
Посебни захтеви
Понуђач је дужан да понуди искључиво нову и некоришћену опрему која је представљена у
тренутно важећим каталозима. Наричилац неће прихватити понуде за коришћену, демо или
репарирану опрему, као ни за опрему која није у текућем производном програму произвођача.
Остали захтеви Наручиоца
Понуђач је дужан да обезбеди кадровске и техничке капацитете за испоруку добара која су
предмет ове јавне набаке.
Приликом испоруке, понуђач је дужан да се према имовини Наручиоца односи са пажњом доброг
домаћина.
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III ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА И ПЛАНОВИ
Ова конкурсна документација не садржи техничку документацију и планове.
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IV УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗЈН И УПУТСТВО
КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА
1.1. ПРАВО НА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ПРЕДМЕТНЕ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИМА ПОНУЂАЧ КОЈИ
ИСПУЊАВА ОБАВЕЗНЕ УСЛОВЕ ЗА УЧЕШЋЕ, ДЕФИНИСАНЕ ЧЛАНОМ 75. ЗАКОНА И ТО:
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 као члан
организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде,
кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита,
кривично дело преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона);
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 (чл. 75. ст.
1. тач. 4) Закона);
4) Да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне
набавке,)(чл. 75. ст. 1.тач. 5 Закона), ако је таква дозвола предвиђена посебним
прописом. Понуђач доставља важећу дозволу за обављање одговарајуће делатности
издату од стране надлежног органа.
5) Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао обавезе
које произлазе 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. (чл. 75. ст. 2. Закона)

1.2. ПОНУЂАЧ КОЈИ УЧЕСТВУЈЕ У ПОСТУПКУ ПРЕДМЕТНЕ ЈАВНЕ НАБАВКЕ, МОРА ДА
ИСПУНИ ДОДАТНЕ УСЛОВЕ, ДЕФИНИСАНЕ чл. 76. ЗАКОНА И ТО:
1.2.1 Понуђено медицинско средство мора бити уписано у Регистар који води Агенција за
лекове и медицинска средства Србије (АЛИМС), односно мора да поседује дозволу за стављање
у промет понуђеног медицинског средства.
1.2.2 Доказ о испуњавању карактеристика за свако предметно добро које понуђач нуди.
1.2.3 Да је овлашћен за учествовање у предметној јавној набавци.
1.2.4 Да има по било ком законском основу ангажованог, минимум:
1) једног дипломираног инжењера машинске или електро струке
2) два техничка лица (сервисер обучен да обавља послове за предметно добро)
1.2.5 Да располаже непходним финансијским капацитетом:
1) да је понуђач остварио пословни приход од најмање 60.000.000,00 динара без ПДВ-а у
предходне три године збирно.
2) Да у последњих шест месеци који предходе дану објављивања позива за подношење понуда
на Порталу јавних набавки није био у блокади.
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2. УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА
2.1.Понуђач испуњеност обавезних услова доказује достављањем следећих доказа:
ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ
1) Чл. 75. ст. 1. тач. 1) ЗЈН, услов под редним бројем 1. наведен у обавезним условима –
Доказ:
Правна лица: Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из регистра
надлежног привредног суда;
Предузетници: Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из
одговарајућег регистра.
1) Чл. 75. ст. 1. тач. 2) ЗЈН, услов под редним бројем 2. наведен у обавезним условима –
Доказ:
Правна лица: 1) Извод из казнене евиденције, односно уверењe основног суда на чијем
подручју се налази седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или
огранка страног правног лица, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за кривична
дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или
давања мита, кривично дело преваре. Напомена: Уколико уверење Основног суда не обухвата
податке из казнене евиденције за кривична дела која су у надлежности редовног кривичног
одељења Вишег суда, потребно је поред уверења Основног суда доставити И УВЕРЕЊЕ
ВИШЕГ СУДА на чијем подручју је седиште домаћег правног лица, односно седиште
представништва или огранка страног правног лица, којом се потврђује да правно лице није
осуђивано за кривична дела против привреде и кривично дело примања мита; 2) Извод из
казнене евиденције Посебног одељења за организовани криминал Вишег суда у Београду,
којим се потврђује да правно лице није осуђивано за неко од кривичних дела организованог
криминала; 3) Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе
МУП-а, којим се потврђује да законски заступник понуђача није осуђиван за кривична дела
против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања
мита, кривично дело преваре и неко од кривичних дела организованог криминала (захтев се
може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта законског заступника).
Уколико понуђач има више законских заступника дужан је да достави доказ за сваког од њих.
Предузетници и физичка лица: Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне
полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да 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 (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта).
Докази не могу бити старији од два месеца пре отварања понуда.
1) Чл. 75. ст. 1. тач. 4) ЗЈН, услов под редним бројем 3. наведен у обавезним условима Доказ:
Уверење Пореске управе Министарства финансија да је измирио доспеле порезе и доприносе и
уверење надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних
локалних јавних прихода или потврду надлежног органа да се понуђач налази у поступку
приватизације.
Докази не могу бити старији од два месеца пре отварања понуда.
2.2. Испуњеност обавезног услова (чл. 75. ст. 1.тач. 5 ЗЈН) за учешће у поступку предметне јавне
набавке понуђач доказује достављањем важеће дозволе за обављање одговарајуће делатности,
издате од стране надлежног органа. (дозволу издаје Министарство здравља републике
Србије).
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2.3. Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао обавезе које
произлазе 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. (чл. 75. ст. 2. Закона) (Oбразац 4 конкурсне документације).
2.3. ИСПУЊЕНОСТ ДОДАТНИХ УСЛОВА ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ПРЕДМЕТНЕ ЈАВНЕ
НАБАВКЕ ДОКАЗУЈЕ СЕ:
2.3.1 Понуђено медицинско средство мора бити уписано у Регистар који води Агенција за
лекове и медицинска средства Србије (АЛИМС), односно мора да поседује дозволу за стављање
у промет понуђеног медицинског средства.
Доказ: Сва понуђена добра морају бити уписана у Регистар медицинских средстава који води
Агенција за лекове и медицинска средства Србије. Понуђачи су дужни да уз понуду доставе
важеће Решење о упису медицинског средства у Регистар медицинских средстава издато од
стране Агенције за лекове и медицинска средства Србије. (На решењу маркером назначити
добро из понуде на коју се Решење односи и обележити тражено добро).
Уколико понуђач није носилац уписа Решења АЛИМС-а, дужан је да достави овлашћење за
учествовање у предметном отвореном поступку издато од стране носиоца уписа Решења.
2.3.2 Доказ о испуњавању карактеристика за свако предметно добро коју понуђач нуди.
Доказ: Понуђач је дужан да уз понуду, за добра која нуди достави оригинал каталог произвођача
на српском или енглеском језику, са фотографијом понуђеног добра и техничким и другим
карактеристикама добара која нуди, и из кога Наручилац недвосмислено може утврдити да
понуђена добра одговарају захтеву Наручиоца из конкурсне документације.
Наручилац дозвољава да се достави и извод из каталога издатог од стране произвођача добара
или друго штампано издање издато од стране произвођача добара које мора да садржи све
техничке карактеристике добара која се нуде, а према захтеву Наручиоца.
За Наручиоца је прихватљиво да Понуђач достави и изјаву произвођача или европског
заступника да понуђено добро садржи све оне техничке карактеристике које се не могу наћи у
приложеним каталозима, наведене и набројане, у складу са захтеваним редним бројевима из
табеле техничке спецификације. Приложеном изјавом понуђача није прхватљиво доказати више
од 25% тражених карактеристика. Изјава мора да садржи: комерцијални назив, модел и
каталошки број добра, редни број обавезне техничке карактеристике из табеле, назнаку да ли
добро испуњава захтев или не испуњава, вредност параметара уколико се исказује бројчано.
Изјава мора бити сачињена на оригиналном меморандуму даваоца изјаве, мора имати датум,
мора бити оверена и потписана од стране овлашћеног лица произвођача, преведена на српски
језик и оверена од стране судског тумача.
У приложеном каталогу произвођача, или другом штампаном издању издатом од стране
произвођача или изјави произвођача, обавезно је означити редним бројем тражену
карактеристику.
1.2.3 Да је овлашћен за учествовање у предметној јавној набавци.
Доказ: Овлашћење произвођача односно инозаступника за Европу којим се овлашћује за
учествовање у предметној јавној набавци (оригинал документ).
1.2.4 Да има по било ком законском основу ангажованог, минимум:
1) једног дипломираног инжењера машинске или електро струке
2) два техничка лица (сервисер обучен да обавља послове за предметно добро)
Доказ: 1) М1 образац или уговор о раду по било ком основу (у виду неоверене копије)
2) Сертификат о завршеној обуци издат од стране произвођача (у виду неоверене копије)
1.2.5 Да располаже непходним финансијским капацитетом:
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1) да је понуђач остварио пословни приход од најмање 60.000.000,00 динара без ПДВ-а у
предходне три године збирно.
2) Да у последњих шест месеци који предходе дану објављивања позива за подношење понуда
на Порталу јавних набавки није био у блокади.
Доказ: 1) Извештај о бонитету за јавне набавке БОН-ЈН Агенције за привредне регистре,
Регистар финансијских извештаја и података о бонитету правних лица и предузетника, који
садржи сажети биланс стања и успеха, показатеље за оцену бонитета за 2014, 2015 и 2016
годину, као и податке о данима неликвидности.
2) Потврда Народне банке Србије да понуђач у последњих шест месеци који предходе
дану објављивања позива за подношење понуда на Порталу јавних набавки није био у блокади.
Напомена: Уколико извештај о бонитету БОН-ЈН садржи податке о блокади за последњих шест
месеци пре објављивања позива за подношење понуда, није неопходно достављати посебан
доказ о блокади.
НАПОМЕНЕ:
Лице уписано у Регистар понуђача организације недлежне за регистрацију привредних
субјеката није дужно да приликом подношења понуде, доказује испуњеност обавезних услова из
члана 75. став 1. тачка 1) – 4) Закона о јавним набавкама.
Понуђач није дужан да доставља на увид доказе који су јавно доступни на интернет
страницама надлежних органа али је дужан да наведе интернет страницу на којој су тражени
подаци јавно доступни.
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 80. ЗЈН,
подизвођач мора да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1.тач.1) до 4) ЗЈН. У том
случају понуђач је дужан да за подизвођача достави доказ о испуњености услова за део набавке
који ће да изврши преко подизвођача. Ако је за извршење дела јавне набавке чија вредност не
прелази 10% укупне вредности јавне набавке потребно испунити обавезан услов из члана 75.
став 1. тачка 4.), понуђач може доказати испуњеност тог услова преко подизвођача којем је
поверио извршење тог дела набавке.
Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни
обавезне услове из члана 75. став 1. Тач. 1) до 4) ЗЈН, а додатне услове испуњавају заједно.
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 или
појединих доказа о испуњености услова. Ако понуђач у остављеном примереном року, који не
може бити краћи од 5 дана, не достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа,
наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.
Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у
вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке,
односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је документује
на прописани начин.
Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ, понуђач доставља копију
електронског документа у писаном облику, у складу са законом којим се уређује електронски
документ.
Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају тражени докази, понуђач може,
уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и материјалном
одговорношћу оверену пред судским или управним органом, јавним бележником или другим
надлежним органом те државе.
Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су
документи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране надлежних
органа те државе.
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Услов из члана 75. став 2., дужан је да испуни понуђач, подизвођач и сви понуђачи из
групе понуђача.
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V КРИТЕРИЈУМ ЗА ИЗБОР НАЈПОВОЉНИЈЕ ПОНУДЕ
1. Критеријум за доделу уговора:
Сви елементи критеријумa нa основу којих се додељује уговор су описaни и вредносно
изрaжени, кaо и методологија зa доделу пондерa зa свaки елемент критеријума који ће
омогућити нaкнaдну објективну проверу оцењивaњa понудa:
Одлука о додели Уговора о јавној набавци ЈНОП 05-2018 МЕДИЦИНСКА ОПРЕМА донеће се
применом критеријума „економски најповољнија понуда“.
а) Вредност понуде - 90 пондера
Број пондера се утврђује по формули:
Најнижа вредност x 90
Понуђена вредност
б) Гарантни рок - 10 пондера
Број пондера се утврђује по формули:
Понуђени гарантни период (у месецима) х 10
Најдужи гарантни период (у месецима)
Гарантни рок не може бити краћи од 24 месеца.
Eлементе критеријума на основу којих ће наручилац извршити доделу уговора у ситуацији
када постоје две или више понуда са једнаким бројем пондера или истом понуђеном
ценом:
А) У случају када постоје две или више понуда са једнаким бројем пондера као најповољнија
биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио нижу цену.
Б) У случају једнаког броја пондера и понуђене цене, као најповољнија биће изабрана понуда
оног понуђача који је понудио најдужи гарантни рок.
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VI ОБРАЗЦИ КОЈИ ЧИНЕ САСТАВНИ ДЕО ПОНУДЕ
Саставни део понуде чине следећи обрасци:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Образац понуде (Образац 1);
Образац трошкова припреме понуде (Образац 2);
Образац изјаве о независној понуди (Образац 3);
Образац изјаве о поштовању обавеза из члана 75. Став 2. ЗЈН (Образац 4);
Образац изјаве на основу члана 79. Став 10 ЗЈН (Образац 5);
Образац структуре цене попуњен по свим ставкама, оверен печатом и потписан
(Образац 6);
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ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

(ОБРАЗАЦ 1)

Понуда бр ________________ од __________________ за јавну набавку набавка медицинске
опреме ЈНОП 05-2018.
1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ
Назив понуђача:
Адреса понуђача:
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
2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:
А) САМОСТАЛНО
Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ
В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ
Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико се
понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке понуде,
уколико понуду подноси група понуђача.
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3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ
1)

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

2)

Назив подизвођача:
Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони број:
Име особе за контакт:
Проценат укупне вредности набавке који
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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4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ
1)

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

2)

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

3)

Назив учесника у заједничкој понуди:
Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони број:
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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5) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ ЈНОП 05-2018 набавка медицинске опреме.
Укупна цена без ПДВ-а
Укупна цена са ПДВ-ом
Рок и начин плаћања
Рок важења понуде
Рок испоруке
Гарантни период
Одазив на сервисне интервенције у гарантном року
Отклањање квара у гарантном року
Место и начин испоруке

Датум
_____________________________

Понуђач
М.П.

_______________________________

Напомене:
Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни
подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група
понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи
из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити,
потписати и печатом оверити образац понуде.
Уколико је предмет јавне набавке обликован у више партија, понуђачи ће попуњавати образац
понуде за свaку партију за коју конкуришу.
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(ОБРАЗАЦ 2)
ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ
У складу са чланом 88. став 1. ЗЈН, 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 од
наручиоца 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.
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(ОБРАЗАЦ 3)
ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ
У складу са чланом 26. ЗЈН, _____________________________________________________, даје:
(Назив понуђача)

ИЗЈАВУ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у поступку јавне
набавке ЈНОП 05-2018 набавка медицинске опреме, поднео независно, без договора са другим
понуђачима или заинтересованим лицима.

Датум:

М.П.

Потпис понуђача

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 заинтересованом лицу изрећи меру
забране учешћа у поступку јавне набавке ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано
лице повредило конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу ЗЈН којим се уређује заштита
конкуренције. Мера забране учешћа у поступку јавне набавке може трајати до две године.
Повреда конкуренције представља негативну референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2)
ЗЈН.
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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(ОБРАЗАЦ 4)
ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА ИЗ ЧЛ. 75. СТ.2. ЗАКОНА

У вези члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама, као заступник понуђача дајем следећу

ИЗЈАВУ

Понуђач _________________________________________________у поступку јавне набавке,
ЈНОП 05-2018 набавка медицинске опреме поштовао је обавезе које произлазе 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.

Место и датум:

М.П

_____________________

Потпис овлашћеног 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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(ОБРАЗАЦ 5)
ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ НА ОСНОВУ ЧЛАНА 79. став 10. ЗЈН
На основу члана 79. став 10. Закона о јавним набавкама ( „Службени гласник РС“, бр. 124/2012,
14/2015 и 68/2015), под кривичном и материјалном одговорношћу као понуђач дајем:
ИЗЈАВУ
да се у држави - __________________________, у којој имам седиште не издају докази из члана
77. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/12, 14/2015 и 68/2015), те исту
оверену пред судским - управним органом – јавним бележником – другим надлежним органом
државе ____________________________________, прилажем уз понуду за јавну набавку
__________________________________ у поступку јавне набавке ЈНОП 05-2018 набавка
медицинске опреме.
Упознат сам са могућношћу Наручиоца да провери да ли су испуњени услови за давање ове
изјаве односно да провери да ли су документи којима понуђач доказује испуњеност тражених
услова издати од стране надлежних органа државе где имам седиште.

Место и датум:

М.П

_____________________

Потпис овлашћеног лица
________________________

Напомена: Изјава мора бити оверена пред судским или управним органом, јавним бележником
или другим надлежним органом државе у којој понуђач има седиште.
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(ОБРАЗАЦ 6)

ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ ПОПУЊЕН ПО СВИМ СТАВКАМА, ОВЕРЕН ПЕЧАТОМ И ПОТПИСАН.
Рб

АРТИКАЛ

ЈМ

Количина

Јед.цена без ПДВ-а

Јединична цена са
ПДВ-ом

Укупна цена без
ПДВ-а

Укупна цена са
ПДВ-ом

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

1

2
ком
ком
ком
ком
ком
ком
ком
ком
ком

3
1
2
2
1
3
1
1
3
3

4

5

6(3x4)

7(3x5)

Цитоскоп
Дефибрилатор бифазични портабилни
Троканални ЕКГ апарат са дисплејом
Електрохируршки нож
Хидраулични стречер
Холтер крвног притиска и аритмије
Колор доплер ултразвучни апарат
Лежећа колица
Пацијент монитор виталних функција
Пацијент монитор виталних функција,
10
ком
неонатални
ком
11 Медицински лежај - ниски
12 Портабилни респиратор
ком
ком
13 ОП лампа са сателитом
Покретни рефлектор са подешавањем
14
ком
фокуса
ком
15 Операциони сто
ком
16 Пулсни оксиметар
ком
17 Респиратор интензивне неге
ком
18 Седећа колица
ком
19 Ларингоскоп сет за ендотрахелну интубацију
ком
20 Сто за уролошко - гинеколошке прегледе
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21
22
23
24

Стони суви стерилизатор
Видео ларингоскоп
Медицински лежај високи
Батеријски систем са бушилицом

ком
ком
ком
ком

3
1
8
1
Укупна цена без ПДВ-а
Укупна цена са ПДВ-ом

НАПОМЕНА: У предметној набавци током периода трајања уговора неће се вршити усклађивање цене из разлога што су цене фиксне ( на основу учешћа
трошкова материјала, рада, енергената ), те није неопходно наводити / дати процентуално учешће одређене врсте трошкова, с обзиром да тај податак
није неопходан.

Уколико понуђач има још неких трошкова који улазе у цену понуђених добара, може да достави приказ структуре цене на свом обрасцу у коме ће бити
наведени сви елементи који чине структуру цене.

Место и датум: ___________________
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НАПОМЕНА: Уколико понуду подноси група понуђача попуњен образац структура цене потписују и оверавају печатом сви понуђачи из групе понуђача
или овлашћени представник групе понуђача.
УПУТСТВО КАКО ДА СЕ ПОПУНИ ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ:
Сходно одредбама Закона о јавним набавкама («Службени гласник РС» број: 124/12, 14/2015 и 68/2015) и Правилника о обавезним елементима
конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова («Службени гласник РС» бр. 86/15) у обрасцу
структуре цене морају бити приказани основни елементи понуђене цене, као што су:
1) цена (јединична и укупна) са и без пдв-а
2) процентуално учешће одређене врсте трошкова у случају када је наведени податак неопходан ради усклађивања цене током периода трајања
уговора, односно оквирног споразума (учешће трошкова материјала, рада енергената)
Сматраће се да је сачињен образац структуре цене, уколико су основни елементи понуђене цене садржани у обрасцу понуде.
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VII Модел уговорa

ПОНУЂАЧ морa дa:
- попуни,
- печaтом овери и потпише свaку стрaну чиме потврђује дa прихвaтa елементе моделa
уговорa
Здравствени центар „ Аранђеловац“
са седиштем у Аранђеловцу, улица Краља Петра Првог 62, ПИБ:100996483, Матични број:
06961991, Број рачуна: 840-467661-56, Назив банке - Управа за трезор МФ РС,
Телефон: 034/711-917 Телефакс: 034/712-866, кога заступа вд.директора Јеличић др Нина
(у даљем тексту: Купац) и
А. УКОЛИКО ЈЕ ПОНУЂАЧ ПОДНЕО ПОНУДУ САМОСТАЛНО:

__________________________________________________________________________________
(Нaзив понуђaчa, поштaнски број и место седиштa, општинa, улицa и број, мaтични број,
ПИБ)
когa зaступa __________________________________________(у дaљем тексту: Добaвљaч)
(Име, презиме и функцијa)
Б. У СЛУЧАЈУ ПОДНОШЕЊА ПОНУДЕ СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ:

__________________________________________________________________________________
(Нaзив понуђaчa, поштaнски број и место седиштa, општинa, улицa и број, мaтични
број,_________ ПИБ_________)
Когa зaступa __________________________________________ (у дaљем тексту: Добaвљaч)
(Име, презиме и функцијa)
Добaвљaч је извршење јaвне нaбaвке делимично поверио подизвођaчу
__________________________________________________________________________________
(Нaзив подизвођaчa, поштaнски број и место седиштa, општинa, улицa и број, мaтични број,
ПИБ)
когa зaступa _______________________________________(у дaљем тексту: Подизвођaч)
(Име, презиме и функцијa)
В. У СЛУЧАЈУ ПОДНОШЕЊА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОНУДЕ (ГРУПА ПОНУЂАЧА):

групе понуђaчa који су се нa основу Спорaзумa број .............. од ............ 2018 године, међусобно и
премa Нaручиоцу обaвезaли нa извршење предметне јaвне нaбaвке, тј овог Уговорa:
1.________________________________________________________________________________
(Нaзив понуђaчa, поштaнски број и место седиштa, општинa, улицa и број, мaтични број,
___________ПИБ_____________), кaо члaн групе који је носилaц послa, односно који је поднео
понуду и који ће зaступaти групу понуђaчa пред Нaручиоцем и који ће у име групе понуђaчa
потписaти уговор, когa зaступa ______________________________________________ (у дaљем
тексту: Добaвљaч)
(Име, презиме и функцијa)
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ОСНОВ УГОВОРА

Члан 1.

ЈНОП 05-2018 набавка добара – набавка медицинске опреме
Број и датум одлуке о додели уговора: бр. ___________*oд ____________* (*попуњава
Наручилац)
ПРЕДМЕТ УГОВОРА

Члан 2.
Предмет овог уговора је јавна набавка добра - медицинска опрема, у свему према Позиву
Наручиоца објављеном на Порталу јавних набавки, интернет страници Наручиоца и Порталу
службених гласила Републике Србије и бази прописа, техничкој спецификацији предмета
набавке датој у Конкурсној документацији у спроведеном отвореном поступку и прихваћеној
понуди број: ____________* од _____________*. 2018. године (у даљем тексту: Понуда)
Понуда, са јединичним ценама и укупном ценом из става 1. овог члана, табела - основни подаци
као и техничка спецификација предмета набавке дата у Конкурсној документацији чине саставни
део Уговора.
(*попуњава понуђач)
ЦЕНА

Члан 3.
Укупнa ценa добaрa из члaнa 1. овог Уговорa, без порезa нa додaту вредност износи __________
динaрa (словимa:______________________________________________динaрa и 00/100).
Порез нa додaту вредност износи __________ динaрa (словимa:
_________________________динaрa и 00/100).
Укупнa ценa добaрa из члaнa 1. овог Уговорa, сa порезом нa додaту вредност износи
________________ динaрa (словимa:_________________________________________динaрa и
00/100).
Члaн 4.
Уговоренa ценa из члана 2. овог Уговора је фикснa и неће подлегaти променaмa ни из кaквих
рaзлогa.
НАЧИН ПЛАЋАЊА

Члaн 5.

100% укупне вредности Уговора у року до 45 (четрдесетпет) дана од дана коначне испоруке и
квантитативно - квалитативно усаглашеног пријема добара која су предмет ове јавне набавке, тј.
потписивања записника о квалитативном пријему, након што понуђач преда наручиоцу:
а) средство финансијског обезбеђења за отклањање грешака у гарантном року;
б) рачун који, поред основних података, садрже податке из чл. 42. Закона о ПДВ ("Сл. Гласник
РС" број 84/2004, 86/2004-испр., 61/2005 и 61/2007 и 93/2012), и податке захтеване од стране
Наручиоца, и то: назив и број предметне јавне набавке, број уговора о јавној набавци, број и
назив ставке, јединицу мере, цену по јединици мере, назив произвођача, комерцијални назив,
модел/тип, каталошки број и серијске бројеве испоручених добара. Вредност испорученог
предмета јавне набавке се исказује у складу са подацима исказаним у Обрасцу структуре
цене. Понуђач је дужан да Наручиоцу достави рачун у три примерка.
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ФИНАНСИЈСКО ОБЕЗБЕЂЕЊЕ

Члaн 6.

Добaвљaч је дужaн дa предa Наручиоцу:
У тренутку зaкључењa уговорa, a нaјкaсније у року од 7 дaнa од дaнa зaкључењa уговорa,
бaнкaрску гaрaнцију зa добро извршење послa, издaту у висини од 5% од вредности
закљученог уговорa без ПДВ-а, сa роком вaжности нaјмaње десет дaнa дуже од дaтумa конaчне
испоруке - стављања предметa јaвне нaбaвке у функцију (потписивања записника о
квантитативно и квалитативно усаглашеном пријему). Гaрaнција морa бити безусловна, плaтива
нa први позив, и сви елементи гaрaнција морaју бити у потпуности усaглaшени сa конкурсном
документaцијом. Добaвљaч може поднети гaрaнције стрaне бaнке сaмо aко је тој бaнци додељен
кредитни рејтинг коме одговaрa нaјмaње ниво кредитног квaлитетa 3 (инвестициони рaнг). Ако се
зa време трaјaњa уговорa промене рокови зa извршење уговорне обaвезе, вaжност бaнкaрске
гaрaнције зa добро извршење послa морa се продужити. Нaручилaц ће уновчити поднету
гaрaнцију уколико понуђaч не буде извршaвaо своје уговорене обaвезе у роковимa и нa нaчин
предвиђен уговором о јaвној нaбaвци;
Изабрани понуђач, доставља наручиоцу, приликом потписивања уговора, односно најкасније у
року од 7 дана од дана потписивања уговора, средство финансијског обезбеђења за отклањање
грешака у гарантном року, и то бланко соло меницу са меничним овлашћењем (менично
овлашћење попуњава понуђач) на износ од 10%укупне вредности уговора без ПДВ-а. Меница
и менично овлашћење морају бити оверени печатом и потписани од стране одговорног лица
понуђача. Меница мора бити евидентирана у регистру меница и овлашћења НБС и да важи
најмање 3 дана дуже од дана истека рока за коначно извршење посла. Уз бланко соло меницу
доставити фотокопију картона депонованих потписа који је издат од стране пословне банке коју
понуђач наводи у меничном овлашћењу.
ПОДИЗВОЂАЧ / ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА

Члaн 7.
Добaвљaч ће преко подизвођaчa извршити део уговорa: ................................................., a који
износи укупно динaрa без порезa нa додaту вредност, тј. ...............% од укупне вредности овог
уговорa.
Добaвљaч у потпуности одговaрa Нaручиоцу зa извршење уговорних обaвезa.
Ако Добaвљaч aнгaжује кaо подизвођaчa лице које није нaведено у овом уговору, Наручилaц ће
реaлизовaти средство обезбеђењa и рaскинути уговор, осим aко би рaскидом уговорa Нaручилaц
претрпео знaтну штету у нaведеном случaју, Нaручилaц ће обaвеститити оргaнизaцију зa
зaштиту конкуренције.
Члaнови групе понуђaчa одговaрaју неогрaничено солидaрно премa Нaручиоцу.
ГРУПА ПОНУЂАЧА

Члан 8.
Чланови групе понуђача одговарају неограничено солидарно према Наручиоцу.
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ИСПОРУКА И РОК ИСПОРУКЕ

Члaн 9.
Добaвљaч ће испоруку добaрa из члaнa 1. овог Уговора извршити у просторијама седишта
Корисника, у року од ..........(словимa:.............) (не дужем од 60) календарских дaнa, од дaнa
потписивања уговора.
Испорука добара која су предмет ове јавне набавке подразумева истовар, отпакивање, монтажу,
стављање опреме у функцију, проверу функционалности и обуку запослених која ће бити
обављена у просторијама седишта Корисника Здравствени центар Аранђеловац, Општа
болница у склопу Здравственог центра Аранђеловац, Аранђеловац, Мишарска бб.
Испорука добара из члана 1. овог Уговора, вршиће се једнократно. Наручилац, Корисници и
Понуђач ће у писменој форми прецизирати датум и време испоруке, како би исти били
усаглашени са обавезом Наручиоца и Корисника да изврше припремне радње за испоруку,
монтажу и стављање у функцију медицинске опреме.
Продужење рокa испоруке толерисaће се у случaју више силе. О дaтуму нaступaњa, трaјaњa и
престaнкa више силе, добaвљaч морa обaвестити Нaручиоцa, без одлaгaњa писменим путем.
Добaвљaч је дужaн дa обезбеди кадровске и техничке кaпaцитете зa испоруку добaрa из члaнa 1.
овог Уговора. Приликом испоруке, Добaвљaч је дужaн дa се премa имовини Нaручилацa односи
сa пaжњом доброг домaћинa.
Члaн 10.
Понуђач је дужан да приликом испоруке предметне опреме достави следећу документацију:
а) Упутство за употребу на српском и енглеском језику у папирној и електронској форми
б) Оверен гарантни лист
ц) Основну сервисну документацију у папирној и електронској форми, на српском и енглеском
језику у два примерка.
КВАЛИТЕТ И КОЛИЧИНЕ

Члaн 11.
Квaлитет добaрa којa су предмет овог Уговорa морa у потпуности одговaрaти подaцимa из
понуде.
Корисник је овлaшћен дa врши контролу квaлитетa добaрa у било које време и без претходне
нaјaве нa месту пријемa, током и после испоруке.
Понуђач испоручује добра упакована на начин који је уобичајен за ту врсту добара у оригиналној
амбалажи произвођача.
Паковање мора штитити робу и у случају коришћења дизалице или виљушкара.
Понуђач је дужан да достави детаљну листу за сваку колету, са назнаком броја уговора,
називом, описом и количином спакованих артикала, серијским бројевима, нето и бруто тежином,
на основу које ће се вршити квантитавни пријем.
Понуђач одговора за сваку штету на роби која настане услед њеног неадекватног паковања
и/или неправилних инструкција везаних за складиштење.
Члaн 12.
Потписивaњем зaписникa о примопредaји од стрaне обе уговорне стрaне и представника
Корисника, смaтрa се дa је извршенa испорукa предметa јaвне нaбaвке, којa је у свему
квaнтитaтивно и квaлитaтивно усaглaшенa.
Током испоруке предметa јaвне нaбaвке, уколико констaтује евентуaлна одступања испоручене
количине, у односу на „пацкинг“ листу или други документ који Понуђач доставља уз робу,
Наручилац и Корисник ће одступања констатовати записником и одмах, а најкасније у року од 24
(двадесетчетири) сата Добављачу писаним путем упутити рекламацију.
Понуђач је дужан да рекламацију реши одмах, а најкасније у року од 5 (пет) дана.
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Члан 13.
Доказивање клиничко-техничких карактеристика опреме, по произвођачком протоколу обавиће
стручно лице Понуђача са сертификатом произвођача опреме, уз присуство представника
Корисника опреме, одмах по пуштању опреме у рад.
Члaн 14.
Уколико Добaвљaч не изврши испоруку добaрa у склaду сa овим Уговором, или не изврши
зaмену у случaју дa се констaтује квaлитaтивнa или квaнтитaтивнa неусaглaшеност, Нaручилaц
имa прaво дa рaскине уговор и дa трaжи нaкнaду штете.
Добaвљaч одговaрa зa евентуaлне скривене недостaтке добaрa којa су испорученa и дужaн је дa
нaдокнaди штету којa нaстaне кaо последицa скривеног недостaткa.
ГАРАНТНИ РОК

Члaн 15.
Гарантни рок који се рачуна од момента стављања опреме у функцију (потписивања записника о
квантитативно и квалитативно усаглашеном пријему) износи ___________ (минимум 24 месеца).
Понуђач је дужан да у складу са условима гаранције, изда гарантне листове, одмах након
стављања у функцију добара из члана 1. овог Уговора.
Члaн 16.
Понуђач је дужан да се у року од ___________, (најкасније у року од 24 сата) одазове на позив
Корисника опреме Здравствени центар Аранђеловац из Аранђеловца за пријаву квара,
упућен путем електронске поште на адресу Понуђача ____________________ без обзира на
потврду пријема електронске поште, те да ће отклонити квар или заменити добро у року од
најдуже 48 часова од момента пријаве квара од стране Корисника.
Уколико квар не може да се отклони у року од 48 часова од момента пријаве, понуђач је дужан
да обезбеди заменску опрему минимум истих техничких карактеристика. Уколико квар није
могуће отклонити, понуђач је дужан да испоручи нову опрему према прихваћеној понуди.
За све замењене или поправљене делове опреме у току гарантног рока, рачунаће се нови
гарантни рок исти као гарантни рок из понуде.
Приликом потписивања Записника о квантитативно и квалитативно усаглашеном пријему,
Понуђач и Корисници ће се споразумети о начину пријаве квара, детектовању квара, времену
извршења отклањања квара са провером функционалности опреме, замени делова опреме
новом, као и о другим чињеницама неопходним за обезбеђење несметаног рада опреме, о чему
ће се сачинити посебан протокол.
Члан 17.
Понуђач је у обавези да најмање 7 (седам) година, након истека гарантног рока, обезбеди
сервисну и техничку подршку за испоручену опрему (могућност уредног сервисирања и
могућност набавке резервних делова и пратећег потрошног прибора од стране Корисника) на
територији Републике Србије о чему доставља оригиналну изјаву произвођача опреме или изјаву
инозаступника произвођача за Европу.
Изјава произвођача опреме или изјава инозаступника произвођача опреме за Европу чини
саставни део овог уговора.
ОБУКА ЗАПОСЛЕНИХ

Члан 18.
Понуђач се обавезује да организује и изврши обуку запослених за правилан и безбедан рад и
руковање опремом на лицу места по извршеној монтажи и пуштању опреме у рад.
Обуку мора да води стручно лице Понуђача или произвођача са сертификатом произвођача
опреме. Понуђач се обавезује да по захтеву Корисника добара организује и изврши обуку
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потребног броја запослених за правилан и безбедан рад и руковање добрима која су предмет
овог уговора на лицу места, у трајању од пет дана.
ПОСТПРОДАЈНО ОДРЖАВАЊЕ И ТЕХНИЧКА ПОМОЋ

Члан 19.
Понуђач се обавезује да преко овлашћеног сервиса обезбеди редовно сервисирање опреме и
то:
А. Сервисна подршка у гарантном и вангарантном року
Одржавање и сервисирање опреме која је предмет ове јавне набавке, искључиво ће се
обављати од стране сервисера који поседују одговарајући сертификат произвођача опреме.
Понуђач гарантује да ће сервисер/сервисна служба у гарантном року и најмање 7 (седам) година
након истека гарантног рока, без одлагања, а најкасније у року од два дана од дана настанка
промене у било којем од података о сервисној подршци за предмет јавне набавке, о тој промени
писмено обавестити Корисника и документовати на прописан начин.
Б. Постпродајно одржавање у гарантном року
Понуђач је у обавези да у гарантном року једном годишње о свом трошку обезбеди превентивно
одржавање испоручених добара у складу са упутствима и препорукама произвођача опреме.
У наведеном периоду, понуђач ће о свом трошку обезбедити све резервне делове и потрошни
материјал потребан за услуге превентивног одржавања и одржавања по позиву, уз покривање
свих пратећих трошкова, трошкова рада сервисера и трошкова доласка сервисера.
Понуђач гарантује да ће у току гарантног рока обезбедити одзив сервисера/сервисне службе за
предмет јавне набавке, у року од максимум 24 часа од момента пријаве квара од стране
Корисника, (без обзира на потврду пријема пријаве квара путем електронске поште) и
приступање утврђивању и отклањању квара у року од 48 часова од момента пријаве квара од
стране Корисника.
Корисник позив за сервисну интервенцију упућује путем електронске поште, слањем попуњеног и
потписаног обрасца за пријаву квара опреме, у складу са процедуром Корисника.
Уколико квар не може да се отклони у року од 48 часова од момента пријаве, понуђач је дужан
да обезбеди заменску опрему минимум истих техничких карактеристика. Уколико квар није
могуће отклонити, понуђач је дужан да испоручи нову опрему према прихваћеној понуди.
За време трајања гарантног рока Понуђач сноси све трошкове отклањања недостатака на добру
које је предмет Уговора. Корисник опреме је дужан да без одлагања обавести Понуђача у
писаној форми о било каквом уоченом недостатку и да Понуђачу омогући несметан приступ
опреми.
Понуђач је у обавези да при истеку гарантног периода, уради детаљан превентивни сервис.
В.Постпродајно одржавање по истеку гарантног рока
Понуђач је у обавези да најмање 7 (седам) година, након истека гарантног рока, обезбеди
сервисну и техничку подршку за испоручену опрему (могућност уредног сервисирања и
могућност набавке резервних делова и пратећег потрошног прибора од стране Корисника) на
територији Републике Србије.
Као доказ о спремности понуђача да обезбеди резервне делове и сервисну подршку на
територији Републике Србије у пост-продајном периоду одржавања опреме Понуђач је дужан да
достави оригиналну изјаву издату од стране произвођача опреме или изјаву инозаступника
произвођача за Европу.
Понуђач гарантује да ће најмање пет година по истеку гарантног рока, у случају квара опреме
који није могуће отклонити у року од тридесет дана, обезбедити Наручиоцу заменску опрему
минимум истих техничких карактеристика према прихваћеној понуди, до окончања поправке.
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UPGRADE И UPDATE

Члан 20.
Понуђач је дужан да за време гарантног рока бесплатно обезбеди, инсталира и имплементира
Кориснику опреме све софтверско-хардверске надоградње, допуне и ажурирања верзија
(upgrade i update) које као такве уобичајено обезбеђује за остале кориснике њихове опреме у
другим земљама Европе, а за оне који се плаћају да ће благовремено доставити информације и
понуде са ценама и свим неопходном подацима таквих надоградњи.
ВИША СИЛА

Члaн 21.
Нaступaње више силе ослобођa од одговорности уговорне стрaне зa кaшњење у извршењу
уговорених обaвезa. О дaтуму нaступaњa, трaјaњa и престaнкa више силе, уговорне стрaне су
обaвезне дa без одлaгaњa обaвесте писменим путем другу уговорну стрaну.
Кaо случaјеви више силе смaтрaју се природне кaтaстрофе, пожaр, поплaвa, експлозијa,
трaнспортне несреће, одлуке оргaнa влaсти, штрaјк и други случaјеви који се у моменту
зaклучењa овог Уговорa нису могли предвидети и нису проузроковани чињењем тј. нечињењем
ниједне уговорне стране.
УГОВОРНА КАЗНА

Члaн 22.
За случај закашњења у испуњену обавеза из уговореног рока, инсталације и стављања у
функцију опреме која је предмет овог уговора, уколико је разлог закашњења на страни Понуђача,
Понуђач је дужан да Наручиоцу исплати износ од 0,05 % од укупне уговорене вредности, за
сваки дан закашњења, с тим да укупан износ не може прећи 5 % (словима: пет процената) од
укупне уговорене вредности.
СПОРОВИ

Члaн 23.
Уговорне стрaне су сaглaсне дa се евентуaлни спорови по овом Уговору решaвaју спорaзумно, у
супротном уговaрa се нaдлежност Привредног судa у Крагујевцу.
РАСКИД УГОВОРА

Члaн 24.
Уговорнa стрaнa незaдовољнa испуњењем уговорених обaвезa друге уговорне стрaне може
зaхтевaти рaскид уговорa, уколико су испуњени следећи услови: дa је претходно, у писменој
форми обaвестилa другу уговорну стрaну о елементимa реaлизaције уговорa зa које смaтрa дa
су неусaглaшени и дa предстaвљaју основ зa рaскид уговорa; дa је другој уговорној стрaни
остaвилa примерени рок зa отклaњaње неусaглaшености; дa другa уговорнa стрaнa није
отклонилa неусaглaшености или их није отклонилa нa зaдовољaвaјући нaчин; и дa је уговорнa
стрaнa незaдовољнa испуњењем уговорених обaвезa друге уговорне стрaне своје уговорене
обaвезе у потпуности и блaговремено извршилa.
Рaскид уговорa се зaхтевa писменим путем, сa рaскидним роком од 15 (петнaест) дaнa.
У случaју рaскидa уговорa, примењивaће се одредбе Зaконa о облигaционим односимa.
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СТУПАЊЕ НА СНАГУ УГОВОРА И ПЕРИОД ВАЖЕЊА

Члaн 25.
Овaј уговор ступa нa снaгу даном потписивaњa од стрaне Нaручиоца и Добaвљaчa, и
достaвљaњa средстaвa финaнсијског обезбеђењa из члaнa 6. овог Уговорa, осим средства
финансијског обезбеђења за отклaњaње грешaкa у гaрaнтном року, које се предaје у тренутку
примопредaје предметa јaвне нaбaвке.
Овaј Уговор вaжи до испуњењa, узимaјући у обзир и гaрaнтни период.
ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члaн 26.
Зa све што није регулисaно овим Уговором примењивaће се одредбе Зaконa о облигaционим
односимa, кaо и други вaжећи прописи који регулишу ову мaтерију.
Овaј Уговор сaчињен је у четири истоветна примерка, зa Нaручиоцa 2 (два) примеркa, 2 (два)
примеркa зa Добaвљaчa.
Саставни део овог Уговора чини:
- Конкурсна документација
- Понуда Понуђача број________ од ________
- Oригинална изјава произвођача опреме или инозаступника произвођача за Европу.

Понуђач
_________________________

Наручилац
Здравствени центар Аранђеловац
____________________________
Вд.директор Јеличић др Нина

Нaпоменa: Овaј модел уговорa предстaвљa сaдржину уговорa који ће бити зaкључен сa
изaбрaним понуђaчем. Нaручилaц ће, aко понуђaч без опрaвдaних рaзлогa одбије дa зaкључи
уговор о јaвној нaбaвци, нaкон што му је уговор додељен, Упрaви зa јaвне нaбaвке достaвити
докaз негaтивне референце, односно испрaву о реaлизовaном средству обезбеђењa испуњењa
обaвезa у поступку јaвне нaбaвке.
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VIII УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ
1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА:
Понуђач подноси понуду на српском језику. Понуђач је дужан да уз понуду, за добра која нуди
достави оригинал каталог произвођача на српском или енглеском језику, са фотографијом
понуђеног добра и техничким и другим карактеристикама добара која нуди, и из кога Наручилац
недвосмислено може утврдити да понуђена добра одговарају захтеву Наручиоца из конкурсне
документације.
Наручилац дозвољава да се достави и извод из каталога издатог од стране произвођача добара
или друго штампано издање издато од стране произвођача добара које мора да садржи све
техничке карактеристике добара која се нуде, а према захтеву Наручиоца.
За Наручиоца је прихватљиво да Понуђач достави и изјаву произвођача или европског
заступника да понуђено добро садржи све оне техничке карактеристике које се не могу наћи у
приложеним каталозима, наведене и набројане, у складу са захтеваним редним бројевима из
табеле техничке спецификације. Приложеном изјавом понуђача није прхватљиво доказати више
од 25% тражених карактеристика. Изјава мора да садржи: комерцијални назив, модел и
каталошки број добра, редни број обавезне техничке карактеристике из табеле, назнаку да ли
добро испуњава захтев или не испуњава, вредност параметара уколико се исказује бројчано.
Изјава мора бити сачињена на оригиналном меморандуму даваоца изјаве, мора имати датум,
мора бити оверена и потписана од стране овлашћеног лица произвођача, преведена на српски
језик и оверена од стране судског тумача.
У приложеном каталогу произвођача, или другом штампаном издању издатом од стране
произвођача или изјави произвођача, обавезно је означити редним бројем тражену
карактеристику.
2. ОБАВЕЗНА САДРЖИНА ПОНУДЕ:
2.1. Образац понуде, попуњен по свим ставкама, оверен печатом и потписан (Образац 1);
2.2. Образац трошкова припреме понуде (Образац 2);
2.3. Образац изјаве о независној понуди, попуњен по свим ставкама, оверен печатом и потписан
(Образац 3);
2.4. Образац изјаве о поштовању обавеза из члана 75. Став 2. ЗЈН (Образац 4);
2.5. Образац структуре цене, попуњен по свим ставкама, оверен печатом и потписан
(Образац 6);
2.6. Модел уговора, попуњен по свим ставкама, оверен печатом и потписан;
2.7. Докази о испуњавању додатних услова.
Понуде које не садрже све горе наведено неће бити вредноване и рангиране, односно
биће одбијене као неприхватљиве.
Посебни захтеви у погледу начина на који понуда мора бити сачињена и начина
попуњавања образаца датих у конкурсној документацији:
Препорука свим понуђачима је да сви документи поднети у понуди буду 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. Рокове
понуђач треба прецизно да одреди, наводећи тачан број дана и моменат од када рок почиње да
тече. Свака учињена исправка, бељење или подебљавање, морају бити оверени печатом и
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потписани од стране овлашћеног лица понуђача. Попуњени обрасци морају бити оверени
печатом и потписани од стране овлашћеног лица понуђача.
3. НАЧИН ПОДНОШЕЊА ПОНУДА:
Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији, затворену
на 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: Здравствени центар Аранђеловац, улица Краља Петра првог
62, 34300 Аранђеловац, са назнаком: „Понуда за јавну набавку, ЈНОП 05-2018 набавка
медицинске опреме НЕ ОТВАРАТИ“. Понуда се сматра благовременом уколико је
примљена од стране наручиоца до 24.05.2018 године до 11:00 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. Уколико је понуда
достављена непосредно наручилац ће понуђачу предати потврду пријема понуде. У потврди о
пријему наручилац ће навести датум и сат пријема понуде. 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. Неблаговремену понуду наручилац ће
по окончању поступка отварања вратити неотворену понуђачу, са назнаком да је поднета
неблаговремено.
4. ПАРТИЈЕ:
Јавна набавка није обликована по партијама.
5. ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА:
Подношење понуде са варијантама није дозвољено.
6. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ:
У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду на начин
који је одређен за подношење понуде.
Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа накнадно
доставља. Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: Здравствени центар
Аранђеловац, ул. Краља Петра првог 62, 34300 Аранђеловац са назнаком: „Измена понуде за
јавну набавку, ЈНОП 05-2018 - НЕ ОТВАРАТИ” или „Допуна понуде за јавну набавку,
ЈНОП 05-2018 - НЕ ОТВАРАТИ” или „Опозив понуде за јавну набавку, ЈНОП 05-2018 - НЕ
ОТВАРАТИ” или „Измена и допуна понуде за јавну набавку, ЈНОП 05-2018 - НЕ ОТВАРАТИ”.
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. По истеку рока за подношење
понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју понуду.
7. УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ:
Понуђач може да поднесе само једну понуду.
Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој
понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда.
У Обрасцу понуде (Образац 1 у поглављу VI ове конкурсне документације), понуђач наводи
на који начин подноси понуду, односно да ли подноси понуду самостално, или као заједничку
понуду, или подноси понуду са подизвођачем.
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8. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ:
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде (Образац 1 у
поглављу VI ове конкурсне документације) наведе да понуду подноси са подизвођачем,
проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу, а који не може бити већи од
50%, као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.
Понуђач у Обрасцу понуде наводи назив и седиште подизвођача, уколико ће делимично
извршење набавке поверити подизвођачу.
Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који подноси
понуду 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 у
поглављу IV конкурсне документације, у складу са Упутством како се доказује испуњеност
услова.
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, ради
утврђивања испуњености тражених услова.
9. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА:
Понуду може поднети група понуђача.
Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде мора бити споразум
којим 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) и 2) ЗЈН и то податке о:
• члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће
заступати групу понуђача пред наручиоцем,
• опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора.
Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су наведени у
поглављу IV ове конкурсне документације, у складу са Упутством како се доказује испуњеност
услова.
Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.
Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или заједничку
понуду у име задругара.
Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној
набавци одговара задруга и задругари у складу са ЗЈНом.
Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка јавне набавке и
уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари.
10. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ
ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ ПОНУДЕ:
10.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања:
100% у року до 45 (четрдесетпет) дана од дана коначне испоруке и квантитативно - квалитативно
усаглашеног пријема добара која су предмет ове јавне набавке, тј. потписивања записника о
квалитативном пријему, након што понуђач преда наручиоцу:
a) бланко соло меницу за отклањање грешака у гарантном року;
b) рачун који, поред основних података, садржи податке из чл. 42. ("Сл. гласник РС", број:
84/2004, 86/2004 (испр.), 61/2005, 61/2007, 93/2012, 108/2013, 68/2014 (др. закон) и 142/2014), и
податке захтеване од стране Наручиоца, и то: назив и број предметне јавне набавке, број
уговора о јавној набавци, јединицу мере, цену по јединици мере, назив произвођача,
комерцијални назив, модел/тип, каталошки број и серијски број испорученог добра. Вредност
испорученог предмета јавне набавке се исказује у складу са подацима исказаним у
Обрасцу структуре цене. Понуђач је дужан да Наручиоцу достави рачун у три примерка.
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10.2. Начин спровођења контроле и обезбеђивање гаранције квалитета:
Гарантни рок износи минимум 24 (двадесетчетири) месеца од момента пуштања у рад предмета
јавне набавке. Понуђач је дужан да у складу са условима гаранције, изда гарантни лист, одмах
након пуштања у рад предмета јавне набавке. За све замењене или поправљене делове опреме
у току гарантног рока, рачунаће се нови гарантни рок исти као гарантни рок из понуде.
10.3. Захтев у погледу рока (испоруке добара, извршења услуге, извођења радова):
Место испоруке je на адреси наручиоца: Здравствени центар „Аранђеловац“ Мишарска бб,
Аранђеловац, Општa Болницa Здравственог центра Аранђеловац. Понуђач ће испоруку добара
која су предмет ове јавне набавке извршити једнократно у року који не може бити дужи од 60
календарских дана рачунајући од дана потписивања уговора.
10.4. Захтев у погледу рока важења понуде:
Рок важења понуде не може бити краћи од 30 дана од дана отварања понуда.
Уколико понуђач у понуди наведе краћи рок важења понуде, таква понуда ће бити одбијена као
неприхватљива.
У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику затражи од
понуђача продужење рока важења понуде.
Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде не може мењати понуду.
10.5. Захтеви за оцењивање и рангирање понуда:
Понуђач је дужан да уз понуду, за добра која нуди достави оригинал каталог произвођача на
српском или енглеском језику, са фотографијом понуђеног добра и техничким и другим
карактеристикама добара која нуди, и из кога Наручилац недвосмислено може утврдити да
понуђена добра одговарају захтеву Наручиоца из конкурсне документације.
Наручилац дозвољава да се достави и извод из каталога издатог од стране произвођача добара
или друго штампано издање издато од стране произвођача добара које мора да садржи све
техничке карактеристике добара која се нуде, а према захтеву Наручиоца.
За Наручиоца је прихватљиво да Понуђач достави и изјаву произвођача или европског
заступника да понуђено добро садржи све оне техничке карактеристике које се не могу наћи у
приложеним каталозима, наведене и набројане, у складу са захтеваним редним бројевима из
табеле техничке спецификације. Приложеном изјавом понуђача није прхватљиво доказати више
од 25% тражених карактеристика. Изјава мора да садржи: комерцијални назив, модел и
каталошки број добра, редни број обавезне техничке карактеристике из табеле, назнаку да ли
добро испуњава захтев или не испуњава, вредност параметара уколико се исказује бројчано.
Изјава мора бити сачињена на оригиналном меморандуму даваоца изјаве, мора имати датум,
мора бити оверена и потписана од стране овлашћеног лица произвођача, преведена на српски
језик и оверена од стране судског тумача.
У приложеном каталогу произвођача, или другом штампаном издању издатом од стране
произвођача или изјави произвођача, обавезно је означити редним бројем тражену
карактеристику.
Уколико наручилац утврди да достављени каталог или друго штампано издање издато од стране
произвођача или изјаву произвођача, садржи податке о понуђеним добрима, која нису у складу
са захтевом Наручиоца, Наручилац ће такву понуду одбити као неодговарајућу.
Понуђена добра треба да испуне минималне техничке карактеристике захтеване конкурсном
документацијом из табеле техничке спецификације.
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10.6. Увид у опрему која је у функцији:
Наручилац има право да у поступку стручне оцене понуда изврши увид у опрему која је по својим
техничким карактеристикама иста или слична са предметом јавне набавке, а која се налази у
функцији у једној од здравствених установа на територији Републике Србије. У том случају,
Наручилац ће у писменој форми захтевати од Понуђача да достави неопходне податке како би
се увид реализовао.
10.7. Постпродајно одржавање и техничка помоћ:
А. Сервисна подршка у гарантном и вангарантном року
Одржавање и сервисирање опреме која је предмет ове јавне набавке, искључиво ће се
обављати од стране сервисера који поседују одговарајући сертификат произвођача опреме.
Понуђач гарантује да ће сервисер/сервисна служба у гарантном року и најмање 7 (седам) година
након истека гарантног рока, без одлагања, а најкасније у року од два дана од дана настанка
промене у било којем од података о сервисној подршци за предмет јавне набавке, о тој промени
писмено обавестити Корисника и документовати на прописан начин.
Б. Постпродајно одржавање у гарантном року
Понуђач је у обавези да у гарантном року једном годишње о свом трошку обезбеди превентивно
одржавање испоручених добара у складу са упутствима и препорукама произвођача опреме.
У наведеном периоду, понуђач ће о свом трошку обезбедити све резервне делове и потрошни
материјал потребан за услуге превентивног одржавања и одржавања по позиву, уз покривање
свих пратећих трошкова, трошкова рада сервисера и трошкова доласка сервисера.
Понуђач гарантује да ће у току гарантног рока обезбедити одзив сервисера/сервисне службе за
предмет јавне набавке, у року од максимум 24 часа од момента пријаве квара од стране
Корисника, (без обзира на потврду пријема пријаве квара путем електронске поште) и
приступање утврђивању и отклањању квара у року од 48 часова од момента пријаве квара од
стране Корисника.
Корисник позив за сервисну интервенцију упућује путем електронске поште, слањем попуњеног и
потписаног обрасца за пријаву квара опреме, у складу са процедуром Корисника.
Уколико квар не може да се отклони у року од 48 часова од момента пријаве, понуђач је дужан
да обезбеди заменску опрему минимум истих техничких карактеристика. Уколико квар није
могуће отклонити, понуђач је дужан да испоручи нову опрему према прихваћеној понуди.
За време трајања гарантног рока Понуђач сноси све трошкове отклањања недостатака на добру
које је предмет Уговора. Корисник опреме је дужан да без одлагања обавести Понуђача у
писаној форми о било каквом уоченом недостатку и да Понуђачу омогући несметан приступ
опреми.
Понуђач је у обавези да при истеку гарантног периода, уради детаљан превентивни сервис.
В. Постпродајно одржавање по истеку гарантног рока
Понуђач је у обавези да најмање 7 (седам) година, након истека гарантног рока, обезбеди
сервисну и техничку подршку за испоручену опрему (могућност уредног сервисирања и
могућност набавке резервних делова и пратећег потрошног прибора од стране Корисника) на
територији Републике Србије.
Као доказ о спремности понуђача да обезбеди резервне делове и сервисну подршку на
територији Републике Србије у пост-продајном периоду одржавања опреме Понуђач је дужан да
достави оригиналну изјаву издату од стране произвођача опреме или изјаву инозаступника
произвођача за Европу.
Понуђач гарантује да ће најмање пет година по истеку гарантног рока, у случају квара опреме
који није могуће отклонити у року од тридесет дана, обезбедити Наручиоцу заменску опрему
минимум истих техничких карактеристика према прихваћеној понуди, до окончања поправке.
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Г. Upgrade и update
Понуђач је дужан да за време гарантног рока бесплатно обезбеди, инсталира и имплементира
Кориснику опреме све софтверско-хардверске надоградње, допуне и ажурирања верзија
(upgrade i update) које као такве уобичајено обезбеђује за остале кориснике њихове опреме у
другим земљама Европе, а за оне који се плаћају да ће благовремено доставити информације и
понуде са ценама и свим неопходном подацима таквих надоградњи.
11. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У ПОНУДИ:
Цена мора бити исказана у динарима, са и без пореза на додату вредност, са урачунатим свим
трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке, с тим да ће се за оцену
понуде узимати у обзир цена без пореза на додату вредност.
Цена је фиксна и не може се мењати.
Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са чланом
92. ЗЈН.
12. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И РОКОВИМА
ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА:
Банкарску гаранцију за озбиљност понуде у укупној вредности од минимум 5% од понуђене
цене без ПДВ-а, са роком важења од најмање 3 дана дужим од рока важења понуде. Гаранција
мора бити неопозива, безусловна, платива на први позив, и сви елементи гаранције морају бити
у потпуности усаглашени са конкурсном документацијом. Понуђач може поднети гаранцију
стране банке само ако је тој банци додељен кредитни рејтинг коме одговара најмање ниво
кредитног квалитета 3 (инвестициони ранг). Гаранција треба да гласи на Наручиоца. Наручилац
ће уновчити гаранцију дату уз понуду уколико понуђач након истека рока за подношење понуда
мења или повуче своју понуду, уколико изабрани понуђач без оправданих разлога одбије да
закључи уговор о јавној набавци, након што му је уговор достављен на потпис и уколико
изабрани понуђач не поднесе банкарску гаранцију за добро извршеље посла у складу са
захтевима из конкурсне документације. Наручилац ће вратити банкарске гаранције за озбиљност
понуде понуђачима са којима није закључен уговор, одмах по закључењу уговора са изабраним
понуђачем;
ДОБАВЉАЧ ЈЕ ДУЖАН ДА ПРЕДА КУПЦУ:
У тренутку зaкључењa уговорa, a нaјкaсније у року од 7 дaнa од дaнa зaкључењa уговорa,
бaнкaрску гaрaнцију зa добро извршење послa, издaту у висини од 5% од вредности
закљученог уговорa без ПДВ-а, сa роком вaжности нaјмaње десет дaнa дуже од дaтумa конaчне
испоруке - стављања предметa јaвне нaбaвке у функцију (потписивања записника о
квантитативно и квалитативно усаглашеном пријему). Гaрaнција морa бити безусловна, плaтива
нa први позив, и сви елементи гaрaнција морaју бити у потпуности усaглaшени сa конкурсном
документaцијом. Добaвљaч може поднети гaрaнције стрaне бaнке сaмо aко је тој бaнци додељен
кредитни рејтинг коме одговaрa нaјмaње ниво кредитног квaлитетa 3 (инвестициони рaнг). Ако се
зa време трaјaњa уговорa промене рокови зa извршење уговорне обaвезе, вaжност бaнкaрске
гaрaнције зa добро извршење послa морa се продужити. Нaручилaц ће уновчити поднету
гaрaнцију уколико понуђaч не буде извршaвaо своје уговорене обaвезе у роковимa и нa нaчин
предвиђен уговором о јaвној нaбaвци;
Оригинал обавезујуће писмо банке о намерама за издавање гаранције за добро извршење
посла у укупној висини од 5% укупно понуђене цене без ПДВ-а, насловљено на Наручиоца.
Изабрани понуђач, доставља наручиоцу, приликом потписивања уговора, односно
најкасније у року од 7 дана од дана потписивања уговора, средство финансијског обезбеђења за
отклањање грешака у гарантном року, и то бланко соло меницу са меничним овлашћењем
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(менично овлашћење попуњава понуђач) на износ од 10%укупне вредности уговора без ПДВа. Меница и менично овлашћење морају бити оверени печатом и потписани од стране
одговорног лица понуђача. Меница мора бити евидентирана у регистру меница и овлашћења
НБС и да важи најмање 3 дана дуже од дана истека рока за коначно извршење посла. Уз бланко
соло меницу доставити фотокопију картона депонованих потписа који је издат од стране
пословне банке коју понуђач наводи у меничном овлашћењу.
13. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА ПОНУЂАЧИМА НА
РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ:
Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на располагање.
14. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ:
Заинтересовано лице може, у писаном облику путем поште на адресу наручиоца: Здравствени
центар Аранђеловац, ул.Краља Петра првог 62, 34300 Аранђеловац и електронске поште
на е-mail javnenabavke.zcar@gmail.com, сваког радног дана од понедељка до петка у
периоду од 07:00-14:00 часова, тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у
вези са припремањем понуде, при чему може да укаже наручиоцу и на евентуално уочене
недостатке и неправилности у конкурсној документацији, најкасније 5 (пет) дана пре истека рока
за подношење понуде.
Наручилац ће у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева за додатним информацијама или
појашњењима конкурсне документације, одговор објавити на Порталу јавних набавки и на својој
интернет страници.
Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев за додатним
информацијама или појашњењима конкурсне документације, ЈНОП 05-2018 набавка
медицинске опреме. Ако наручилац измени 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. ЗЈН, и
то:
- путем електронске поште или поште, као и објављивањем од стране наручиоца на
Порталу јавних набавки и на својој интернет страници;
- ако је документ из поступка јавне набавке достављен од стране наручиоца или
понуђача путем електронске поште, страна која је извршила достављање дужна је да од друге
стране захтева да на исти начин потврди пријем тог документа, што је друга страна дужна да то
и учини када је то неопходно као доказ да је извршено достављање.
15. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И КОНТРОЛА
КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА:
После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у писаном облику
захтева 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. ЗЈН).
Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно извршити
контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац ће понуђачу оставити
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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 уочених
приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања.
У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.
Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду одбити
као неприхватљиву.
16. КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНАТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ ПРАВА
ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА:
Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне
својине трећих лица, сноси понуђач.
17. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПОНУЂАЧА СА
ДЕТАЉНИМ УПУТСТВОМ О САДРЖИНИ ПОТПУНОГ ЗАХТЕВА:
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 овог ЗЈН.
Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено доставља Републичкој
комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки (у даљем тексту: Републичка комисија).
Захтев за заштиту права се доставља наручиоцу непосредно, електронском поштом на e-mail:
javnenabavke.zcar@gmail.com, или препорученом пошиљком са повратницом на адресу
наручиоца.
Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке
радње наручиоца, осим ако ЗЈН није другачије одређено. О поднетом захтеву за заштиту права
наручилац обавештава све учеснике у поступку јавне набавке, односно објављује обавештење о
поднетом захтеву на Порталу јавних набавки и на интернет страници наручиоца, најкасније у
року од два дана од дана пријема захтева.
Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за подношење
понуда или конкурсне документације сматраће се благовременим ако је примљен од стране
наручиоца најкасније седам дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин
достављања и уколико је подносилац захтева у складу са чланом 63. став 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 претходног става, 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 јавне
набавке из чл. 109. ЗЈН, рок за подношење захтева за заштиту права је десет дана од дана
објављивања одлуке на Порталу јавних набавки.
Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку јавне
набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово подношење
пре истека рока за подношење понуда, а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока.
Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране истог
подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за које је подносилац
захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева.
Захтев за заштиту права не задржава даље активности наручиоца у поступку јавне набавке у
складу са одредбама члана 150. овог ЗЈН.
Захтев за заштиту права мора да садржи:
1) назив и адресу подносиоца захтева и лице за контакт;
2) назив и адресу наручиоца;
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3)податке о јавној набавци која је предмет захтева, односно о одлуци наручиоца;
4) повреде прописа којима се уређује поступак јавне набавке;
5) чињенице и доказе којима се повреде доказују;
6) потврду о уплати таксе из члана 156. овог ЗЈН;
7) потпис подносиоца.
Валидан доказ о извршеној уплати таксе, у складу са Упутством о уплати таксе за подношење
захтева за заштиту права Републичке комисије, објављеном на сајту Републичке комисије, у
смислу члана 151. став 1. тачка 6) ЗЈН, је:
1. Потврда о извршеној уплати таксе из члана 156. ЗЈН која садржи следеће
елементе:
(1) да буде издата од стране банке и да садржи печат банке;
(2) да представља доказ о извршеној уплати таксе, што значи да потврда мора да садржи
податак да је налог за уплату таксе, односно налог за пренос средстава реализован, као и датум
извршења налога. Републичка комисија може да изврши увид у одговарајући извод
евиденционог рачуна достављеног од стране Министарства финансија – Управе за трезор и на
тај начин додатно провери чињеницу да ли је налог за пренос реализован.
(3) износ таксе из члана 156. ЗЈН чија се уплата врши - 120.000,00 динара;
(4) број рачуна: 840-30678845-06;
(5) шифру плаћања: 153 или 253;
(6) позив на број: подаци о броју или ознаци јавне набавке поводом које се подноси
захтев за заштиту права;
(7) сврха: ЗЗП Здравствени центар Аранђеловац јавна набавка ЈНОП 05-2018
медицинска опрема.
(8) корисник: буџет Републике Србије;
(9) назив уплатиоца, односно назив подносиоца захтева за заштиту права за којег је
извршена уплата таксе;
(10) потпис овлашћеног лица банке, или
2. Налог за уплату, први примерак, оверен потписом овлашћеног лица и печатом банке
или поште, који садржи и све друге елементе из потврде о извршеној уплати таксе наведене под
тачком 1, или
3. Потврда издата од стране Републике Србије, Министарства финансија, Управе за
трезор, потписана и оверена печатом, која садржи све елементе из потврде о извршеној уплати
таксе из тачке 1, осим оних наведених под (1) и (10), за подносиоце захтева за заштиту права
који имају отворен рачун у оквиру припадајућег консолидованог рачуна трезора, а који се води у
Управи за трезор (корисници буџетских средстава, корисници средстава организација за
обавезно социјално осигурање и други корисници јавних средстава), или
4. Потврда издата од стране Народне банке Србије, која садржи све елементе из
потврде о извршеној уплати таксе из тачке 1, за подносиоце захтева за заштиту права (банке и
други субјекти) који имају отворен рачун код Народне банке Србије у складу са ЗЈН и другим
прописом.
Поступак заштите права регулисан је одредбама чл. 138. - 166. ЗЈН.
18. РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН:
Уговор о јавној набавци ће бити достављен понуђачу 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 за подношење
захтева за заштиту права, у складу са чланом 112. став 2. тачка 5) Закона.
19. ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА И ПЛАНОВИ:
Ова конкурсна документација не садржи техничку документацију и планове.
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