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I ОПШТИ ПОДАЦИ О НАБАВЦИ 

1.ПОДАЦИ О НАРУЧИОЦУ 
 

Назив  
Специјална болница за плућне болести „Др Васа Савић“ 

Зрењанин 
Седиште  Зрењанин 
Адреса  Зрењанин, Петефијева 4 
Интернет страница  www.plucna.co.rs 
Матични број  08671923 
ПИБ 101161066 

2. ВРСТА ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ 
 
Предметна набавка се спроводи у поступку јавне набавке мале вредности у складу са 
Законом и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. 

3. ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ  
 

Услуге поправке и одржавања медицинске опреме 
Назив и ознака из општег речника набавке: 50421000 – услуге поправке и 
одржавања медицинске опреме. 
Јавна набавка је обликована по партијама 
 
Партија 1 – Дигитални РТГ апарат VISARIS U-24 
Партија 7 – MASTER SCHOPE PC JAEGER 
Партија 8 – MASTER SCHREEN DIFF JAEGER 
Партија 11 – Биохемијски апарат RAYTO CHEMRAY 240 
Партија 15 – Еталонирање биохемијског анализатора 
 
  

4. ЦИЉ ПОСТУПКА 
Поступак се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци. 

5. КОНТАКТ  
 

За техничка питања: Јулија Сабо дипл.економиста 
За правна питања: Маријана Јокић дипл.правник 
e-mail: nabavka@plucna.co.rs 
факс: 023 561 115 

  
Комуникација у вези са додатним информацијама, појашњењима и одговорима 
врши се на начин одређен чланом 20. Закона. Захтев за додатне информације, 
појашњења у вези са припремањем понуде, при чему понуђач може да укаже 
Наручиоцу и на евентуално уочене недостатке и неправилности у конкурсној 

mailto:nabavka@plucna.co.rs
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документацији, Понуђач може доставити на адресу Наручиоца или путем 
електронске поште nabavka@plucna.co.rs, сваког радног дана (од понедељка до 
петка) у времену од 08,00 до 14,00 часова. Тражење додатних информација и 
појашњења телефоном није дозвољено. 

 

  

mailto:nabavka@plucna.co.rs
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II УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ 
 
Понуда мора бити састављена у складу са позивом за подношење понуда, 
конкурсном документацијом и овим упутством. 
 
Понуда се подноси на српском језику.  
 
Понуђач мора да достави понуду у писаном облику. 
 
Понуђач доставља понуду искључиво на обрасцима који су утврђени овом 
конкурсном документацијом. Обрасци се попуњавају читко, јасно и недвосмислено, 
потписују од стране овлашћеног лица и оверавају печатом. 
 
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. 
 
Понуду доставити на адресу: 
 
Специјална болница за плућне болести „Др Васа Савић“ Зрењанин 
Зрењанин, Петефијева 4 
са назнаком: „НЕ ОТВАРАТИ – ПОНУДА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ – 
Текуће поправке и одржавање медицинске опреме  БРОЈ 1.2.3/1-19, ПАРТИЈА БРОЈ 
_____“ са називом и адресом понуђача, бројем телефона и контакт особом. 
 
Рок за подношење понуда је до 31.10.2019. г. до 9 часова. 
Свака понуда коју наручилац прими по истеку рока за подношење понуда, сматраће 
се неблаговременом и вратиће се неотворена понуђачу, са назнаком да је поднета 
неблаговремено. 
 
Отварање благовремених понуда обавиће се јавно, дана 31.10.2019. године у 9 
часова 30 минута у просторијама Специјалне болнице за плућне болести „Др 
Васа Савић“ Зрењанин у Зрењанину, Петефијева 4. 
 
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. 
 
Пожељно је да сви документи поднети уз понуду буду тако повезани да се не могу 
накнадно убацивати, одстрањивати или замењивати појединачни листови, односно 
прилози, а да се видно не оштете листови или печат. 
 
Понуђач може да поднесе понуду за једну, више или све партије. Понуде се 
достављају за сваку партију у посебној коверти. За сваку партију потребно је 
доставити све обрасце, техничку спецификацију и модел уговора.  
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Понуда са варијантама није дозвољена. 
 
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. На 
коверти мора бити стављена јасна назнака да је реч о изменама, допунама или 
опозиву понуде за предметну јавну набавку и да се коверта не отвара. У случају 
опозива понуде, таква понуда биће неотворена враћена понуђачу, уз назнаку да је 
опозвана од стране понуђача. 
Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у 
заједничкој понуди или као подизвођач, нити да учествује у више заједничких 
понуда. 
Понуђач је дужан да у понуди наведе да ли ће за извођење набавке ангажовати 
подизвођача, уколико ангажује подизвођача да наведе у својој понуди 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 је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су 
наведени у поглављу III 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. 
Наручилац може на захтев подизвођача и где природа предмета набавке то 
дозвољава пренети доспела потраживања директно подизвођачу, за део небавке која 
се извршава преко тог подизвођача. У том случају наручилац ће позвати добављача 
да, у  року од 3 дана од дана пријема позива, приговори ако потраживање није 
доспело. Уколико добављач у наведеном року истакне приговор да потраживање 
није доспело, наручилац неће пренети потраживања директно подизвођачу. Уколико 
добављач у остављеном року не одговори сматраће се да нема приговора. 
 
Понуду може поднети група понуђача. 
 
Ако група понуђача поднесе заједничку понуду, саставни део заједничке понуде је 
споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на 
извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке из чл. 81. ст. 4. Закона о 
јавним набавкама. 
 
Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су 
наведени у поглављу III конкурсне документације, у складу са упутством како се 
доказује испуњеност услова. 
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Понуђачи који поднесу заједничку понуду одговарају неограничено солидарно према 
наручиоцу. 
 
Цена мора бити исказана у динарима, са и без ПДВ-а. 
 
У цену морају бити урачунати сви пратећи трошкови које понуђач има у 
реализацији предметне јавне набавке (трошкови превоза, резервни део, руке, 
уверење о еталонирању, трошкови пореза и све друге обавезе и доприноси и 
др.). 
 
Цена је фиксна и не може се мењати током трајања уговора. 
 
Плаћање се врши након извршене услуге, на основу фактуре понуђача, у року од 60 
(шездесет) дана од дана испостављања фактуре. 
 
Понуђачу није дозвољено да захтева аванс. 
 
Уговор се закључује на износ понуђене цене јавне набавке, с тим да реализација 
уговора о јавној набавци зависи од потреба наручиоца, уз ограничење да укупна 
плаћања (без ПДВ-а) не могу прећи износ уговорене вредности јавне набавке (без 
ПДВ-а). 
 
Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена поступиће се у складу са чл. 92. 
Закона о јавним набавкама. 
 
Цена и остали подаци из понуде који су од значаја за примену елемената 
критеријума и рангирање понуда неће се сматрати поверљивим подацима. 
Гаранција на уграђене делове и извршене услуге не може бити краћа од 6 месеци. 
 
Понуђач може у писаном облику путем поште на адресу наручиоца: Специјална 
болница за плућне болести „Др Васа Савић“ Зрењанин, Петефијева 4, 
електронске поште на e-mail: nabavka@plucna.co.rs или факсом на број: 023 561 115 
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 пет дана пре истека рока за 
подношење понуде. Захтев за додатним информацијама или појашњењима се може 
доставити радним данима (од понедељка до петка) у времену од 08,00 до 14,00 
часова . Комуникација у поступку јавне набавке се врши у складу са чланом 20. ЗЈН. 
 
Тражење додатних информација телефоном није дозвољено. 
 
Рок важења понуде не може бити краћи од 60 дана од дана отварања понуда. 
 
Наручилац може после отварања понуде писменим путем затражити од понуђача 
додатна објашњења која су потребна за преглед, вредновање и упоређивање понуда, 
а може да врши и контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача. 

mailto:nabavka@plucna.co.rs


8 

 

Понуђач је дужан да наручиоцу достави додатна објашњења, у року који одреди 
наручилац, а уколико у наведеном року не достави објашњења, наручилац ће његову 
понуду одбити као неисправну. 
 
Критеријум за доделу уговора у овом поступку јавне набавке је најнижа понуђена 
цена. 
 
Понуђач је дужан да при састављању своје понуде наведе да је поштовао обавезе које 
произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, 
заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на 
снази у време подношења понуде. То се врши попуњавањем, потписивањем и 
печатирањем Обрасца број 3. 
 
Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права 
интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач. 
 
Захтев за заштиту права понуђача подноси се наручиоцу, у писаном облику, а копија 
захтева за заштиту права се истовремено доставља Републичкој комисији. 
 
Захтев за заштиту права мора да садржи: 

- назив и адресу подносиоца захтева и лице за контакт; 

- назив и адресу наручиоца; 

- податке о јавној набавци која је предмет захтева, односно о одлуци 

наручиоца; 

- повреде прописа којима се уређује поступак јавне набавке; 

- чињенице и доказе којима се повреде доказују; 

- потврду о уплати таксе из члана 156. ЗЈН; 

- потпис подносиоца. 

Ако поднети захтев за заштиту права не садржи све обавезне елементе, наручилац ће 
такав захтев одбацити закључком. 
 
Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за 
подношење понуда или конкурсне докуметације сматраће се благовременим ако је 
примљен од стране наручиоца три 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 члана 149. став 3. сматраће 
се благовременим уколико је поднет најкасније до истека рока за подношење 
понуда. 
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Захтев за заштиту права на одлуку о обустави поступка или одлуку о додели уговора 
подноси се у року од пет дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних 
набавки. 
 
Подносилац захтева за заштиту права дужан је да на рачун буџета Републике Србије 
уплати таксу у износу од 60.000,00 динара. 
 
Уговор о јавној набавци ће бити достављен понуђачу којем је уговор додељен у року 
од осам дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права. 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. ст. 2. тач. 5) Закона о 
јавним набавкама. 
 
Сви трошкови везани за припрему понуде падају искључиво на терет понуђача 
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III УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ И 
УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА 

 

1. Обавезни услови за учешће у поступку јавне набавке из члана 75. 
Закона о јавним набавкама 

 

Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који испуњава 
обавезне услове за учешће у поступку јавне набавке дефинисане чл. 75. Закона о 
јавним набавкама, и то: 
 

1) да јe регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући 

регистар; 

2) да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних 

дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за 

кривична дела против привреде, кривична дела против  животне 

средине,  кривично дело примања или давања мита, кривично дело 

преваре; 

3) да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу 

са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на 

њеној територији; 

4) да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која 

је предмет јавне набавке, ако је таква дозвола предвиђена посебним 

прописом; 

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. 

2. Додатни услови за учешће у поступку јавне набавке 
 

1. Право на учешће у поступку јавне набавке за партије 1, 7, 8, 11  има понуђач 

који је овлашћени сервисер за опрему која је предмет јавне набавке  

2. Право на учешће у поступку јавне набавке за партију 15 има понућач који 

поседује Сертификат о акредитацији од стране АТС-а у чијем се обиму 

акредитације налазе тражене услуге еталонирања 

3. Упутство како се доказује испуњеност услова за учешће у поступку јавне 
набавке 
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Испуњеност обавезних услова понуђач доказује писменом изјавом датом под пуном 
моралном, материјалном и кривичном одговорношћу (Образац број 3).  
 
Испуњеност додатног услова под тачком 1) понуђач доказује достављањем 
ауторизације (потврде) произвођача опреме да је понуђач овлашћен за сервисирање 
опреме која је предмет јавне набавке. 
 
Испуњеност додатног услова под тачком 2) понуђач доказује достављањем 
Сертификата о акредитацији. 
 
Уколико понуђач понуду подноси са подизвођачем, дужан је да за подизвођача 
достави доказе о испуњености услова из чл. 75. ст. 1. тач. 1) до 4) ЗЈН (Образац број 
3а), а доказ из чл. 75. ст. 1. тач. 5) ЗЈН за део набавке који ће понуђач извршити преко 
подизвођача. 
 
Уколико понуду подноси група понуђача (заједничка понуда) сваки  понуђач  из 
групе понуђача мора да достави доказе о испуњености услова из чл. 75 ст. 1. тач. 1) 
до 4) ЗЈН (Образац 3), а доказ из чл. 75. ст. 1. тач. 5) дужан је да достави понуђач из 
групе понуђача којем је поверено извршење дела набавке за који је неопходна 
испуњеност тог услова, а додатне услове испуњавају заједно. 
 
Друга обавезна документа (обрасци) која понуђач мора да достави: 

 попуњену, потписану и печатом оверену техничку спецификацију; 

 попуњене, потписане и печатом оверене обрасце број: 1, 2, 3, 4 и 5, а 

обрасце број 1а, 1б и 3а уколико се понуда подноси са 

подизвођачем, односно уколико понуду подноси група понуђача; 

 попуњен, потписан и печатом оверен модел уговора. 

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 комисије 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. 
 
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. 
 
Понуђач је дужан да без одлагања писаним путем 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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IV КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА 

 

Одлука о додели уговора донеће се применом критеријума најнижа понуђена цена. 
На основу понуђене цене сачиниће се ранг листа понуда понуђача са понуђеном 
ценом.  
 
У ситуацији када постоје две или више понуда са истом понуђеном ценом наручилац 
ће избор најповољније понуде извршити на тај начин што ће као најповољнија бити 
прихваћена понуда која је понудила дужи рок важења понуде. 
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V ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈЕ) 
1. Партија 1-  Дигитални РТГ  апарат „VISARIS“ U – 24 

Ред. 

Бр. 
Назив услуге Количина 

Цена 
редовног 

сервисирања 
по једном 

апарату без 
ПДВ-а 

Укупна цена 
без ПДВ-а 

1 2 3 4 5(3*4) 

1. 
Дигитални РТГ  апарат 

„VISARIS“ U – 24 
1   

 

Укупно без ПДВ-а:  

Износ ПДВ-а:  

Укупно са ПДВ-ом:  

Сервисирање подразумева: 

Назив 
Калибрација флерт панел детектора, анализа перформанси, мерење 

дефеката, дозиметријска контрола 
Калибрација дозног одзива панела кроз калибрацију са генератором 

Уједначавање одзива зрачног поља на панелу, калибрацијом механике 
Провера и репарациција механике статива, провера кретања, подмазивања 

покретних  склопова 
Калибрација система за контролу зрачења (АЕЦ) 

Мерење уједначености , центрирање и калибрација зрачника (цеви и 
колиметара) 

Провера и репарација синхронизационе електронике 
Администрација базе дигиталних слика, чишћење, бекап старих података  

Провера система за писање на ЦД, резање текст ЦД –а са прегледом 
Провера систем логова, чишћење, анализа софтверских грешака система и 

њихово отклањање 
Параметризација АПР система за аутоматско подешавање кондиције 

Параметризација аутоматике за подешавање прегледа, према  
оптималномрадном процесу (како би се убрзали прегледи који се појављују) 

Параметризација система  за аутоматску обраду слике 
Тестирање и подешавање ДИКОМ конекције за дигиталне безе података и 

радне станице 
Тестирање и подешавање ДИКОМ  конекције са сувим штампачем и 

сервером 
Администрација (додавање/брисање) нових/старих корисника на систему 
Калибрација и тестирање приказа (монитора), уједначавање осветљења и 

контраста 
Контрола чистоће и подмазивање свих клизних површина 

Контрола затегнутисти свих вијака и граничних прекидача покретних 
механизама 

Контрола стања и учвршћења свих каблова и контаката  
Калибрација статива и техника позиционирање 
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Контрола софтвера за аквизацију 
Комплетно валидирање радног процеса на рендген апарату 

Контрола ПАСЦ софтвера 
Контрола дигиталне безе слика  

Контрола дијагностичког софтвера на радним станицама 
Контрола радног процеса на дијагностичкој радној станици 

Функционално тестирање и валидација целог система 
Администрација и одржавање рачунарског хардвера конзолног, 

дијагностичког и сервверског рачунара  
Даљинске (ремоте) подршка путем интернета за дијагностику и сервис 

система 
Прављење резервне копије свих софтверских инсталација после обављеног 

одржавања 
извршење сервисних  интервенција ради отклањања квара за 24 h 

Сервисирање апарата четири пута подишње 
Понуђена цена садржи и трошкове транспорта и путне трошкове- укупна  
цена са ПДВ-ом, везене за реализацију предмете јавне набавке, тј. понуђач 
неће посебно фактурисати и наплаћивати наведене трошкове. 
Понуђач је у обавези да достави и спецификацију резервних делова са ценом 

( цена са и без ПДВ-а), као и цену радног сата у ванредном сервису за 

корективно сервисирање апарата марке  „VISARIS“ U – 24 

Напомена: Уговор ће се реализовати уколико наручилац буде имао потребу за 

услугама наведеним у партији.  

Рок за извршење услуге не може бити дужи од 3 дана од дана подношења захтева 

наручиоца. 

 

У _____________________  
Дана ______________ 2019.године       
                                   ПОНУЂАЧ 
 
                                                                                  ____________________________________________ 
                                                                                 (Име и презиме овлашћеног лица)                                                                                  

                                                                                                                                             
М.П                   ___________________________________________ 

                                                                            (Потпис овлашћеног лица) 
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7. Партија 7 MASTER SCHOPE PC  JAEGER 
 

Ред. 

Бр. 
Назив услуге Количина Цена без 

ПДВ-а 
Укупна цена 

без ПДВ-а 

1 2 3 4 5(3*4) 

1. 
MASTER SCHOPE PC  JAEGER –
редован сервис 
 

1   

2. Гумени прстен за PT 36 8   

3. Пин за PT ручку 8   

4. Уложак за PT ручку 2   

 

Укупно без ПДВ-а:  

Износ ПДВ-а:  

Укупно са ПДВ-ом:  

 
Понуђена цена садржи: радни сат сервисера, трошкове транспорта и путне 
трошкове- укупна цена без ПДВ-а и са ПДВ-ом, везене за реализацију предмете 
јавне набавке, тј. понуђач неће посебно фактурисати и наплаћивати наведене 
трошкове. 
Понуђач је у обавези да достави и спецификацију резервних делова са ценом 
(цена са и без ПДВ-а) за корективно сервисирање апарата марке  MASTER 
SCHOPE PC  JAEGER 
 
Напомена: Уговор ће се реализовати уколико наручилац буде имао потребу за 
услугама наведеним у партији.  
Рок за извршење услуге не може бити дужи од 3 дана од дана подношења захтева 
наручиоца. 
 
У _____________________  
Дана ______________ 2019.године                                   ПОНУЂАЧ 
                                                                                  ____________________________________________ 
                                                                                 (Име и презиме овлашћеног лица)                                                                                  
                                                                                
                                                              М.П             ___________________________________________ 
                                                                        (Потпис овлашћеног лица) 

 

  



16 

 

8.Партија 8 MASTER SCHREEN DIFF JAEGER 
Ред. 

Бр. 
Назив услуге Количина Цена без 

ПДВ-а 
Укупна цена 

без ПДВ-а 

1 2 3 4 5(3*4) 

1. 
MASTER SCHREEN DIFF JAEGER 
– редован сервис 
 

1   

2. Филтер за главу MS DIFF/PFT 1   

3. Гумени прстен за PT 36 8   

4. Фланге конектор ID 30 mm 2   

5. Фланге конектор OD 30mm 3   

6. Дихтунг за фланге конекторе 5   

7. Пин за PT ручку 8   

8. Уложак за PT ручку 2   

9. CO ћелија за MS DIFF/PFT 1   

 
Укупно без ПДВ-а:  

Износ ПДВ-а:  

 Укупно са ПДВ-ом:  

Сервисирање апарата једном годишње 
Понуђена цена садржи: радни сат сервисера, трошкове транспорта и путне 
трошкове- укупна  цена са ПДВ-ом, везене за реализацију предмете јавне 
набавке, тј. понуђач неће посебно фактурисати и наплаћивати наведене 
трошкове. 
Понуђач је у обавези да достави и спецификацију резервних делова са ценом 
(цена са и без ПДВ-а) за корективно сервисирање апарата марке  MASTER 
SCHREEN DIFF JAEGER. 
Напомена: Уговор ће се реализовати уколико наручилац буде имао потребу за 
услугама наведеним у партији.  
Рок за извршење услуге не може бити дужи од 3 дана од дана подношења захтева 
наручиоца. 
 
У _____________________  
Дана ______________ 2019.године                                   ПОНУЂАЧ 
                                                                                  ____________________________________________ 
                                                                                 (Име и презиме овлашћеног лица)                                                                                  
                                                                                
                                                              М.П             ___________________________________________ 
                                                                        (Потпис овлашћеног лица) 
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11. Партија 11 - Биохемијски апарат „RAYTO CHEMRAY 240“ 

 

Ред. 

Бр. 
Назив услуге Количина 

Цена 
редовног 

сервисирања 
по једном 

апарату без 
ПДВ-а 

Укупна цена 
без ПДВ-а 

1 2 3 4 5(3*4) 

1. 

Чишћење комплетног 
система(игле за пипетирање, 
игле за испирање реакционих 

кивета, миксера) 

1   

2. Преглед пумпи и система црева 1   

3. Чишћење и калибрација 
фотометра 

1   

4. Подмазивање покретних делова 1   

 

Укупно без ПДВ-а:  

Износ ПДВ-а:  

Укупно са ПДВ-ом:  

 

Сервисирање једном годишње. 

 

Понуђена цена садржи: радни сат сервисера, трошкове транспорта и путне 

трошкове- укупна  цена са ПДВ-ом, везене за реализацију предмете јавне набавке, тј. 

понуђач неће посебно фактурисати и наплаћивати наведене трошкове. 

 

Понуђач је у обавези да достави и спецификацију резервних делова са ценом ( цена 

са и без ПДВ-а) за корективно сервисирање биохемијског апарата „RAYTO 

CHEMRAY 240“   

 
Напомена: Уговор ће се реализовати уколико наручилац буде имао потребу за 
услугама наведеним у партији.  
Рок за извршење услуге не може бити дужи од 3 дана од дана подношења захтева 
наручиоца. 
У _____________________  
Дана ______________ 2019.године                                   ПОНУЂАЧ 
                                                                                  ____________________________________________ 
                                                                                 (Име и презиме овлашћеног лица)                                                                                  
                                                                                
                                                              М.П             ___________________________________________ 
                                                                        (Потпис овлашћеног лица) 
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15. Партија 15 – Еталонирање биохемијског анализатора 
 

Ред. 

Бр. 
Назив услуге Количина Цена без 

ПДВ-а 
Укупна цена 

без ПДВ-а 

1 2 3 4 5(3*4) 

1. „RAYTO CHEMRAY 240“ 1   

 

Укупно без ПДВ-а:  

Износ ПДВ-а:  

Укупно са ПДВ-ом:  

 
Еталонирање се врши једном годишње. 
Понуђена цена садржи све трошкове везане за услугу еталонирања као и 
издавање уверења о еталонирању. Лабораторија која врши еталонирање мора 
бити акредитована за вршење ове услуге. 
 
Напомена: Уговор ће се реализовати уколико наручилац буде имао потребу за 
услугама наведеним у партији.  
Рок за извршење услуге не може бити дужи од 3 дана од дана подношења захтева 
наручиоца. 
 
У _____________________  
Дана ______________ 2019.године                                   ПОНУЂАЧ 
                                                                                  ____________________________________________ 
                                                                                 (Име и презиме овлашћеног лица)                                                                                  
                                                                                
                                                              М.П             ___________________________________________ 
                                                                        (Потпис овлашћеног лица) 
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VI МОДЕЛ УГОВОРА 
о јавној набавци мале вредности 

                                   текуће поправке и одржавање  опреме   
                           за Партију___________________________ 
                                            (уписати број партије) 
 
1.НАРУЧИЛАЦ ДОБАРА:  
Специјална болница за плућне болести „Др Васа Савић“ 
Петефијева број 4 , 23000 Зрењанин,  
кога заступа Прим.мр мед. сц др Светлана Јовановић 
Матични број:08671923;   
 ПИБ:101161066 
Број жиро рачуна: 840-471661-84  
 

 и 
 
           2а.ДОБАВЉАЧ УСЛУГЕ: (попунити  за случај да се подноси самостална 
             понуда или понуда са подизвођачем, с тим што податке као уговорна 

страна  попуњава само понуђач) 
Понуђач ____________________________________________________ кога  заступа    
__________________________________(у даљемтексту:Добављач (попуњава понуђач) 

            ПИБ: ___________________________________________  (попуњава понуђач) 
  Матични број: ___________________________________  (попуњава понуђач) 

Брoj рачуна: _____________________________________  (попуњава понуђач) 
Пословна банка:__________________________________ (попуњава понуђач) 

 
 

2б.  Подизвођач -навести назив подизвођача (попунити за случај да се 
подноси понуда са подизвођачем, с тим што податке као уговорна страна 
попуњава само понуђач) 

      1.________________________________________________ (попуњава понуђач) 
      2.________________________________________________ (попуњава понуђач) 
      3.________________________________________________ (попуњава понуђач) 

             
 
     2ц. ДОБАВЉАЧ  УСЛУГЕ (попунити само за случај заједничке  понуде) 

         Уколико је друга уговорна страна понуђач-добављач група понуђача 
(заједничка понуда) потребно је навести називе свих чланова групе понуђача.  
1.члан   ___________________________________________________________  
2.члан   ___________________________________________________________ 
3.члан  ___________________________________________________________ 
4.члан  ___________________________________________________________ 
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Даље навести који ће од горе наведених чланова групе понуђача бити 
овлашћени представник групе__________________________________________________  
Даље навести овлашћено лице које заступа  тог члана понуђача 
__________________________________________________________________ 
 
 
             Уговорне стране споразумеле су се даље како следи: 

 
 

1.  Наручилац је,  у складу са чланом 39 Закона о јавним набавкама, 

(„Службени гласник РС“ број 124/12, 14/15 и 68/15) спровео поступак јавне 

набавке мале вредности  по позиву 1.2.3/1-19/7, за доделу уговора за текуће 

поправке и одржавање  опреме објављен на Порталу јавних набавки и интернет 

страници наручиоца. 

2. Добављач је  доставио понуду број ( у уговору ће се навести број и датум 
понуде), која је заведена код Наручиоца ( у уговору ће се навести број и датум 
понуде заведене код Наручиоца) и која у потпуности одговара 
спецификацији/опису премета јавне набавке из конкурсне документације, који се 
налази у прилогу Уговора и саставни је део Уговора. 

 
3.  Наручилац, уз примену критеријума најнижа понуђена цена, донео Одлуку о 
додели уговора број (у уговору ће се навести број и датум Одлуке,) којом је понуду 
добављача (у уговору ће се навести добављач) изабрао као најповољнију са 
укупном понуђеном ценом (у уговору ће се навести укупна понуђена цена) и која је 
саставни део уговора, те се овај уговор закључује у складу са чланом 112 Закона о 
јавним набавкама. 

 
                                                             Члан 1. 
 
Предмет овог уговора је набавка услуге сервисирање апарата  за Партију 
____________________________ одређена у спецификацији понуде пружаоца услуге са 
ценом која је фиксна и непроменљива током трајања овог Уговора и која је 
саставни део његове понуде, бр.____________ од ___________.2019. године, а која 
чини саставни део овог уговора. 

 
                                                                       Члан 2. 
 

Укупна понуђена вредност овог уговора за услуге сервисирања  са набавком 
делова према прихваћеној понуди понуђача износи _________________________________ 
без  ПДВ-а односно ______________________ са ПДВ-ом. (у уговору ће се навести 
укупна вредност без ПДВ-а као и укупна вредност са ПДВ-ом). 
 
Купац задржава право да не реализује Уговор у износу из става 1. овог члана. 
Реализација Уговора о јавној набавци зависи од потреба наручиоца, уз 
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ограничење да укупна плаћања (без ПДВ-а) не могу прећи износ из става 
1.овог члана. 
 
У случају из става 2. овог члана Извршилац нема право ни на какву накнаду. 

 
                                                                       Члан 3. 
 

Наручилац се обавезује да ће извршити плаћање услуге која је предмет овог 
уговора у року до 60 дана од дана фактурисања сваке појединачне услуге. 

 
 
 
                                                                        Члан 4 
 

Сматра се да је извршена адекватна услуга када овлашћено лице наручиоца то 
констатује, што се потврђује документом, који потписују присутна овлашћена  
лица наручиоца и пружаоца услуге. 
 

                                                                       Члан 5. 
 

Очекивани рок извршења свеке појединачне услуге (максимално 3 дана од 
дана преузимања апарата односно дана приступању 
сервисирању):_________________. 
Mесто извршења услуге: Специјална болница за плућне болести „Др Васа Савић“   
Петефијева бр. 4, Зрењанин.      
             Рок за извршење рекламација:  у случају да Наручилац констатује да су 
утврђени недостаци у  пруженој услузи. Понуђач је дужан исте отклонити 
најкасније у року од  3 дана од дана пријема рекламације од стране Наручиоца. 

                                                                 
                                                                        Члан 6. 
 

      Квалитет услуга које су предмет овог уговора мора одговарати важећим 
стандардима   за ту врсту услуга. 

                                                                         Члан 7. 
 

         Свака уговорна страна има право да једнострано  раскине уговор 
писменим путем уз  отказни рок од 30 (тридесет) дана.Уговорне стране дужне 
су да испуне  све Уговором преузете обавезе доспеле до дана раскида уговора. 

 
                                                                          Члан 8. 
 

У случају спора који се не може споразумно решити уговорне стране уговарају 
надлежност стварно надлежног суда у Зрењанину. 

 
                                                                           Члан 9. 
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Уговор се закључује на период од 1 (једне ) године односно до утрошка 
средстава  и ступа на снагу даном потписа уговорних страна. Наручилац се 
обавезује да ће обавезе које доспевају у наредној буџетској години бити 
реализоване највише до износа средстава која ће им за ту намену бити 
одобрена у тој буџетској години . 

 
                                                                          Члан 10. 
 

Овај уговор сачињава се у 4 (четири) истоветна примерка од којих свака 
уговорна страна задржава по 2 (два) примерка. 

 
 

                                                                       ПОНУЂАЧ 
          ___________________                                  ______________________________ 
               (место и датум)                                            (Име и презиме овлашћеног лица)                                                                                    
                                                                                   
                                                              М.П                  ________________________ 
                                                                                           (Потпис овлашћеног лица)      
     

 Напомена: 
         Уколико понуду подноси понуђач самостално, модел уговора потписује и 
оверава овлашћено лице понуђача     

         Уколико понуду подноси понуђач са подизвођачем модел уговора потписује 
и оверава   овлашћено лице понуђача 
         Уколико  понуду подноси група понуђача (заједничка понуда) модел 
уговора потписује  
и оверава  члан групе који је носилац посла односно његово овлашћено лице  
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VII ОБРАСЦИ 

 Образац 1   – подаци о понуђачу 

 Образац 1а – подаци о подизвођачу 

 Образац 1б – подаци о учеснику у заједничкој понуди 

 Образац 2   – понуда 

 Образац 3   – изјава понуђача о испуњености услова из чл. 75. ЗЈН 

 Образац 3а – изјава подизвођача о испуњености услова из чл. 75. ЗЈН 

 Образац 4   – изјава о независној понуди 

 Образац 5   – трошкови припреме понуде 
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Образац: 1 
 

ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 

НАЗИВ ПОНУЂАЧА  

АДРЕСА ПОНУЂАЧА  

МАТИЧНИ БРОЈ  

ПОРЕСКИ ИДЕНТИФИКАЦИОНИ БРОЈ  

БРОЈ РАЧУНА И НАЗИВ БАНКЕ  

ЛИЦЕ ОВЛАШЋЕНО ЗА ПОТПИС  

ОСОБА ЗА КОНТАКТ  

ТЕЛЕФОН  

ТЕЛЕФАКС  

ЕЛЕКТРОНСКА ПОШТА  

 
  
 
 
 
 
 
 
 

  ПОНУЂАЧ 

 
М.П. 

 

/Место и датум/  
/Потпис овлашћеног 

лица/ 
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Образац: 1а 
 

ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ 

НАЗИВ ПОДИЗВОЂАЧА  

АДРЕСА ПОДИЗВОЂАЧА  

МАТИЧНИ БРОЈ  

ПОРЕСКИ ИДЕНТИФИКАЦИОНИ БРОЈ  

БРОЈ РАЧУНА И НАЗИВ БАНКЕ  

ОСОБА ЗА КОНТАКТ  

ТЕЛЕФОН  

ПРОЦЕНАТ УКУПНЕ ВРЕДНОСТИ 
НАБАВКЕ КОЈИ ЋЕ ИЗВРШИТИ 
ПОДИЗВОЂАЧ 

 

ДЕО ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ КОЈИ ЋЕ 
ИЗВРШИТИ ПОДИЗВОЂАЧ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  ПОДИЗВОЂАЧ 

 
М.П. 

 

/Место и датум/  
/Потпис овлашћеног 

лица/ 
 
 
* Образац 1а попуњавају само они понуђачи који подносе понуду са подизвођачем, а 

уколико има већи број подизвођача потребно је да се наведени образац копира у 
довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког подизвођача.  
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 Образац: 1б 
 

ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ 

НАЗИВ УЧЕСНИКА У ЗАЈЕДНИЧКОЈ 
ПОНУДИ 

 

АДРЕСА  

МАТИЧНИ БРОЈ  

ПОРЕСКИ ИДЕНТИФИКАЦИОНИ БРОЈ  

БРОЈ РАЧУНА И НАЗИВ БАНКЕ  

ОСОБА ЗА КОНТАКТ  

ТЕЛЕФОН  

 
 
 
 
 

  ПОНУЂАЧ 

 
М.П. 

 

/Место и датум/  
/Потпис овлашћеног 

лица/ 
  
 
* Образац 1б попуњавају само они понуђачи који подносе заједничку понуду, 

потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се 
попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди. 
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Образац: 2 
НАЗИВ ПОНУЂАЧА  
АДРЕСА ПОНУЂАЧА  
БРОЈ ПОНУДЕ  
ДАТУМ ПОНУДЕ  

ПОНУДА 
ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ 

ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ МЕДИЦИНСКЕ ОПРЕМЕ бр. 1.2.3/1-19 
ПАРТИЈА БРОЈ ___ 

 
I Предмет јавне набавке су услуге – Текуће поправке и одржавање медицинске 

опреме  

II Техничка спецификација је саставни део ове понуде. 

III Понуда се подноси: 

а)  самостално 
б)  као заједничка понуда 
в)  као понуда са подизвођачем  
     (заокружити: а, б или в) 

IV ЦЕНА: 

- цена без ПДВ-а   

- ПДВ   

- У к у п н о   

 

V РОК ИЗВРШЕЊА УСЛУГЕ: _____________________________________________ 

                /не може бити дужи од 3 дана од дана подношења захтева наручиоца/ 

                                             

VI РОК ПЛАЋАЊА: 60 (шездесет) дана од дана истављања фактуре. 

 

VII ГАРАНТНИ РОК: ______________________________________  

        /не може бити краћи од 6 месеци/ 

 

VIII РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ: ______________________________________________ 

                                         /не може бити краћи од 60 дана од дана отварања понуде/ 

  ПОНУЂАЧ 

 
М.П. 

 

/Место и датум/  
/Потпис овлашћеног 

лица/ 
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Образац: 3 
 

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА 
О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. ЗЈН 

 
У складу са чланом 77. став 4. Закона о јавним набавкама („Сл.гласник РС“ бр. 

124/12,14/2015 и 68/2015), понуђач ____________________________________________ кога 

заступа ________________________________ под пуном моралном, материјалном и кривичном 

одговорношћу даје следећу 

 
И З  Ј  А В  У 

 
Овом изјавом неопозиво се потврђује да _________________________________ 
__________________________________________________________________________ 

/назив понуђача/ 
испуњава све услове из члана 75. Закона о јавним набавкама и друге услове из 
конкурсне документације за учешће у поступку јавне набавке мале вредности – 
Текуће поправке и одржавање медицинске опреме 1.2.3/1-19, партија број _____, и то: 

1) понуђач јe регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући 

регистар; 

2) понуђач и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела 

као члан организоване криминалне групе, није осуђиван за кривична дела 

против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело 

примања или давања мита, кривично дело преваре; 

3) понуђач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу 

са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној 

територији; 

4) понуђач је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на 

раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, и гарантује да 

нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења 

понуде. 

 
  ПОНУЂАЧ 

 
М.П. 

 

/Место и датум/  
/Потпис овлашћеног 

лица/ 
* Уколико понуду подноси група понуђача изјава мора бити потписана од стране 

овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом. Образац  
копирати у довољном броју примерака.  
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Образац: 3а 
 

ИЗЈАВА ПОДИЗВОЂАЧА 
О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. ЗЈН 

 
У складу са чланом 77. став 4. Закона о јавним набавкама („Сл.гласник РС“ бр. 124/12, 

14/2015 и 68/2015), подизвођач ________________________________________ кога заступа 

____________________________________________ под пуном моралном, материјалном и 

кривичном одговорношћу даје следећу 

 
И З  Ј  А В  У 

 
Овом изјавом неопозиво се потврђује да _________________________________ 
__________________________________________________________________________ 

/назив подизвођача/ 
испуњава све услове из члана 75. Закона о јавним набавкама и друге услове из 
конкурсне документације за учешће у поступку јавне набавке мале вредности – 
Текуће поправке и одржавање медицинске опреме 1.2.3/1-19, партија број _____, и то: 

1) подизвођач јe регистрован код надлежног органа, односно уписан у 

одговарајући регистар; 

2) подизвођач и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних 

дела као члан организоване криминалне групе, није осуђиван за кривична 

дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично 

дело примања или давања мита, кривично дело преваре; 

3) подизвођач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у 

складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште 

на њеној територији; 

 
 
 

  ПОДИЗВОЂАЧ 

 
М.П. 

 

/Место и датум/  
/Потпис овлашћеног 

лица/ 

  
* Уколико има већи број подизвођача изјава мора бити потписана од стране 
овлашћеног лица сваког подизвођача и оверена печатом. Образац  копирати у 
довољном броју примерака. 
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Образац 4 
 
 
У складу са чланом 16. Правилника о обавезним елементима конкурсне 

документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености 

услова, понуђач: _______________________________________________________ кога заступа 

_________________________________________ даје следећу 

 
 
 

ИЗЈАВУ 
О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

 
 
Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду за 
јавну набавку мале вредности – Текуће поправке и одржавање медицинске опреме 
1.2.3/1-19, партија број _____, поднео независно без договора са другим понуђачима 
или заинтересованим лицима. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  ПОНУЂАЧ 

 
М.П. 

 

/Место и датум/  
/Потпис овлашћеног 

лица/ 
 
 
 
* Уколико понуду подноси група понуђача, изјава мора бити потписана од стране 

овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом. Образац  
копирати у довољном броју примерака.  
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Образац: 5 
 

НАЗИВ ПОНУЂАЧА  

АДРЕСА ПОНУЂАЧА  

БРОЈ ПОНУДЕ  

ДАТУМ ПОНУДЕ  
 
 
 

ТРОШКОВИ ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ 
 

СТРУКТУРА: ИЗНОС: 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

6.    

 Укупно: 

 

 
 
 

  ПОНУЂАЧ 

 
М.П. 

 

/Место и датум/  
/Потпис овлашћеног 

лица/ 
 
 
* 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 средстава обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих 
трошкова у својој понуди. 

 
Напомена: достављање овог обрасца није обавезно. 


