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Дел.бр.10/1539-2 

Датум:23..12.2014. 

 

I  ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

 

JАВНА НАБАВКА  Услуга–   

Услуге одржавања медицинске опреме 

произвођача Drager, Siemens, Philips, Pentax, Eppendorf 

врста поступка 

ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК 

редни број јавне набавке 

ЈАВНА НАБАВКА број 39 /2014 

 

 

Измена је следећа: На страни 5. мења се навод у погледу гарантног рока за резервнре делове : ; гаранција на резервне 

делове не може бити краћа од три месеца од дана уградње делова, важи пренесена гаранција коју даје произвођач. 

Наручилац захтева од понуђача да сви понуђени резервни делови и потрошни материјал буду нови , оригинални делови 

за опрему која је предмет одржавања и поправки.  

Брише се реченица: Резервни делови  морају бити испоручени у оригиналном паковању, са декларацијом произвођача.  

Измена је на странама 5,11,35 

 

 

 

 

 

 

 



2 

 

 

 

На основу чл. 32. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012, у даљем тексту: Закон), чл. 2. 

Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања 

испуњености услова („Сл. гласник РС” бр. 29/2013), Одлуке о покретању поступка јавне набавке број 39/2014, деловодни 

број Одлуке 10/1502 од 05.12.2014. и Решења о образовању комисије, деловодни број Решења 10/1503, од 05.12.2014.г. 

припремљена је: 

 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

 

ЗА ЈН  39/2014  у отвореном поступку за јавну набавку –  Услуге одржавања медицинске опреме 

Конкурсна документација садржи: 

Поглављ

е 

Назив поглавља Страна 

I Општи подаци о јавној набавци 3 

II Подаци о предмету јавне набавке 4 

 

 

III 

Врста, техничке карактеристике, квалитет, 

количина и опис добара, захтеви наручиоца 

у погледу услуга оржавања и поравки 

опреме  и сл. 

 

 

5 

 

IV 

Услови за учешће у поступку јавне набавке 

из чл. 75. и 76. Закона и упутство како се 

доказује испуњеност тих услова 

 

6-8 

V Упутство понуђачима како да сачине 

понуду 

9-14 

VI Образац понуде са структуром цене 15-33 

VII Модел уговора 34-36 

VIII Образац трошкова припреме понуде 37 

IX Образац изјаве о независној понуди 38 

X Образац изјаве о поштовању обавеза из чл. 

75. ст. 2. Закона 

39 

 

Укупан број страна - 39 
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I ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 

 

 

1. Подаци о наручиоцу 

Наручилац: Институт за здравствену заштиту мајке и детета Србије „Др Вукан Чупић“  

Адреса: Радоја Дакића 6 – 8, Нови Београд 11070 

Интернет страница: www.imd.org.rs  

 

2. Врста поступка јавне набавке 

Предметна јавна набавка се спроводи у отвореном поступку, у складу са Законом и подзаконским актима којима се 

уређују јавне набавке. 

 

3. Предмет јавне набавке 

 

Предмет јавне набавке бр.  39 /2014 су услуге  

Опис предмета набавке : Услуге одржавања медицинске опреме произвођача Drager, Siemens, Philips, Pentax, Eppendorf 

 по партијама 

Општи речник набавке 

50400000 – Услуге одржавања и поправке медицинске и прецизне опреме  
 

 Укупна процењена вредност јавне набавке: 7.121.000,00 динара без ПДВ-а :  

 

 

4. Циљ поступка 

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

 

5. Контакт (лице или служба)  

Лице (или служба) за контакт: дипл.маш.инг.Слободан Столић, дипл.правник Маја Алексић, Весна Павловић – 

службеник за јавне набавке 

Е - mail адреса (или број факса): javne.nabavke@imd.org.rs, (011/2609-869), број телефона 011/3108-226 или 011/3108-250. 

mailto:javne.nabavke@imd.org.rs
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II ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

 

 

1. Предмет јавне набавке-услуге 

 

Предмет јавне набавке бр.39 /2014 су услуге – Услуге одржавања медицинске опреме прозвођача 

SIEMENS, DRAGER, PHILIPS, PENTAX, EPPENDORF 

 

2. Назив и ознака из општег речника набавки:  

50400000 – Услуге одржавања и поправке медицинске и прецизне опреме  
 

3. Партије 

Опис партије: предмет јавне набавке обликован је у 5 партија.  

 

Партија 1: Услуге одржавања медицинске опреме произвођача SIEMENS     3.200.000,00 дин;  

Партија 2: Услуге одржавања медицинске  опреме произвођача DRAGER    1.667.000,00 дин;  

Партија 3: Услуге одржавања медицинске опреме произвођача PHILIPS       834.000,00 дин 

Партија 4: Услуге одржавања медицинске опреме произвођача PENTAX      1.250.000,00 дин 

Партија 5: Услуге одржавања медицинске опреме-пипета  произвођача EPPENDORF 170.000,00 дин  

  

 Уговори о јавној набавци ће бити закључени на износ опредељених средстава/ процењених вредности/ по 

партијама, са периодом реализације до 12 месеци, или до реализације финансијске вредности уговора.  
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III ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС,  

      ЗАХТЕВИ НАРУЧИОЦА У ПОГЛЕДУ УСЛУГА ОДРЖАВАЊА И ПОПРАВКИ опреме  

 

ЈН бр. 39/ 2014  Услуге одржавања медицинске опреме   

 Процењена вредност  7.121.000,00  динара без ПДВ-а. 

Рок извршења услуге за редовне сервисе: по договору са наручиоцем 

Време одзива на дефектажу: до 24 часа након пријаве квара од стране одговорног лица Наручиоца 

Услови плаћања: минимум 30 дана од дана испоставе фактуре 

Гаранција на услуге и делове: гаранција на извршене услуге не може бити краћа од дванаест месеци од дана извршења 

услуге; гаранција на резервне делове не може бити краћа од три месеца од дана уградње делова, важи пренесена 

гаранција коју даје произвођач. 

 За сваку извршену услугу понуђач мора доставити заведен и оверен извештај одговорном лицу Наручиоца, 

најкасније 24 часа од извршене услуге. 

 Када понуђач утврди неисправност одређеног дела потребно је да добије сагласност одговорног лица Наручиоца 

пре замене неисправног дела, за његову замену. 

 

 

ЗАХТЕВИ НАРУЧИОЦА У ПОГЛЕДУ РЕЗЕРВНИХ ДЕЛОВА И ПОТРОШНОГ МАТЕРИЈАЛА  

 

Наручилац захтева од понуђача да сви понуђени резервни делови и потрошни материјал буду нови , оригинални делови 

за опрему која је предмет одржавања и поправки.  

Резервне делове и потрошни материјал, неопходне за рад свих апарата, испоручује сервисер по потписивању уговора, а 

на захтев одговорног  лица Техничке службе Института, према указаним потребама .  

Напомена наручиоца:  

Уз образац понуде потребно је дати јединичне цене најчешће мењаних резервних делова, који ће се уграђивати само у 

случају ако се за то укаже потреба уз сагласност одговорног лица наручиоца  а фактурисаће се према наведеној цени и 

стварном утрошку резервних делова и утрошених радних сати по цени радног сата из понуде.  

Резервне делове који нису обухваћени у табелама у обрасцу понуде (због великог броја резервних делова по апарату, а 

нису до сада мењани) сервисер уграђује по одобрењу одговорног лица техничке службе, али само до износа планираних 

и уговорених средстава .  
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IV УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ.75. И 76.ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ 

ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА 

 

1.УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ.75. И  

76.ЗАКОНА 

 

1.1. Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који испуњава обавезне услове за 

учешће у поступку јавне набавке дефинисане чл. 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 му није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време објављивања позива за 

подношење понуде (чл. 75. ст. 1. тач. 3) Закона); 

4) 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); 

5) Да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне набавке (чл. 75. 

ст. 1. тач. 5) Закона), ако је прописана. 

6) 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 

гарантује да је ималац права интелектуалне својине (чл. 75. ст. 2. Закона). 

 

1.2. Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке, мора испунити додатне услове за учешће у 

поступку јавне набавке,  дефинисане чл. 76. Закона, и то:  

1.       Aуторизовани сервис за сервисирање предметне опреме 

 Право на учешће у поступку има понуђач уколико је овлашћени сервис опреме -апарата /на   територији 

Републике Србије/ чије су услуге сервисирања и поправке предмет ове набавке. Уколико понуђач није и 

ауторизовани сервис потребно је доставити уговор о пословно техничкој сарадњи између понуђача и 

ауторизованог сервиса 

 

2.     Минимално једног  запосленог  радника са важећим сертификатом произвођача за одржавање                 

предметне опреме 

 

1.3. Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 80. Закона, подизвођач мора да 

испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона и услов из члана 75. став 1. тачка 5) 

Закона, за део набавке који ће понуђач извршити преко подизвођача.   

 

1.4. Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача, мора да испуни обавезне 

услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона, а додатне услове испуњавају заједно.  

Услов из члана 75. став 1. тач. 5) Закона, дужан је да испуни понуђач из групе понуђача којем је поверено 

извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог услова. 

 

2.УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА 

Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, понуђач доказује достављањем следећих 

доказа: 

 

1) Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона - Доказ: Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод 

из регистра надлежног Привредног суда: 

2) Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона - Доказ: Правна лица: 1) Извод из казнене евиденције, односно уверењe 

основног суда на чијем подручју се налази седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва 
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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; 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). 

Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда;  
3) Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 3) Закона - Доказ: Правна лица: Потврде привредног и прекршајног суда да му није 

изречена мера забране обављања делатности, или потврда Агенције за привредне регистре да код тог органа 

није регистровано, да му је као привредном друштву изречена мера забране обављања делатности, која је на 

снази у време објаве позива за подношење понуда; Предузетници: Потврда прекршајног суда да му није 

изречена мера забране обављања делатности, или потврда Агенције за привредне регистре да код тог органа 

није регистровано, да му је као привредном субјекту изречена мера забране обављања делатности, која је на 

снази у време објаве позива за подношење понуда Физичка лица: Потврда прекршајног суда да му није изречена 

мера забране обављања одређених послова.  

Доказ мора бити издат након слања позива за подношење понуда;  

4) Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона - Доказ: Уверење Пореске управе Министарства финансија и привреде 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 Агенције за приватизацију да се понуђач 

налази у поступку приватизације.  

Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда; 

5) Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 5) Закона – Доказ: важећа дозвола надлежног органа за обављање делатности која је 

предмет јавне набавке (чл. 75. ст. 1. тач. 5) Закона), ако је прописана, коју понуђач доставља у виду неоверене 

копије. Дозвола мора бити важећа. 

6) Услов из члана чл. 75. ст. 2.  - Доказ: Потписан о оверен Oбразац изјаве (Образац изјаве, дат је у поглављу X). 

Изјава мора да буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача и оверена печатом. Уколико понуду 

подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе 

понуђача и оверена печатом.  

Испуњеност додатних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, понуђач доказује достављањем следећих 

доказа: 

 

1. Потврда о ауторизацији: 

Потврда о ауторизованом сервису за понуђача издата од стране произвођача опреме . 

Уколико понуђач није и ауторизовани сервис потребно је доставити уговор о пословно техничкој сарадњи између 

понуђача и ауторизованог сервиса 

2.      Важећи сертификат за најмање једног  сервисера обученoг  од  произвођача опреме у радном одном       односу 

код понуђача, доказ: 

          - копије радних књижица и образаца  пријаве на обавезно осигурање. 

             

         - Приложити копије  сертификата произвођача  за сервисера . 

 

Уколико понуду подноси група понуђача понуђач је дужан да за сваког члана групе достави наведене доказе да 

испуњава услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4), а доказ из члана 75. став 1. тач. 5) Закона, дужан је да достави понуђач 

из групе понуђача којем је поверено извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог услова.  

Додатне услове група понуђача испуњава заједно. 
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Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, понуђач је дужан да за подизвођача достави доказе да испуњава 

услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона, а доказ из члана 75. став 1. тач. 5) Закона, за део набавке који ће понуђач  

извршити преко подизвођача.   

 

Наведене доказе о испуњености услова понуђач може доставити у виду неоверених копија, а наручилац може пре 

доношења одлуке о додели уговора да тражи од понуђача, чија је понуда на основу извештаја за јавну набавку оцењена 

као најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа. 

 

Ако понуђач у остављеном, примереном року који не може бити краћи од пет дана, не достави на увид оригинал или 

оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву. 

Понуђачи који су регистровани у регистру који води Агенција за привредне регистре не морају да доставе доказ из чл.  

75. ст. 1. тач. 1) Извод из регистра Агенције за привредне регистре, који је јавно доступан на интернет страници Агенције 

за привредне регистре. 

 

Наручилац неће одбити понуду као неприхватљиву, уколико не садржи доказ одређен конкурсном документацијом, ако 

понуђач наведе у понуди интернет страницу на којој су подаци који су тражени у оквиру услова јавно доступни. 

 

Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ, понуђач доставља копију електронског документа у 

писаном облику, у складу са законом којим се уређује електронски документ, осим уколико подноси електронску понуду 

када се доказ доставља у изворном електронском облику. 

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. 

 

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. 
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V УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ 

1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА 

Понуђач подноси понуду на српском језику, осим каталога и сертификата уколико се прилажу, који могу бити на 

енглеском. Ако наручилац у поступку прегледа и оцене понуда утврди да би део понуде требало да буде преведен на 

српски језик, одредиће понуђачу примерен рок у којем је дужан да изврши превод тог дела понуде. У случају спора 

релевантна је верзија конкурсне документације, односно понуде, на српском језику. 

2. НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА И ОТВАРАЊЕ 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: Институт за здравствену заштиту мајке и детета Србије „Др Вукан Чупић“,Радоја Дакића 6-

8, Нови Београд 11070, са назнаком: ,,Понуда за јавну набавку услуга – Услуге одржавања медицинске опреме, ЈН 

бр.39/2014 - НЕ ОТВАРАТИ”. Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до  

12.01.2015.  године до 09:00 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 

наручулац 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. 

Отварање понуда ће се спровести истог дана 12.01.2015.г., у 11:00 часова. 

  3. ПАРТИЈЕ 

Предмет набавке је подељен по партијама. 

4.  ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА 

Подношење понуде са варијантама није дозвољено. 

5. 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: Институт за здравствену заштиту мајке и детета Србије 

„Др Вукан Чупић“, Радоја Дакића 6-8,  Нови Београд 11070 писарница,  са назнаком: 

„Измена понуде за јавну набавку услуга – Услуге одржавања медицинске опреме, ЈН бр.39/2014 - НЕ ОТВАРАТИ” 

или;„Допуна понуде за јавну набавку услуга – Услуге одржавања медицинске опреме, ЈН бр.39/2014 - НЕ 

ОТВАРАТИ” или„Опозив понуде за јавну набавку услуга – Услуге одржавања медицинске опреме ЈН бр.39/2014 - 

НЕ ОТВАРАТИ”  или„Измена и допуна понуде за јавну набавку услуга – Услуге одржавања медицинске опреме 

ЈН бр.39/2014 - НЕ ОТВАРАТИ”. 
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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. 

6. 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 (поглавље VI), понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да ли подноси понуду 

самостално, или као заједничку понуду, или подноси понуду са подизвођачем. 

7. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде (поглавље VI) 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. 

8. 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) до 6) Закона и то податке о:  

 члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача 

пред наручиоцем,  

 понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор,  

 понуђачу који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења,  

 понуђачу који ће издати рачун,  

 рачуну на који ће бити извршено плаћање,  

 обавезама сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора. 

Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су наведени у поглављу IV конкурсне 

документације, у складу са Упутством како се доказује испуњеност услова. 
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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 законом. 

Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци 

неограничено солидарно одговарају задругари. 

9. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ ЗАВИСИ 

ПРИХВАТЉИВОСТ  ПОНУДЕ 

9.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања. 

Рок плаћања је минимум 30 дана од дана испоставе фактуре. 

Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача. 

Понуђачу није дозвољено да захтева аванс. 

9.2. Захтеви у погледу гарантног рока 

Гаранција на услуге и делове: гаранција на извршене услуге не може бити краћа од дванаест месеци од дана извршења 

услуге; гаранција на резервне делове не може бити краћа од три месеца од дана уградње делова, важи пренесена 

гаранција коју даје произвођач. 

9.3. Захтев у погледу рока (испоруке добара, извршења услуге, извођења радова) 

- Рок извршења услуге: по договору са наручиоцем. 

- Рок одзива на дефектажу: до 24 часа након пријаве квара. 

9.4. Захтев у погледу рока важења понуде 

Рок важења понуде не може бити краћи од 60 дана од дана отварања понуда. 

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 на може мењати понуду. 

10. 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. Закона. 

11. ПОДАЦИ О ДРЖАВНОМ ОРГАНУ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИЈИ, ОДНОСНО ОРГАНУ ИЛИ СЛУЖБИ 

ТЕРИТОРИЈАЛНЕ АУТОНОМИЈЕ  ИЛИ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ ГДЕ СЕ МОГУ БЛАГОВРЕМЕНО 

ДОБИТИ ИСПРАВНИ ПОДАЦИ О ПОРЕСКИМ ОБАВЕЗАМА, ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, ЗАШТИТИ 

ПРИ ЗАПОШЉАВАЊУ, УСЛОВИМА РАДА И СЛ., А КОЈИ СУ ВЕЗАНИ ЗА ИЗВРШЕЊЕ УГОВОРА О 

ЈАВНОЈ НАБАВЦИ  
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Подаци о пореским обавезама се могу добити у Пореској управи, Министарства финансија и привреде. 

Подаци о заштити животне средине се могу добити у Агенцији за заштиту животне средине и у Министарству 

енергетике, развоја и заштите животне средине. 

Подаци о заштити при запошљавању и условима рада се могу добити у Министарству рада, запошљавања и социјалне 

политике. 

12. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И РОКОВИМА ОБЕЗБЕЂЕЊА 

ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА 

Изабрани понуђач је дужан да достави средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла и то: 

Понуђач чија понуда буде изабрана као најповољнија дужан је да у року од 8 дана од дана закључења уговора преда 

наручиоцу као средство финансијског обезбеђења oригинал банкарску гаранцију за добро извршење посла која мора 

трајати 30 дана дуже од истека рока важности уговора у износу од 10% од вредности уговора без ПДВ-а. 

Поднета банкарска гаранција мора бити безусловна, неопозива и платива на први позив, без приговора. 

Понуђачи чија је уговорена вредност до 3.000.000,00  динара без ПДВ-а, могу, уместо банкарске гаранције  да доставе 

меницу за добро извршење посла, и то бланко сопствену меницу, која мора бити евидентирана у Регистру меница и 

овлашћења Народне банке Србије.. Меница мора бити оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног за 

заступање, а уз исту мора бити достављено попуњено и оверено менично овлашћење - писмо, са назначеним износом од 

10%   укупне вредности уговора без ПДВ-а. Уз меницу мора бити достављена копија картона депонованих потписа који 

је издат од стране пословне банке коју понуђач наводи у меничном овлашћењу - писму.  Изабрани понуђач  се обавезује 

да у року од 8 дана од дана закључења уговора достави меницу за добро извршење посла. 

Средство финансијског обезбеђења  за добро извршење посла која мора трајати 30 дана дуже од истека рока важности 

уговора. 

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  Институт за здравствену заштиту 

мајке и детета Србије „др Вукан Чупић“ Радоја Дакића 6-8, Нови Београд 11070, факсом на број.011/2609-869, е-

mail  javne.nabavke@imd.org.rs  тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем 

понуде, најкасније 5 дана пре истека рока за подношење понуде .  

Наручилац ће заинтересованом лицу у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева за додатним информацијама или 

појашњењима конкурсне документације, одговор доставити у писаном облику и истовремено ће ту информацију 

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, ЈН бр.39/2014. 

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. Закона. 

mailto:javne.nabavke@imd.org.rs
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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. Закона).  

Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно извршити контролу (увид) код понуђача, 

односно његовог подизвођача, наручилац ће понуђачу оставити примерени рок да поступи по позиву наручиоца, 

односно да омогући наручиоцу контролу (увид) код понуђача, као и код његовог подизвођача.  

Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака 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. ДОДАТНО ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ИСПУЊЕЊА УГОВОРНИХ ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА КОЈИ СЕ НАЛАЗЕ НА 

СПИСКУ НЕГАТИВНИХ РЕФЕРЕНЦИ 

Понуђач који се налази на списку негативних референци који води Управа за јавне набавке, у складу са чланом 83. 

Закона, а који има негативну референцу за предмет набавке који није истоврстан предмету ове јавне набавке, а уколико 

таквом понуђачу буде додељен уговор, дужан је да у тренутку закључења уговора преда наручиоцу средство 

обезбеђења-гаранцију  за добро извршење посла, у висини од 15%,  (уместо 10% из тачке 12. Упутства понуђачима 

како да сачине понуду) од укупне вредности уговора без ПДВ-а, са роком важности који је 30 (тридесет) дана дужи од 

истека рока за коначно извршење посла. Ако се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, 

важност средства обезбеђења  за добро извршење посла мора да се продужи. 

17. ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА, ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ СЕ 

ДОДЕЉУЈЕ УГОВОР И МЕТОДОЛОГИЈА ЗА ДОДЕЛУ ПОНДЕРА ЗА СВАКИ ЕЛЕМЕНТ КРИТЕРИЈУМА 

Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума „Најнижа понуђена цена“. Као понуђена цена 

вредноваће се збир  укупних вредности образаца 5а и 5б за сваку партију ( осим за партију 5.. пипете Eppendorf  за коју 

се вреднује само укупна вредност из обрасца 5а за партију 5). 

Уговор се закључује на износ опредељених средстава-процењене вредности за предмет набавке. Разлика између 

уговорене вредности и  укупне вредности обрасца   5а  за сваку партију  користиће се  за поправке предметног апарата. 

18. ЕЛЕМЕНТИ 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  

Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену за понуђене партије као најповољнија ће се бирати 

понуда понуђача који је понудио дужи гарантни рок. 

19. ПОШТОВАЊЕ ОБАВЕЗА КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА  

Понуђач је дужан да у оквиру своје понуде достави изјаву дату под кривичном и материјалном одговорношћу да је 

поштовао све обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити 

животне средине, као и да гарантује да је ималац права интелектуалне својине.  (Образац изјаве, дат је у поглављу X 

конкурсне документације). 

 20. КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНТА 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. 
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21. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПОНУЂАЧА  

Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно свако заинтересовано лице, или пословно удружење у 

њихово име.  

Захтев за заштиту права подноси се Републичкој комисији, а предаје наручиоцу. Примерак захтева за заштиту права 

подносилац истовремено доставља Републичкој комисији. Захтев за заштиту права се доставља непосредно, 

електронском поштом на e-mail: majkaidetefin@ptt.rs, факсом на број: 011/2609-869 или препорученом пошиљком са 

повратницом на адресу: Институт за здравствену заштиту мајке и детета Србије „Др Вукан Чупић“. Захтев за заштиту 

права се може поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим уколико Законом 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, најкасније у року од 2 дана од дана 

пријема захтева. 

Уколико се захтевом за заштиту права оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или конкурсне 

документације, захтев ће се сматрати благовременим уколико је примљен од стране наручиоца најкасније  7 дана пре 

истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања.  У том случају подношења захтева за заштиту права 

долази до застоја рока за подношење понуда.  

После доношења одлуке о додели уговора из чл. 108. Закона или одлуке о обустави поступка јавне набавке из чл. 109. 

Закона, рок за подношење захтева за заштиту права је 10 дана од дана пријема одлуке.  

Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку јавне набавке ако су 

подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово подношење пре истека рока за подношење 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.  

Подносилац захтева је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу у изнoсу од 80.000,00 динара уколико 

оспорава одређену радњу наручиоца пре отварања понуда на број жиро рачуна: 840-742221843-57, шифра плаћања: 153, 

позив на број 97 50-016, сврха уплате: Републичка административна такса са назнаком јавне набавке на коју се односи 

(број или друга ознака конкретне јавне набавке), корисник: буџет Републике Србије.   

Уколико подносилац захтева оспорава одлуку о додели уговора такса износи 80.000,00 динара уколико понуђена цена 

понуђача којем је додељен уговор није већа од 80.000.000 динара, односно такса износи 0,1 % понуђене цене понуђача 

којем је додељен уговор ако је та вредност већа од 80.000.000 динара.  

Уколико подносилац захтева оспорава одлуку о обустави поступка јавне набавке или радњу наручиоца од момента 

отварања понуда до доношења одлуке о додели уговора или обустави поступка, такса износи 80.000,00 динара уколико 

процењена вредност јавне набавке (коју ће подносилац сазнати на отварању понуда или из записника о отварању понуда) 

није већа од 80.000.000 динара, односно такса износи 0,1 % процењене вредности јавне набавке ако је та вредност већа 

од 80.000.000 динара. 

Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138. - 167. Закона. 

22. РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН 

Уговор о јавној набавци ће бити закључен са понуђачем којем је додељен уговор у року од 8 дана од дана протека рока 

за подношење захтева за заштиту права из члана 149. Закона.  

У случају да је поднета само једна понуда наручилац може закључити уговор пре истека рока за подношење захтева за 

заштиту права, у складу са чланом 112. став 2. тачка 5) Закона.  
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VI ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ  ( образац структуре цена  је саставни део обрасца понуде  ) 

 

Понуда бр ________________ од __________________ за јавну набавку услуга – Услуге одржавања медицинске опреме 

ЈН број 39/2014 за партије ______________________________________ 

 

1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 

1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 

Назив ппнуђача:  

Адреса ппнуђача:  

Матични брпј ппнуђача:  

Ппрески идентификаципни брпј 

ппнуђача (ПИБ): 

 

Име пспбе за кпнтакт:  

Електрпнска адреса ппнуђача (e-

mail): 

 

Телефпн:  

Телефакс:  

Брпј рачуна ппнуђача и назив банке:  

Лице пвлашћенп за пптписиваое 

угпвпра 

 

 

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 

3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ   

1) Назив подизвођача:  

 Адреса:  



16 

 

 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. 

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:  
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 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 И ОБРАЗАЦ ФИНАНСИЈСКЕ ПОНУДЕ  

 

                                                     ПАРТИЈА 1 

 ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ -ПАРТИЈА 1 

  Услуге одржавања медицинске опреме произвођача SIEMENS 

Листа неопходних радњи приликом превентивог сервиса за апарат 

 

 SIEMENS   апарат тип AXIOM Iconos MD 

Радови  морају да се изведу према Упутству за одржавање AXIOM Iconos MD  

AXD3-360.831.10.03.02 

   1. Визуелна контрола 

1.1. Провера поклопаца         

 Провера набораног куциста каблова       

 Провера панела застите од зрацења            

 Провера упозоравајуцих налепница       

. 2. Одржавање 

. Провера интерне топлотне дисипације       

 чишћење          

 3. POLYDOROS SX/LX 

3.1    Провера 

         Провера чистоће Контролне конзоле       

         Провера Error loga               

         Провера sirma VN kablova        

         Провера DTR приказа          

         Провера ITR приказа                                   

            Провера IONTOMAT Лимита        

            Провера IONTOMAT  поља         

            4. AXIOM Iconos MD 

4.1   Основа апарата   

Провера основе апарата        

Провера каблова и кућиста каблова           
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Провера ланца за tilting        

  Провера граничних прекидача и потенциометара     

4.2    Уздузно кретање статива    

            Провера кретања до сигурносне дистанце      

            Провера уздузног кретања пацијент плоце       

            Провера попрецног  кретања пацијент плоце       

 Провера цомпресионог кретања                     

            5. Бленда 

   5.1  Провера      

            Провера причвршћености  бленде                  

 Провера кретања бленди                             

 Провера светлосног поља              

            6. Монитор 

 Очишћеност          

 Провера функције контраста и светла         

             7.VERTIX PRO/P 

 Провера прицврсцености за зид и под       

Провера коцница         

Провера носаца касете         

 Листа неппхпдних радои приликпм превентивпг сервиса за 

 SIEMENS  апарат тип ACUSON ANTARES  

 

Радови морају да се изведу према Упутству за одржавање ACUSON Antares  

US03-101.832.01.01.02 

1.         Припрема 

1.1. Контрола базе података у систему                        

1.2. Извршити дефрегментацију диска        

1.3. Извршити проверу диска                                          

2.         Превентивно одржавање  

2.1. Провера перформанси система                             

2.2. Извршити дијагностичке тестове исправности система                                  
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2.3. Извршити калибрацију система ( по потреби )      

2.4.       Анализа евентуалних грешака система         

2.5.      Провера система и сонди од евентуалних механичких оштећења                       

2.6.      Чишћење система                                 

2.7.      Чишћење сонди                                                                                                

2.8.      Чишћење филтера за ваздух                                                                                

2.9.      Чишћење trackball-a ( куглице на контролном панелу )                                    

2.10.    Провера монитора                                                                                              

2.11.    Провера контролног панела и тастатуре                                                               

4.        Контрола сигурности 

4.1. Провера точкова и кочница за точкове                                        

4.2.      Провера вентилатора за хлађење                                    

4.3. Провера кабла за напајање                                    

4.4.      Електро-сигурносна провера                                                                              

5. Опште одржавање система  

4.4. Провера модула и каблова                                                                    

4.5. Провера обавезних модификација система       

5. Провера функционалности система  

4.7. Провера система                    

4.8. Основна провера квалитета слике ( артефакта на слици )     

5. Провера мрежне конфигурације система   

4.9. Верификација мрежне конфигурације        

5. Провера периферијских уређаја  

4.11. Провера црно-белог принтера       

4.12.. Провера видео рекордера                    

5. Завршни радни поступак   

4.13. Извршити бекап системских података                 

Листа неопходних радњи приликом превентивог сервиса за 

 

 апарат тип MAGNETOM AVANTO Tim  

 

Радови морају да се изведу према Упутству за одржавање MAGNETOM AVANTO Tim M6-020.833.01.03.02 
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1. Опште информације 

1.7. „Онлине“ инсталациони протокол и протокол за одржавање 

1.7.1. Листа одржавања у PDA формату 

2. Сигурносно-технички тестови 

2.1. Систем 

2.1.1. Визуелна инспекција система         

2.1.2.  Инспекција видљивих каблова и кабловских вођица     

2.1.3. Quench цев, визуелна инспекција.        

2.1.4. Магнет 

2.1.4.1. Вентил qуенцха, провера постојања воде у qуенцх вентилу    

2.1.4.2. Притисак магнета, провера вредности притисака магнета    

2.1.4.3. Провера формација леда на сервисној платформи и систему озрачивања  

2.1.4.4. Провера цурења хелијума на магнету      

2.1.5. .Климатизација озрачивање, визуелна провера у простору за прегледе   

2.1.6. Документација корисника, легитимност и доступност     

2.1.7. Провера икона корисника иознака тастера      

2.1.8. Утврђивање контролисаног подручја прилаза      

2.1.8.1. Утврђивање контролисаног подручја прилаза ( 0,5мТ)    

2.1.8.2. Дијаграм приказује „Дистрибуцију магнетног поља за MR AVANTO  

2.1.9. Знаци упозорења, 

2.1.9.1. Провера  ласерских ознака        

2.1.9.2. Провера ознаке за заштиту слуха       

2.2. Електрични тестови  

2.2.1. Мерење уземљења  

2.2.1.1. Мерење заштитног проводника система, сваке 2 године( <0,3Ohma)  

2.2.1.2. Мерење заштитног проводника за MRSC конзолу ( <0,3Ohma)   

2.3. Механички тестови 

2.3.1. ERDU Батерија, замена сваке 2. године      

2.3.2. TALES, замена TALES електронске плоче сваке 2. године    

2.4. Функционални тестови 
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2.4.1 Тастери нужног искључења        

2.4.2. Пацијент сто 

2.4.2.1. Провера сигурносних прекидача       

2.4.2.2. Провера СТОП функције на пацијент столу      

2.4.2.3. Провера функције нужног кретања са пацијент столом    

2.4.2.4. Провера дистанци на пацијент столу 

 Провера раздаљина између пацијент стола и задњег зида RF кабине   

 Провера раздаљина између пацијент стола и поклопаца магнета   

2.4.2.5. Сигнална пумпица, провера        

2.4.2.6. Померање стола, провера        

2.4.3. Колица , (опција), провера механишма кочења     

2.4.4. ERDU, ERDU тест         

2.4.5. RF интегритет 

2.4.5.1. Мерење губитка снаге за резонатор тела „ body coil“    

2.4.5.2. SAR Монитор Тест, провера само за софтверску верзију VB13 или ранију  

2.4.6. Провера квалитета (QA)        

3. Опције и додаци 

Визуелна инспекција свих опција и додатака 

Листа неопходних радњи приликом превентивог сервиса за  

 

 SIEMENS  апарат тип MULTIX TOP 

Радови морају да се изведу према Упутству за одржавање MULTIX TOP  

RXB1-150.831.10.04.02             

1. Опште информације 

1.8. „Online“ инсталациони протокол и протокол за одржавање 

1.8.1. Листа одржавања у PDA формату 

2. Општа визуална контрола 

2.1. Контрола свих поклопаца        

2.2. Контрола каблова         

2.3. Контрола каблова код покретних компоненти  
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2.4. Контрола заштите од зрачења        

3. Преглед сигурности  

3.1. Испитати круг за принудно искључење       

3.2. Испитати искључење зрачења        

3.3. Испитати показивач зрачења        

3.4. Извршити колизионо тестирање станд/пациент сто      

3.5. Извршити испитивање граничних прекидача        

3.6. Извршити мерење отпор уземљења       

4. Превентивно одржавање Multix Table ( пациjент сто ) 

4.1. Чишћење контактних површина                       

4.2.      Контрола гумених стопера                                             

4.3. Чишћење и подмазивање уредјаја за подизање и спуштање    

4.4. Контрола  заштитних граничних микро прекидача                                                

4.5. Контрола уредјаја за лонгитудинално померање                                              

4.6.      Провера високонапонских конектора       

4.7. Провера уредјаја за хладјење РТГ цеви      

5.         Зидни статив VERTIX 

5.1.      Чишћење  

5.2.      Контрола фиксирања на поду и зиду                                                                  

5.3.      Контрола држача каблова по вертикалном кретању                                         

5.4.      Контрола кочења и заустављања                                                                    

6. Провера квалитета рада апарата       

 

 ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 5а, партија 1:  превентивни сервис- инспекција апарата  SIEMENS 

 

Ред.бр. опис Јед.мере кол Јед.цена 

без пдв-а 

Јед.цена са 

пдв-ом 

Укупна 

цена без  

Укупна цена 

са пдв-ом 

1 SIEMENS APARAT TIP 

AXIOM ICONOS MP 

ком 1     

2 SIEMENS APARAT TIP 

ACUSION ANTARES 

ком 2     

3 APARAT TIP MAGNETOM 

AVANTO TIM 

ком 1     
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4 SIEMENS APARAT TIP 

MULTIX TOP 

ком 1     

 UKUPNO        

 

 Образац 5б- партија 1 

 Услуге текућег одржавања и поправки (по позиву) 

 цена сервисног радног сата  

- у редовном радном времену __________дин. без пдв-а;____________са пдв-ом 

- ван редовног радног времена _________дин. без пдв-а;____________са пдв-ом 

_________________________________________________________________________ 

Укупно:                                        ___________________без пдв-а-----------------са пдв-ом 

 

 

Цена сервисног сата за извршене услуге које понуђач даје обавезно укључују све  

трошкове: транспорта (опреме, уређаја и људства), дефектажу, демонтажу, сервисне  

активности (монтажу), пробу и пуштање у рад. 

Износ који ће се вредновати за избор најповољније понуде је збир укупне вредности обрасца 5а и 5б без пдв-а за 

партију 1 

Уз образац понуде доставити ценовник резервних делова који се најчешће уграђују/мењају имајући у виду 

предмет набавке.У ценовнику исказати јединичне цене са и без ПДВ-а. 

 

ПАРТИЈА 2 

 

 ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ -ПАРТИЈА 2 

Услуге одржавања медицинске опреме  Drager 

Списак инсталиране опреме/произвођача “Drager medical GmbH“/ за чије одржавање се спороводи овај поступак     

набавке услуга: 

                          

Fabius CE    3kom. 

Fabius MRI 

Sulla 909V , CATO 

Savina    3kom. 

Babylog 8000    2kom. 

Inkubator Caleo    5kom. 
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Inkubator C 2000    3kom. 

Inkubator 8000    2kom. 

Babytherm 8000/8010   4kom. 

Monitori Gamma    6kom. 

            

 ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 5а – партија 2 

 

 

Red.br. opis Jed.mere kol Jed.cena 

bez pdv-a 

Jed.cena 

sa pdv-om 

Ukupna 

cena bez  

Ukupna 

cena sa 

pdv-om 

 

 FABIUS CE        

1 Trogodišnji set za Fabius Ком 3      

2 Drzac casice za kapnografiju Ком 1      

3 Inspekcija Fabius CE Ком 6      

4 Inspekcija Cosy Ком 6      

5 Inspekcija S Vapor 2000 Ком 3      

6 Inspekcija Vamos Ком 2      

7 Insp. Gamma/GammaXL/Vista 

monitori 

Ком 1      

8 Radni sat anestezija MT-A čas 6      

 FABIUS MRI        

9 Jednogodišnji set za Fabius Kom 1      

10 Inspekcija Fabius Tiro/GS/MRI Kom 1      

11 Inspekcija S Vapor 2000 Kom 1      

12 Radni sat anestezija MT-A čas 1      

 Sulla 909V , CATO        

13 Dihtung KOM 2.00      

14 Dihtung KOM 3.00      

15 Ventil pločica KOM 2.00      

16 Inspekcija Cato KOM 2.00      

17 Inspekcija Sulla 909v KOM 2.00      



26 

 

18 Inspekcija Kruzni Sistem 8 KOM 2.00      

19 Inspekcija Ventilog 2 KOM 2.00      

20 Inspekcija S Vapor 2000 KOM 2.00      

21 Radni sat anestezija MT-A ČAS 1.00      

 Savina         

22 Jednogodišnji set za Savinu KOM 3.00      

23 Inspekcija Savina KOM 3.00      

24 Inspekcija Aquapor EL KOM 3.00      

25 Radni sat intenzivna MT-I ČAS 3.00      

 Babylog 8000         

26 Dvogodišnji set za popravku Ba KOM 2.00      

27 Senzor za kiseonik KOM 2.00      

28 Prikljucni kabl za flow sensor KOM 1.00      

29 Neonatalni senzori (5 komada) KOM 1.00      

30 Inspekcija Babylog 8000/8000 + KOM 4.00      

31 Inspekcija Aquapor EL KOM 2.00      

32 Inspekcija F&P MR 850/730 KOM 2.00      

33 Radni sat intenzivna MT-I ČAS 2.00      

 Inkubator Caleo          

34 Inspekcija Caleo KOM 10.00      

 Inkubator C 2000         

35 OXYGEN SENSOR KIT KOM 3.00      

36 Filter BOX/4 KOM 3.00      

37 Inspekcija Inkubator C-2000 KOM 3.00      

 Inkubator 8000         

38 Inspekcija Inkubator 8000 NC KOM 4.00      

 Babytherm 8000/8010         

39 Inspekcija Babytherm 8000 KOM 8.00      

 Monitori Gamma         

40 
Insp. Gamma/GammaXL/Vista 

KOM 6.00      
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monitori 

 UKUPNO/1-40/    

 

 

 Образац 5б- партија 2 

 

 Услуге текућег одржавања и поправки (по позиву) 

 цена сервисног радног сата  

- у редовном радном времену __________дин. без пдв-а;____________са пдв-ом 

 

- ван редовног радног времена _________дин. без пдв-а;____________са пдв-ом 

__________________________________________________________________________ 

Укупно:                                        ___________________без пдв-а,---------------са пдв-ом 

 

Цена сервисног сата за извршене услуге које понуђач даје обавезно укључују све  

трошкове: транспорта (опреме, уређаја и људства), дефектажу, демонтажу, сервисне активности (монтажу), пробу и 

пуштање у рад. 

Износ који ће се вредновати за избор најповољније понуде је збир укупне вредности обрасца 5а и 5б без пдв-а за 

партију 2. 

Уз образац понуде доставити ценовник резервних делова који се најчешће уграђују/мењају имајући у виду 

предмет набавке.У ценовнику исказати јединичне цене са и без ПДВ-а. 

 

ПАРТИЈА 3 

 ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ -ПАРТИЈА 3 

 Услуге одржавања  медицинске опреме произвођача PHILIPS  

Листа неопходних радњи приликом превентивог сервиса за 

 “PHILIPS MRx M3535A” дефибрилатора  1ком. 

1. Тестирање 12 независних ЕКГ одвода (Ритам, Амплитуде, Артефакта, Елевације ST сегмента, QRS интервал) 

 

2. Тестирање модула за неинвазивно мерење притиска  

 

3. Тестирање фунција мерења  аритмије 

 

4. Тестирање функције „Pacing“  

 

5. Тестирање функција мерења  ЕКГ карактеристика 

 

6. Тестирање респирације (Ритам, Импеданса базне линије, Одвод, Делта импеданса, АПНЕА) 

 

7. Тестирање SpO2  (симулација сигнала ритма и засићености у процентима и мерење) 



28 

 

 

8. Тестирање мерења испоучене енергије са “Dummy load” отпором за све ниве енергије у аутоматском И 

мануелном режиму рада 

 

9. Тестирање паразитних струја 

 

10. Чишћење уређаја 

Листа неопходних радњи приликом превентивог сервиса за  

 “PHILIPS IntelliVue MP 50” монитора животних функција (пацијент монитора)                  1 ком. 

 “PHILIPS IntelliVue CMS  ” монитора животних функција (пацијент монитора) CMS       3 ком.        

 

1. Тестирање 12 независних ЕКГ одвода (Ритам, Амплитуде, Артефакта, Елевације ST сегмента, QRS интервал) 

 

2. Тестирање модула за инвазивно мерење притиска (Статички, динамички, Swan – Gany simulacija, Осетљивост на 

артефакте приликом респирације) 

 

3. Тестирање фунција мерења  аритмије 

 

4. Тестирање функције мерења  ритма Пејсмејкера  

 

5. Тестирање функција мерења  ЕКГ карактеристика 

 

6. Тестирање респирације (Ритам, Импеданса базне линије, Одвод, Delta impedansa, APNEA) 

 

7. Тестирање SpO2  (симулација сигнала ритма и засићености у процентима и мерење) 

 

8. Тестирање функције мерења “Cardiac Output” (Симулација и мерења температуре убризгане течности, 

симулација И мерења протока убризгане течности, остало) 

9. Тестирање паразитних струја 

10. Чишћење уређаја 

 

Листа неопходних радњи приликом превентивог сервиса за 

 

 Allura Integris 9F angio апарат    ком.1 

1.Функционални преглед система  (Integris) 

Разговор са корисником, Провера FCO statusa, Провера кретања статива, Провера стола, Провера оштећења од судара, 

Провера снопова каблова, носача монитора и опреме на руци са противтегом, Провера Интеркома, дугмића конзоле, 

Провера климатизације, Провера грешака у Sysco, Провера Visub log фајлова  

2. Očitavanje statistike cevi 

3. Podešavanje generator I Detektora slike (CCD)  

Grid switch dijagnostički test, Tube adaptation, Gss box kalibracija (ako je gss box prisutan), Photo diode & dose kalibracija, 

Light fixed pattern (lfp) kalibracija (xtv16/17), Vignetting калибрација (xtv16 only), Валидација aprs 

4. Механичко одржавање техничке собе (Integris) 

 Провера И чишћење свих кабинета, провера контаката релеја генератора (само omcp), Замена батерија у генератору, 

Паљење система, Провера протока ваздуха у свим кабинетима, Провера јединице хлађења Rtg цеви, Визуелна провера И 

чишћење, Провера филтера уља (cu3100, cu3101), нивоа уља, Финална провера система хлађења 

5. Провера/чишћење плафонских носача И носача  
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Провера рама монитора, подешавање држача, провера функција дугмића И индикатора  

6. Опрема на балансираном носачу - руци  

Провера Support Arm, провера носача Pb стакла, лампе, провера И подешавање баланса, максималне висине, чишћење 

механизма фокуса операционе лампе  

7. Фронтални статив (Integris)  

Чишћење I arm ротационог кућишта, чишћење floor arm sealing траке, Провера I arm, чишћење c arc bearing track, провера 

junction bering take-over, провера чишћење id/ii shift кућишта, tooth каиша И вођица, провера ii shift каишева, балансера, 

лежајева, чишћење roller blind  

8. Цеви за хлађење X-ray цеви и колиматор 

Скидање кућишта цеви, замена sealing траке кућишта (clea I cv20), Провера кратких цеви хлађења цеви,, провера дугих 

црева хлађења цеви, провера колиматора (Nicol ili 6028 колиматора), враћање кућишта, подешавање bodzguard сензора. 

9. Patient Support (AD5, AD5 Tilt)  

Листа неопходних радњи приликом превентивог сервиса за 

 

 Duo Diagnost rentgen апарат   ком.1 

1. Мерење континуалне скопије (улазна доза (normal / low dose) за све формате II, провера видео сигнала 

VICABUF, опционо Gx фактор, мерења пенетрације cont. Флуо, мерење контраста монитора, резолуција, 

базична мерења квалитета слике - Basic IQ cosmetics fluoro) 

2. PM генератора OPTIMUS C (функционални преглед генератора, чишћење вентилатора, штампаних плоча, HV 

generatora, отвора за вентилацију конвертера, јединице за ротацију цеви, тв ланца, провера стања каблова, 

очитавање бројача експозиција мали/велики фокус SF/LF, провера фајла са грешкама генератора, снимање 

backup-a, замена литијумских BATRAM батерија по потреби и учитавање backup-a, репрограмирање и 

реадаптација ртг цеви, провера генерисања високог напона, очитавање бројача флуороскопије – fluo counter, 

провера стабилности mAs 3-параметарска i 2-параметарска техника SF/LF, провера функционалности 

амплимата, провера рада компоненти амплимата, провера системских табела, завршни преглед генератора ) 

3. PM rtg цеви (припремни радови, провера кућишта цеви, провера термостата цеви, Al филтера, провера вискоко-

напонских каблова, осталих каблова цеви, преглед лцд дисплеја и осталих индикатора, завршни преглед rtg 

цеви) 

4. PM Geometrija Duo Diagnost (све механичке компоненте и провера BATRAM батерија) (функционлани преглед 

геометрије, преглед ножне стопе, пацијент стола, лонгитудиналне механике померања вагона цеви, модула 

касетне јединице, компресора (опција), носач цеви, преглед шина, контра тега, стуба цеви, центрирање, замена 

батерије BATRAM тв ланца по потреби, преглед системских додатака ) 

5. Мерења додирног напона компоненти (мерење додирног напона појединачних компоненти система напојни 

део, стуб цеви, носач цеви, кућиште цеви, касетна јединица, пацијент сто,...) 

6. Мерења квалитета уземљења компоненти (мерење квалитета уземљења појединачних компоненти система 

напојни део, стуб цеви, носач цеви, кућиште цеви, касетна јединица, пацијент сто,...) 

PM Duo Diagnost коришћени алати: 

1. Фабрички сет за мерење квалитета сликBe IQ set 

2. mAs metar 

3. Дозиметар / kV метар 

4. Фабрички алат за центрирање 

5. AST калибрациони алат 

6. Мерач отпорности MEGGER 

7. Мерач уземљења 

8. Денситометар 

9. Мерач осветљаја 

10. osciloskop двоканални  

PM Duo Diagnost потрошни материјал: 

1. литијумске батерије за BATRAM, детерџенти, сунђери, памучне крпе, мазива, WD40 

          Остали потрошни и други делови система се мењају након прегледа система и оцене  похабаности    
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 ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 5а –превентивни сервис- инспекција апарата  Philips  ПАРТИЈА 3 

 

Ред.бр

. 

ОПИС Јед. 

мере 

кол Јед.цена без 

пдв-а 

Јед.цена са 

пдв-ом 

Укупно без 

пдв-а 

Укупно са пдв-

ом 

1 PHILIPS MRx M3535A” 

defibrilatora   

Kom. 1     

2 “PHILIPS IntelliVue MP 50” 

monitora životnih funkcija 

(pacijent monitora)                   

Kom. 1     

3 “PHILIPS IntelliVue CMS  ” 

monitora životnih funkcija 

(pacijent monitora) CMS   

Kom. 3     

4 Allura Integris 9F angio aparat Kom. 1     

5 Duo Diagnost rentgen aparat Kom. 1     

6 PHILIPS MRx M3535A” 

defibrilatora   

Kom. 1     

7 УКУПНО       

 

 

 

 Образац 5б- партија 3 

 

 Услуге текућег одржавања и поправки (по позиву) 

 цена сервисног радног сата  

- у редовном радном времену __________дин. без пдв-а;____________са пдв-ом 

- ван редовног радног времена _________дин. без пдв-а;____________са пдв-ом 

__________________________________________________________________________ 

Укупно:                                        ___________________без пдв-а_____________са пдв-ом 

Цена сервисног сата за извршене услуге које понуђач даје обавезно укључују све  

трошкове: транспорта (опреме, уређаја и људства), дефектажу, демонтажу, сервисне  

активности (монтажу), пробу и пуштање у рад. 

Износ који ће се вредновати за избор најповољније понуде је збир укупне вредности обрасца 5а и 5б без пдв-а за 

партију 3. 

Уз образац понуде доставити ценовник резервних делова који се најчешће уграђују/мењају имајући у виду предмет 

набавке.У ценовнику исказати јединичне цене са и без ПДВ-а. 



31 

 

 

ПАРТИЈА 4 

 ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ -ПАРТИЈА 4 

 

 ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 5а, партија 4:  превентивни сервис- инспекција   инсталиране опреме произвођача 

PENTAX у Институту: 

Р.б

р 

Назив апарата Модел Јед. 

мер

е 

Ко

л. 

Јед. цена 

без пдв-а 

Јед. цена 

са пдв-ом 

Укупно без 

пдв-а 

Укупно са пдв-

ом 

Одељење Гастроентерологије 

1 Видео процесор EPK-1000 ком 1     

2 Видео процесор EPK-1000 Ком 1     

3 Видео 

гастроскоп 

EG-1870K Ком 1     

4 Видео 

гастроскоп 

EG-2770K Ком 1     

5 Видео 

колоноскоп 

EC-

3470LK 

Ком 1     

6 Видео 

колоноскоп 

EC-

3470LK 

Ком 1     

Одељење Бронхоскопије 

7 Видео процесор EPK-1000 ком 1     

8 Видео 

бронхоскоп 

EB-1170K ком 1     

9 Фибер 

бронхоскоп 

FB-10V ком 1     

10 Фибер 

бронхоскоп 

FB-8V ком 1     

  

УКУПНО (1/10) 
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 Образац 5б- партија 4 

 

 Услуге текућег одржавања и поправки (по позиву) 

 цена сервисног радног сата  

- у редовном радном времену __________дин. без пдв-а;____________са пдв-ом 

 

- ван редовног радног времена _________дин. без пдв-а;____________са пдв-ом 

__________________________________________________________________________ 

Укупно:                                        ___________________без пдв-а___________са пдв-ом 

Цена сервисног сата за извршене услуге које понуђач даје обавезно укључују све  

трошкове: транспорта (опреме, уређаја и људства), дефектажу, демонтажу, сервисне  

активности (монтажу), пробу и пуштање у рад. 

Износ који ће се вредновати за избор најповољније понуде је збир укупне вредности обрасца 5а и 5б без пдв-а за 

партију 3. 

Уз образац понуде доставити ценовник резервних делова који се најчешће уграђују/мењају имајући у виду предмет 

набавке.У ценовнику исказати јединичне цене са и без ПДВ-а. 

ПАРТИЈА 5 

 

 ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ –ПАРТИЈА 5 

 

 Образац понуде 5а - партија 5 

 

ПИПЕТЕ EPPENDORF- УСЛУГА СЕРВИСА СА ЕТАЛОНИРАЊЕМ 

 

Ред

.бр. 

ОПИС Јед.

мере 

кол Јед.цена без 

пдв-а 

Јед. цена са 

пдв-ом 

Укупно без 

пдв-а 

Укупно са 

пдв-ом 

1 Једноканална пипета са 

фиксном запремином 

ком 25     

2 Једноканална пипета са 

варијабилном 

запремином 

ком 15     

3 12-канална пипета ком 5     

 УКУПНО       

 

Износ који ће се вредновати за избор најповољније понуде је укупна вредност из обрасца понуде 5а.  



33 

 

 

 

 

 

Понуђена цена = збир  укупне вредности обрасца 5а и 5б 

без ПДВ-а по партијама  

Партија 1 

Партија 2 

Партија 3 

Партија 4 

Укупна вредност обрасца 5а без ПДВ-а за партију 5 Партија 5 

 

Понуђена цена = збир  укупне вредности обрасца 5а и 5б 

са ПДВ-ом по партијама  

Партија 1 

Партија 2 

Партија 3 

Партија 4 

Укупна вредност обрасца  5а са пдв-ом за партију 5 Партија 5 

Рок и начин плаћања  

Рок важења понуде  

Рок извршења услуга  

Рок одзива на дефектажу  

Гарантни период  

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. 
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VII МОДЕЛ УГОВОРА 

 

Модел Уговора ће у појединим члановима бити усклађен у складу са елементима наведеним у понуди 

У Г О В О Р   О  К У П О П Р О Д А Ј И 

Закључен након спроведеног поступка јавне набавке, а у складу са наводима конкурсне документације, између: 

________________________________________________________________________________________________  са 

седиштем у ________________ ___________, 

улица____________________________________________________,ПИБ:______________________,  

Матични број:_________________, Број рачуна: ___________________________, Назив банке: 

_____________________________________________, кога заступа ____________________________     (у даљем тексту: 

извршилац) 

И 

ИНСТИТУТА ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ МАЈКЕ И ДЕТЕТА СРБИЈЕ „ДР ВУКАН  ЧУПИЋ“, Нови Београд, 

Радоја Дакића 6-8, ПИБ: 100136676,  ; Матични број: 07046219,број рачуна 840-625661-95код Управе за трезор,  кога 

заступа в.д. директора мр сци. мед. др Радоје Симић (у даљем тексту: наручилац), 

Основ уговора: 

ЈН.  Број: 39/2014 

Број и датум одлуке о додели уговора:____________________________________________________________________  

/НЕ ПОПУЊАВАТИ/ 

Понуда изабраног понуђача бр. ________________________________________________________ 

од____________________________________________________ 

1.         ПРЕДМЕТ УГОВОРА 

1.1 Предмет овог Уговора је набавка услуга Услуге одржавања медицинске опреме произвођача 

Siemens, Drager, Philips, Pentax, Eppendorf  ЈН бр.39 /2014.за партије _________  

2. ЦЕНА 

2.1. Цена је утврђена из понуде број__________ од дана_____________, по ЈН бр.39 /2014 и на основу одлуке о 

додели уговора број___________ од _____________, која је саставни део уговора. Вредност уговора износи без пдв-а 

Партија 1: Услуге одржавања медицинске опреме произвођача SIEMENS     3.200.000,00 дин  

Партија 2: Услуге одржавања медицинске  опреме произвођача DRAGER    1.667.000,00 дин;  

Партија 3: Услуге одржавања медицинске опреме произвођача PHILIPS       834.000,00 дин 

Партија 4: Услуге одржавања медицинске опреме произвођача PENTAX      1.250.000,00 дин 

Партија 5: Услуге одржавања медицинске опреме-пипета  произвођача EPPENDORF 170.000,00 дин  

 

3. РОК И НАЧИН ПЛАЋАЊА 

3.1. Наручилац се обавезује да плаћање по овом Уговору изврши у складу са прихваћеном понудом 

            која је саставни део Уговора /                          од дана испоставе фактуре/. 
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4. РОК ИЗВРШЕЊА УСЛУГА И ГАРАНЦИЈА НА УСЛУГЕ И ДЕЛОВЕ И РОК ВАЖЕЊА УГОВОРА 

4.1. Рок извршења услуга: по договору са наручиоцем. 

4.2.       Време одзива на дефектажу:     24 сата након пријаве квара од стране одговорног лица Наручиоца 

4.3. Гаранција на услуге и делове: гаранција на извршене услуге не може бити краћа од дванаест месеци од дана 

извршења услуге; гаранција на резервне делове не може бити краћа од три месеца од дана уградње делова, важи 

пренесена гаранција коју даје произвођач, гарантни рок је ______________________________________ 

4.4.       Уговор се закључује на годину дана од дана потписивања или до реализације финансијске  вредности уговора 

5. КВАЛИТЕТ  

5.1. Квалитет извршених услуга које су предмет овог Уговора мора у потпуности одговарати  

            важећим домаћим или међународним стандардима за ту врсту услуга; 

5.2.      Евентуална рекламација од стране Наручиоца мора бити сачињена у писменој форми и  

            достављена продавцу у року од 48 (четрдесетосам) часова. 

6.         ОБЕЗБЕЂЕЊЕ  

6.1. Продавац се обавезује да обезбеди и након потписа овог Уговора  преда  наручиоцу средство обезбеђења 

/наведено у Упутству понуђачима како да сачине понуду, тачка 12./ за  добро извршење посла, издаје се у 

висини од 10% од укупне вредности уговора без ПДВ-а. Средство финансијског обезбеђења за добро извршење 

посла траје најмање онолико колико траје рок за испуњење обавезе понуђача која је предмет обезбеђења. 

7.         ВИША СИЛА 

7.1.      Наступање више силе ослобађа од одговорности уговорне стране за кашњење у извршењу уговорених          

обавесте писменим путем у року од 24 (двадесетчетири)   часа. 

7.2.      Као случајеви више силе сматрају се природне катастрофе, пожар, поплава, експозија,   

            транспортне несреће, одлуке органа власти и други случајеви, који су законом утврђени као 

            виша сила. 

8.         СПОРОВИ 

8.1.      Уговорне стране су сагласне да се евентуални спорови по овом Уговору решавају 

            споразумно, а у случају спора уговарају стварну и месну надлежност Привредног суда у  

            Београду. 

9.         РАСКИД УГОВОРА 

9.1.      Уговорна страна незадовољна испуњењем уговорних обавеза друге уговорне стране може  

            захтевати раскид Уговора, под условом да је своје уговорне обавезе у потпуности и  

            благовремено извршила. 

9.2.      Раскид Уговора се захтева писменим путем, са раскидним роком од 10 (десет) дана од 

            дана достављања писменог отказа. 
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10.       СТУПАЊЕ НА СНАГУ УГОВОРА 

10.1     Овај Уговор ступа на снагу даном потписивања обе уговорне стране и моментом предаје  

            средстава обезбеђења поменутог горњим чланом  

             11.       ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

11.1.    Овај Уговор сачињен је у 4 (четири) истоветна примерка, по 2 (два) за сваку страну. 

                                    

УГОВОРНЕ СТРАНЕ: 

 

УГОВОРНЕ СТРАНЕ:  

Наручилац:                                                                                                    Извршилац:  

 

Институт за здравствену заштиту мајке 

 и детета Србије „Др Вукан Чупић“                                     ________________________________ 

 

________________________________________                              

В.д. директора мр сци. мед. др Радоје Симић                     

                                                                                                         _____________________________  

 

                                                            (ПОНУЂАЧ ЈЕ ОБАВЕЗАН ДА ПОПУНИ И ПОТПИШЕ ПРИЛОГ)                         
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VIII ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ 

 

У складу са чланом 88. став 1. Закона, понуђач ____________________________ [навести назив понуђача], 

доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде, како следи у табели: 

ВРСТА ТРОШКА ИЗНОС ТРОШКА У РСД 

  

  

  

  

  

  

 

УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ 

 

 

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити 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. Потпис понуђача 
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IX ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

 

У складу са чланом 26. Закона, ________________________________________,  

                                                                            (Назив понуђача) 

даје:  

 

ИЗЈАВУ  

О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

 

 

     

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у поступку јавне набавке 

Услуга - Услуге одржавања медицинске опреме, Ј.Н. бр.39/2014, 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 закона 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. Закона. 

Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког 

понуђача из групе понуђача и оверена печатом. 
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X 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..................................................................[навести назив понуђача] у поступку јавне набавке Услуга - 

Услуге одржавања медицинске опреме, ЈН.  бр.39/2014, поштовао је обавезе које произлазе из важећих 

прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и гарантујем да је 

ималац права интелектуалне својине. 

 

 

 

          Датум              Понуђач 

 

________________                        М.П.                   __________________ 

 

 

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног 

лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


