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САДРЖАЈ:
На основу чл. 32. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/12,
14/2015 и 68/2015 у даљем тексту: Закон), чл. 6. Правилника о обавезним
елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину
доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС” бр. 86/2015), Одлуке о
покретању поступка јавне набавке бр. 3235 за набавку Резервног дела - РТГ цев Megalix Cat Plus
125/20/40/80-122GW за рендген апарат Axiom Artis Zee Floor (серијски број 136473) 10144184 произвођача
Siemens са транспортом, заменом ипуштањем у рад - број 10/18 и Решења о образовању

комисије за јавну набавку 10/18, припремљена је:

KONKURSNA DOKUMENTACIJA
za javnu nabavku dobara u otvorenom postupku
Резервног дела - РТГ цев Megalix Cat Plus 125/20/40/80-122GW за рендген апарат Axiom Artis Zee
Floor (серијски број 136473) 10144184 произвођача Siemens
broj javne nabavke 10/2018
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ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
Назив наручиоца: Здравствени центар Зајечар
Адреса наручиоца: Расадничка бб, 19000 Зајечар
Интернет страница наручиоца: http://zczajecar.com/ Врста наручиоца:
Здравство Врста поступка јавне набавке: Отворени поступак Врста предмета:
добра
За добра: опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке:
предмет јавне набавке је набавка Резервног дела - РТГ цев Megalix Cat Plus125/20/40/80-122GW за
рендген апарат Axiom Artis Zee Floor (серијски број 136473) 10144184 произвођача Siemens са
транспортом, заменом и пуштањем у рад; OРН: 33124000- дијагностички и радиодијагностички
уређаји и материјали;
Број партија: / Посебна напомена ако се ради о резервисаној јн: / У случају
преговарачког поступка разлог за примену и основ из Закона: / Ако се
закључује оквирни споразум, време трајања и број понуђача: / У случају
подношења ел.понуде, ел.лицитације и система динамичне набавке – основни
подаци о информационом систему наручиоца и тех.условима за учешће: није
могуће У случају примене система динамичне набавке рок трајања система: / У
случају обавезе подношења понуда са подизвођачем, проценат вредности
набавке који се извршава преко подизвођача: /
Критеријум, елементи критеријума за доделу уговора: најнижа понуђена цена
Начин преузимања конкурсне документације: На Порталу Управе за јавне
набавке и сајту наручиоца http://zczajecar.com/
Адреса и интернет адреса државних органа, службе где се могу благовремено
добити исправни подаци о пореским обавезама, заштити животне средине,
заштити при запошљавању, условима рада и сл:
-

Пореска управа министарства финансија и привреде;

-

Локална самоуправа

-

Агенција за приватизацију;

-

Надлежи судови;

-

АПР;

-

МУП;

Начин подношења понуде и рок за подношење понуде: Понуде се предају лично
у деловодном протоколу Управне зграде Здравственог центра Зајечар или поштом на
адресу наручиоца Здравствени центар Зајечар, управна зграда, деловодни протокол
(Архива), Расадничка бб, 19000 Зајечар, до 22.06.2018. године до 9:00 часова.
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Место, време и начин отварања понуда: Здравствени центар Зајечар, канцеларија
бр.6 у управној згради Здравственог центра Зајечар, Расадничка бб, 19000 Зајечар.
Отварање понуда је јавно и заказано је за 22.06.2018. године у 10:00 часова.
Услови под којим представници понуђача могу учествовати у поступку
отварања понуда: Представници понуђача који присуствују јавном отварању морају
приложити оверено и потписано пуномоћје - овлашћење за учествовање у поступку
сходно чл.103 ЗЈН.
Рок за доношење одлуке: 25 дана од дана јавног отварања понуда
Служба за контакт: служба јавних набавки, 019/445-685, javne.nabavke.zcz@gmail.com ,

Остале информације: Комплетна набавка се врши сходно допису Министарства
здравља бр. 401-00-400/4-77/2018-13 од 03.04.2018. у којем се наводи да је одобрен
захтев Здравственог центра Зајечар у складу са Изменом Плана расподеле средстава
за здравствене установе чији је оснивач Република за набавку опреме и инвестиције и
инвестиционо одржавање у 2018. години бр. 401-00-0400/4/2018-13, -резервни део за
рендген апарат Axiom Artis Zee Floor, произвођача Siemens

. У оквиру наведеног

Плана а по захтеву установе додељена финансијска средства за реализацију у
буџетској 2018. години за интензивну терапију акутног коронарног синдрома , у
износу од 6.646.766,40 динара са ПДВ-ом.

Сагласно горе наведеном процењена вредност јавне набавке је 6.646.766,40 динара
са ПДВ-ом, односно 5.538.972,00 динара без ПДВ-а, колико износи одобрена сума за
ову набавку од стране Министарства здравља а наручилац напомиње да ће плаћање
извршити одмах након што Министарство здравља по овом основу пребаци новац на
рачун Здравственог центра Зајечар.
Сходно одобреним средствима и процењеној вредности, понуђач ће сагласно чл.107.
ЗЈН, одбити све понуде као неприхватљиве уколико њихова укупна вредност са ПДВом
прелази процењену вредност.
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I ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

1. Подаци о наручиоцу
Наручилац: Здравствени центар Зајечар
Адреса: Расадничка бб, 19000 Зајечар
Интернет страница: http://zczajecar.com/
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. 10/18 је набавка Резервног дела - РТГ цев Megalix Cat
Plus125/20/40/80-122GW за рендген апарат Axiom Artis Zee Floor (серијски број 136473) 10144184
произвођача Siemens са транспортом, заменом ипуштањем у рад. Процењена вредност јавне
набавке је 6.646.766,40 динара са ПДВ-ом, односно 5.538.972,00 динара без ПДВ-а.
4. Циљ поступка
Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци.
5. Напомена уколико је у питању резервисана јавна набавка
/
6. Напомена уколико се спроводи електронска лицитација
/
7. Контакт (лице или служба)
Служба јавних набавки
javne.nabavke.zcz@gmail.com
tel.: 019/445-685
fax: 019/421-164
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II ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

1.Предмет јавне набавке
Предмет јавне набавке бр.10/18
је набавка Резервног дела - РТГ цев Megalix Cat
Plus125/20/40/80-122GW за рендген апарат Axiom Artis Zee Floor (серијски број 136473) 10144184
произвођача Siemens са транспортом, заменом и пуштањем у рад;
ОРН:33124000 дијагностички и радиодијагностички уређаји и материјали;
Процењена вредност јавне набавке је 6.646.766,40 динара са ПДВ-ом, односно
5.538.972,00 динара без ПДВ-а.
2. Партије
Набавка није обликована по партијама.
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III ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС
ДОБАРА, РАДОВА ИЛИ УСЛУГА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И
ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА ИЛИ ИСПОРУКЕ
ДОБАРА, ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ УСЛУГЕ И СЛ.

Понуђач је дужан да изврши поправку рендген апарат Axiom Artis Zee Floor, произвођача Siemens,
угради потребни резервни део, да изврши калибрацију, подешавање системских параметара,
изврши потребна тестирања и пусти апарат у рад.
Резервни део који се набавља и уграђује у рендген апарат Axiom Artis Zee Floor,
Siemens:

произвођача

Захтеване техничке карактеристике предмета јавне набавке:
• Резервни део - РТГ цев Megalix Cat Plus 125/20/40/80-122GW за рендген апарат Axiom Artis Zee
Floor (серијски број 136473) произвођача Siemens са транспортом, заменом и пуштањем у рад
- нова, не прихвата се коришћена или репарирана ртг цев;
- уградња резервног дела, комплетна калибрација система, провера функционалности апарата са
замењеним резервним делом и пуштање у рад апарата који је комплетно спреман за клиничку
употребу. Пре уградње резервног дела који је предмет ове јавне набавке, исти се мора фотографисати,
на тај начин да се јасно виде све ознаке и серијски број, а фотографија чини саставни део записника о
квалитативном и квантитативном пријему.
У цену су урачунати, поред цене предмета јавне набавке и испоруке, и сви остали трошкови које ће
добављач имати у реализацији предметне јавне набавке (трошкови транспорта, царине, осигурања,
путни трошкови, сервисни сати и остали зависни трошкови). Цена обухвата гаранцију на рад цеог
апарата у трајању од 12 месеци као и годишње превентивно одржавање.
Испорука резервног дела који је предмет јавне набавке подразумева: испоруку и уградњу резервног
дела, проверу функционалности апарата, комплетну калибрацију система и пуштање у рад апарата
који је комплетно спреман за клиничку употребу, преузимање и одношење неисправног резервног
дела. Пре уградње резервног дела који је предмет ове јавне набавке, исти се мора фотографисати, на
тај начин да се јасно виде све ознаке и серијски број, а фотографија чини саставни део записника о
квалитативном и квантитативном пријему.
Пре преузимања неисправног резервног дела исти се мора фотографисати, на тај начин да се јасно
виде све ознаке и серијски број, а фотографија чини саставни део записника о квалитативном и
квантитативном пријему.
Сервисни део испоруке (уградња, провера функционалности, калибрација, пуштање у рад) извршиће
сервисер који поседује важећи и одговарајући сертификат произвођача опреме Siemens и важеће
уверење о оспособљености за спровођење мера заштите од јонизујућих зрачења при раду са изворима
јонизујућих зрачења, издато од овлашћеног домаћег или иностраног правног лица.
Потписивањем записника о квалитативном и квантитативном пријему од стране обе уговорне стране,
сматраће се да је извршена испорука предмета јавне набавке.
Понуђач изјављује да подноси понуду за добро које потпуно испуњава захтеване техничке
карактеристике и квалитет.
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У понуђену цену понуђач ће урачунати цену услуга сервисирања апарата, уградње резервног
дела као и све пратеће трошкове.
Након извршене услуге, уз фактуру,понуђач ће доставити оверене (потписане и печатиране)
радне налоге. У радном налогу (уколико је апарат исправан) мора да се наведе:
- да је апарат исправан и у функционалном стању према спецификацији произвођача.
- да се може користити у медицинској пракси.
Понуђач је у обавези да понуди гаранцију за исправно функционисање апарата у трајању од
најмање 12 месеци и обвезује се да у случају настанка квара у гарантном периоду исти
отклони одмах по позиву наручиоца или изврши замену свих неисправних резервних делова.
За сва средства и делове који су медицинска средства понуђач је обавезан да достави важеће
решење Агенције за лекове и медицинска средства.
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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 да је 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) уколико је таква дозвола предвиђена
посебним прописом као и приложена решења АЛИМС-а.
6) Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао
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 (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. Понуђач је дужан да има Овлашћење произвођача за учествовање у поступку
јавне набавке (може и на енглеском језику).
- 2.За сва средства и делове који су медицинско средство понуђач је обавезан да
достави важеће решење Агенције за лекове и медицинска средства
- 3.мора имати најмање 1 сертификованог сервисера, који поседују важеће
сертификате издате од стране произвођача за сервисирање предметног апарата
-4. Изјава понуђача под кривичном и материјалном одговорношћу да је понуђени
резервни део -рентгенска цев нова и компатибилана са рендген апаратом Axiom Artis Zee
Floor произвођача Siemens .
1.3.
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чл.80.
Закона, подизвођач мора да испуњава обавезне услове из чл. 75. став 1.тач.1)до 4)
Закона и услов из члана 75.став1.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 чл.75.став 1.тач.1) до 4)Закона,а
додатне услове испуњавају заједно. Услов из чл.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.
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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 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 објављивања 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.
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Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда;
5) Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 5) Закона - Доказ: дозвола за обављање делатности
која је предмет јавне набавке, a 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 ). 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. Понуђач је дужан да има Овлашћење произвођача за учествовање у поступку
јавне набавке – доказ: Овлашћење произвођача за учествовање у поступку јавне
набавке (може и на енглеском језику).
- 2. важеће решење Агенције за лекове и медицинска средства за сва добра која су
медицинска средства (може и у фотокопији)
-3. Кадровски капацитет
УСЛОВ: У моменту подношења понуде понуђач мора имати ангажованог најмање
једног сервисера који поседује:
а. важећи сертификат произвођача опреме Siemens и
б. важеће уверење о оспособљености за спровођење мера заштите од јонизујућих зрачења при раду са
изворима јонизујућих зрачења, издато од овлашћеног правног лица које се налази на списку
овлашћених правних лица који води Агенција за заштиту од јонизујућих зрачења и нуклеарну
сигурност Србије или од одговарајућег иностраног надлежног органа.
ДОКАЗ И НАЧИН ДОКАЗИВАЊА: Понуђач, податке за овај услов, уноси у образац број 8 –
Изјава за доказивање кадровског капацитета. Изјава мора бити печатом оверена и потписана од
стране овлашћеног лица понуђача.

Уколико је сервисер запослен код понуђача, понуђач доставља:
- копију радне књижице (уколико запослени поседује радну књижицу),
- копију одговарајућег обрасца М којим се може доказати пријава на осигурање запосленог, а који је
важио у моменту заснивања радног односа,
-

копију сертификата произвођача Siemens ,

копију уверења о оспособљености за спровођење мера заштите од јонизујућих зрачења при
раду са изворима јонизујућих зрачења.
Уколико понуђач нема запосленог сервисера, дужан је да достави копију уговора о радном
ангажовању код понуђача (рад ван радног односа) копију сертификата произвођача и копију уверења.
У случају да сервисер нема држављанство Републике Србије, понуђач је поред наведених доказа,
дужан да достави и копију важеће дозволе за рад, у складу са одредбама Закона о запошљавању
странаца ("Сл. гласник РС", бр128/2014, 113/2017).
-4. Изјава понуђача под кривичном и материјалном одговорношћу да је понуђени
резервни део -рентгенска цев нова и компатибилана рендген апаратu Axiom Artis Zee Floor
произвођача Siemens.-Доказ :Изјава на меморандуму фирме.
Наручилац задржава право да у поступку стручне оцене понуда
захтева додатне доказе којима се утврђује да ли је понуђено добро
компатибилно са постојећом опремом.
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
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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.
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.
2. НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА
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:
Здравтсвени центар Зајечар (деловодни протокол у управној згради)
Расадничка бб, 19000 Зајечар
са назнаком: ,,Понуда за јавну набавку бр. 10/18-набавка РТГ цеви за рендген
апарат Axiom Artis Zee Floor, произвођача Siemens - НЕ ОТВАРАТИ”.
Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до
22.06.2018. 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.
3. ПАРТИЈЕ
- Уколико је јавна набавка формирана у више партија понуђач може да поднесе
понуду за једну или више партија. Понуда мора да обухвати најмање једну целокупну
партију. Обавезна је попуњеност партије – понуђач мора понудити све ставке у оквриу
једне партије - у противном понуда ће бити одбијена као неприхватљива.
- Понуђач је дужан да у понуди наведе да ли се понуда односи на целокупну набавку
или само на одређене партије.
- У случају да понуђач поднесе понуду за две или више партија, она мора бити
поднета тако да се може оцењивати за сваку партију посебно. Потребно је посебно
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ковертирати доказе из чл.75. и 76. Закона у једну коверту а затим у сваку наредну
посебно само понуде за партије.
- Докази из чл.75. и 76. Закона, у случају да понуђач поднесе понуду за две или више
партија, не морају бити достављени за сваку партију посебно, односно достављају се у
једном примерку за све партије.

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:
Здравтвени центар Зајечар
Деловодни протокол
ул. Расадничка бб, 19000 Зајечар
са назнаком:
''Измена понуде за јавну набавку бр. 10/18 – Не отварати'' или ''Допуна
понуде за јавну набавку бр. 10/18 – Не отварати'' или
''Опозив понуде за јавну набавку бр. 10/18 – Не отварати'' или ''Измена
и допуна понуде за јавну набавку бр. 10/18 – не отварати''.
На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. У случају да
понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи
понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.
По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју
понуду.
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.
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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.
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 (рок мора бити дефинисан у складу са Законом о роковима измирења
новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама („Сл. гласник РС” бр. 119/2012)) на
основу документа који испоставља понуђач, а којим је потврђена (испорука добара,
извршење услуга, извођење радова).
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Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача.
Понуђачу није дозвољено да захтева аванс.
9.2. Захтеви у погледу гарантног рока
Гаранција не може бити краћа од ___12___ месеци од дана (испоруке добара,
извршења услуге,уградње и пуштања у рад, завршетка радова).
9.3. Захтев у погледу рока (испоруке добара, извршења услуге, извођења
радова)
Рок за испоруку робе или вршење услуга не може бити дужи од 10 радних дана од
дана испостављања захтева наручиоца. Наручилац напомиње да ће се за кашњење
примењивати законска затезна камата.
Место испоруке – на адреси наручиоца :
Здравтвени центар Зајечар, Расадничка бб, 19000 Зајечар.
9.4. Захтев у погледу рока важења понуде
Рок важења понуде не може бити краћи од 90 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.
9.5. Други захтеви
/
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.
У укупну цену понуђач ће урачунати све трошкове сервисирања, уградње резервних
делова, калибрације и пуштања у рад апарата као и остале пратеће трошкове.
У цену је укључена замена цеви и неопходне калибрације за пуштање скенера у рад.
Цена обухвата гаранцију на рад апарата у трајању од 12 месеци.
Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу
са чланом 92. Закона.
Ако понуђена цена укључује увозну царину и друге дажбине, понуђач је дужан да тај
део одвојено искаже у динарима.
11.

ПОДАЦИ О ДРЖАВНОМ ОРГАНУ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИЈИ, ОДНОСНО ОРГАНУ
ИЛИ СЛУЖБИ ТЕРИТОРИЈАЛНЕ АУТОНОМИЈЕ ИЛИ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ
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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
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

Понуђач је у обавези да уз уговор достави:
оригинал обавезујуће писмо банке о намерама за издавање гаранције за добро
извршење посла у укупној висини од 10% укупно понуђене цене без ПДВ, насловљено на
Наручиоца;
оригинал обавезујуће писмо банке о намерама за издавање гаранције за отклањање
грешака у гарантном року у укупној висини од 10% укупно понуђене цене без ПДВ, насловљено
на Наручиоца.
Добављач је дужан да преда Наручиоцу:
у тренутку закључења уговора о јавној набавци, а најкасније у року од 7 дана од дана
закључења уговора, банкарску гаранцију за добро извршење посла, издату у висини од 10% од
вредности закљученог уговора без ПДВ, са роком важности тридесет дана дуже од периода
важења уговора. Гаранција мора бити безусловна, платива на први позив, и сви елементи
гаранција морају бити у потпуности усаглашени са конкурсном документацијом, не сме да садржи
додатне услове за исплату, краће рокове од оних које одреди Наручилац, мањи износ од оног који
одреди Наручилац. Добављач може поднети гаранције стране банке само ако је тој банци додељен
кредитни рејтинг коме одговара најмање ниво кредитног квалитета 3 (инвестициони ранг). Ако се
за време трајања оквирног споразума промене рокови за извршење уговорне обавезе, важност
банкарске гаранције за добро извршење посла мора се продужити. Наручилац ће уновчити
поднету гаранцију уколико понуђач не буде извршавао своје уговорене обавезе у роковима и на
начин предвиђен уговором о јавној набавци, у случају једностраног раскида уговора од стране
добављача;
у тенутку коначне испоруке - потписивања записника о квалитативном пријему од стране
обе уговорне стране, банкарску гаранцију за отклањање грешака у гарантном року, издату у
висини од 10% од вредности закљученог уговора без ПДВ, са роком важности десет дана дуже од
гарантног рока. Гаранција мора бити безусловна, платива на први позив, и сви елементи гаранција
морају бити у потпуности усаглашени са конкурсном документацијом, не сме да садржи додатне
услове за исплату, краће рокове од оних које одреди Наручилац, мањи износ од оног који одреди
Наручилац.Добављач може поднети гаранције стране банке само ако је тој банци додељен
кредитни рејтинг коме одговара најмање ниво кредитног квалитета 3 (инвестициони ранг).
Наручилац ће уновчити поднету гаранцију за отклањање грешака у гарантном року у случају да
добављач не отклони недостатке у гарантном року.
Активирање средства обезбеђења не искључује право Наручиоца на потпуну накнаду трошкова
насталих ангажовањем другог добављача.
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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 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, за ЈН бр. 10/18”.
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.
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.
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16. 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“.
17. 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, као најповољнија биће
изабрана понуда оног понуђача који је понудио дужи рок плаћања. У случају истог понуђеног
рока плаћања, као најповољнија биће изабрана понуда оног који је понудио краћи рок
испоруке/извршења.

18. 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 нема забрану
обављања делатности која је на снази у време подношења понуде. (Образац изјаве, дат је у
Поглављу конкурсне документације).
19. КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ ПРАВА
ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА
Накнаду за коришћење патената, као и одговорност
интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач.

за

повреду

заштићених

права

20. 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
javne.nabavke.zcz@gmail.com факсом на број 019/421-164 или препорученом пошиљком са
повратницом. 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 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.
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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 у складу са чланом 156. Закона уплати таксу у износу од
120.000,00 динара, ако се захтев за заштиту права подноси пре отварања понуда и ако
процењена вредност није већа од 120.000.000,00 динара; 250.000,00 динара, ако се захтев за
заштиту права подноси пре отварања понуда и ако је процењена вредност већа од
120.000.000,00 динара; 120.000,00 динара, ако се захтев за заштиту права подноси након
отварања понуда и ако процењена вредност није већа од 120.000.000,00 динара; 120.000,00
динара, ако се захтев за заштиту права подноси након отварања понуда и ако збир
процењених вредности свих оспорених партија није већи од 120.000.000,00 динара, уколико је
јавна набавка обликована по партијама; 0,1% процењене вредности јавне набавке, односно
понуђене цене понуђача којем је додељен уговор, ако се захтев за заштиту права подноси
након отварања понуда и ако је та вредност већа од 120.000.000,00 динара; 0,1% збира
процењених вредности свих оспорених партија јавне набавке, односно понуђене цене
понуђача којима су додељени уговори, ако се захтев за заштиту права подноси након отварања
понуда и ако је та вредност већа од 120.000.000,00 динара.
Подносилац захтева је дужан да уплати таксу у корист буџета Републике Србије, на број жиро
рачуна: 840-30678845-06, шифра плаћања: 153, позив на број – број или ознака јавне
набавке, сврха уплате: ЗЗП, НАЗИВ НАРУЧИОЦА И БРОЈ ИЛИ ОЗНАКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ,
корисник: буџет Републике Србије.
Као доказ о извршеној уплати таксе, подносилац је обавезан да достави потврду о извршеној
уплати таксе.
Потврда о извршеној уплати треба да буде издата од стране банке, да садржи печат банке и
потпис овлашћеног лица банке. Број жиро рачуна: 840-30678845-06. Шифра плаћања: 153 или
253. Позив на број: подаци о броју или ознаци јавне набавке. Сврха: ЗЗП; назив наручиоца;
број или ознака јавне набавке. Прималац: Буџет Републике Србије.
Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138. - 167. Закона.
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VI ОБРАЗАЦ ПОНУДE

Понуда бр ________________ од __________________ за јавну набавку набавка резервног дела за
рендген апарат Axiom Artis Zee Floor, произвођача Siemens, ЈН број 10/18.

Понуду подносимо ( заокружити ):
1. самостално

2. заједничка понуда

3. са подизвођачем

Достављамо понуду за :
____________________________________________________________________
Навести назив добара ,kaтаошки број

Услови понуде:
Понуда важи___________дана од дана јавног отварања понуда ( не може бити краће од 90 дана ).
Укупна вредност понуде без ПДВ-а:____________________________дин
Порез на додату вредност од 10 %__________________________________дин
Порез на додату вредност од 20 %_________________________________дин
Укупна вредност са порезом на додату вредност_________________________дин
Рок плаћања је одложен, вирмански___________ дана ( до 90 дана), по испостављању рачуна од
стране продавца о испоруци добра, сачињавања записника о примопредаји, уградње и пуштања у
рад, у року од 3 дана од преноса средстава Министарства здравља РС наручиоцу .
Рок испоруке је ______ дана од дана пријема захтева (не дужи од 10 радних дана)
Рок за започињање и отклањање рекламације је _______дана ( не може бити више од 5 дана )
Гаранција__________месеци (не краће од 12 месеци)
Документа која су приложена у понуди одговарају оригиналима.

произвођача
понуђеног
-Назив
број_____________________________

добра

__________________________,

катаошки

Датум:_______________
Име и презиме овлашћеног лица
__________________________
Печат предузећа
Потпис овлашћеног лица
___________________________

(Образац понуде копирати , попунити, потписати и печатирати за сваку партију
посебно.)
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1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ
Назив понуђача:

Адреса понуђача:

Матични број понуђача:

Порески
идентификациони
понуђача (ПИБ):

број

Име особе за контакт:

Електронска адреса понуђача (email):

Телефон:

Телефакс:

Број рачуна понуђача и назив банке:

Лице овлашћено за потписивање уговора

2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:
А) САМОСТАЛНО
Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ
В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ
Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу,
уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима
заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача
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3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

1)

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

вредности
извршити

Део предмета набавке
извршити подизвођач:
2)

који

ће

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

вредности
извршити

Део предмета набавке
извршити подизвођач:

који

ће

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.

23/35

4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ

1)

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

2)

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

3)

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

Напомена:
Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који
подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од
места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном
броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у
заједничкој понуди.
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VII МОДЕЛ УГОВОРА

број уговора _______/2018 (попуњава Наручилац)
број јавне набавке 10/18
деловодни број Наручиоца: _______ од ______2018. године (попуњава Наручилац)
Закључен између уговорних страна:
ЗДРАВТВЕНИ ЦЕНТАР ЗАЈЕЧАР, Расадничка бб, 19000 Зајечар, матични број 07201885, ПИБ
101329997, који заступа в.д.директора др Мирослав Стојановић (у даљем тексту овог Уговора:
Наручилац) и
А.ПОНУЂАЧА:
___________________________________________________________________________________
(Назив понуђача, улица и број, поштански број и место седишта, општина,матични број, ПИБ,
бр.т.рачуна фирме и назив банке ) кога заступа __________________________________________(у
даљем тексту овог Уговора: Добављач)
(Име, презиме и функција)
Б.У СЛУЧАЈУ ПОДНОШЕЊА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОНУДЕ (ГРУПА ПОНУЂАЧА):
групе понуђача који су се на основу Споразума број ....... од ...... 2018. године, међусобно и према
Наручиоцу обавезали на извршење предметне јавне набавке, тј овог Уговора:
1.____________________________________________________________________________________
_ (Назив понуђача, улица и број, поштански број и место седишта, општина,матични број, ПИБ)
као члан групе који је носилац посла,односно који је поднео понуду и који ће заступати групу
понуђача пред Наручиоцем, кога заступа ______________________________________________ (у
даљем тексту овог Уговора: Добављач)
(Име, презиме и функција)
2.____________________________________________________________________________________
_ (Назив понуђача, улица и број, поштански број и место седишта, општина,матични број, ПИБ)
као члан групе, кога заступа __________________________________________
(Име, презиме и функција)
који _____________________________________________________________
(опис послова у извршењу уговора)
УВОДНЕ НАПОМЕНЕ
Члан 1.
Уговорне стране сагласно констатују:
- да је Наручилац у складу са Законом о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012, 14/2015 и
68/2015, у даљем тексту: ЗЈН) спровео отворени поступак јавне набавке добара – резервни део - РТГ
цев за рендген апарат Axiom Artis Zee Floor, произвођача Siemens, број јавне набавке 10/18, за коју су
позив и конкурсна документација објављени на Порталу јавних набавки и интернет страници
Наручиоца, дана 23.05.2018. године, са циљем закључивања уговора у јавној набавци предметног
добра;
-

да је Добављач, у својству понуђача доставио понуду број .................... од ......2018. године;

да је Наручилац на основу Одлуке о додели уговора, број
од
2018. године, са Добављачем закључио уговор о јавној набавци број _______ од ______2018.
године (попуњава Наручилац); - да се овај Уговор закључује на основу понуде број _______ од
______2018. године (попуњава Наручилац);

-
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- на сва питања која нису регулисана овим Уговором, примењиваће се одредбе закљученог
оквирног споразума.
ПРЕДМЕТ УГОВОРА
Члан 2.
Предмет овог Уговора је набавка резервног дела - РТГ цев за рендген апарат Axiom Artis Zee Floor
(серијски број 136473) произвођача Siemens, један комад, у свему према понуди Добављача број .......
од ...... 2018. године, која чини саставни део овог Уговора.
(табеарни преглед траженог добра, попуњава наручилац)
ВРЕДНОСТ УГОВОРА
Члан 3.
Укупна вредност Уговора, без пореза на додату вредност износи __________
(словима:_______________________________________________динара и 00/100).

динара

Порез на додату вредност износи __________ динара (словима: _________________________ динара
и 00/100).
Укупна вредност Уговора, са порезом на додату вредност износи ________________ динара
(словима:__________________________________________динара и 00/100).
Уговорена цена обухвата све трошкове који су везани за реализацију овог Уговора.
Уговорена јединична цена је фиксна за све време важења Уговора, и не може се мењати.
У цену је укључена замена цеви и непходне калибрације за пуштање апарата у рад. Цена обухвата
гаранцију на рад апарата у трајању од ____________ месеци.
.
ПЛАЋАЊЕ
Члан 4.
Наручилац се обавезује да плаћање изврши у року до _______ (макс. 90 дана) дана од дана
службеног пријема исправног рачуна, и квантитативно и квалитативно усаглашеног пријема
предмета овог уговор, сачињавања записника о примопредаји, уградње резервног дела и пуштања
апарата у рад, по службеном пријему документације за плаћање и преноса новчаних средстава од стране
Министарства здравља РС.
Исправан рачун је рачун који садржи све елементе прописане Законом о порезу на додату вредност
Републике Србије и подзаконским актима и који је регистрован у централном регистру фактура.
Захтев Наручиоца је да рачун садржи и следеће податке: број предметне јавне набавке, број уговора о
јавној набавци, комерцијални назив, назив произвођача, каталошки број и серијски број испорученог
добра. Уз рачун, Добављач прилаже доставницу са подацима о испорученом резервном делу
(комерцијални назив, назив произвођача, каталошки број и серијски број, гарантни рок) и сервисни
извештај
са подацима о извршеној услузи уградње (уградња резервног дела, провера
функционалности апарата, комплетна калибрација система и пуштање у рад апарата који је
комплетно спреман за клиничку употребу). Сервисер је дужан да у сервисном извештају наведе да ли
је опрема након сервисне интервенције комплетно спремна за клиничку употребу. Извештај мора
имати број и датум и мора бити потписан од стране Добављача и Наручиоца.
Рачун који није сачињен у складу са наведеним биће враћен Добављачу, а плаћање одложено на
штету Добављача све док се не достави исправан рачун.
Добављач је дужан да за потребе Наручиоца достави рачун у три примерка.
ФИНАНСИЈСКО ОБЕЗБЕЂЕЊЕ
Члан 5.

26/35

Добављач је дужан да у тренутку закључења уговора/у року од 7 дана, као обезбеђење испуњења
својих уговорних обавеза, достави Наручиоцу банкарску гаранцију за добро извршење посла у
висини 10% од вредности уговора без ПДВ-а са роком важности тридесет дана дуже од периода
важења уговора. Гаранција мора бити безусловна, платива на први позив, и сви елементи гаранција
морају бити у потпуности усаглашени са конкурсном документацијом, не сме да садржи додатне
услове за исплату, краће рокове од оних које одреди Наручилац, мањи износ од оног који одреди
Наручилац.
Банкарска гаранција за добро извршење посла важи и за овај Уговор.
Члан 6.
Добављач је дужан да преда Наручиоцу у тенутку испоруке - потписивања записника о
квалитативном пријему од стране обе уговорне стране, банкарску гаранцију за отклањање
грешака у гарантном року, издату у висини од 10% од вредности Уговора без ПДВ, са роком
важности десет дана дуже од гарантног рока. Гаранција мора бити безусловна, платива на први
позив, и сви елементи гаранције морају бити у потпуности усаглашени са конкурсном
документацијом, не сме да садржи додатне услове за исплату, краће рокове од оних које одреди
Наручилац, мањи износ од оног који одреди Наручилац. Добављач може поднети гаранције стране
банке само ако је тој банци додељен кредитни рејтинг коме одговара најмање ниво кредитног
квалитета 3 (инвестициони ранг). Ако се за време трајања уговора промене рокови за извршење
уговорне обавезе, важност банкарске гаранције за отклањање грешака у гарантном року мора се
продужити.
Наручилац ће уновчити поднету гаранцију за отклањање грешака у гарантном року у случају да
Добављач не отклони недостатке у гарантном року на начин и року како је одређено у писаном
захтеву Наручиоца.
Активирање средства обезбеђења не искључује право Наручиоца на накнаду штете.
Банкарска гаранција за отклањање грешака у гарантном року ће Добављачу бити враћена након
извршења свих уговорних обавеза.
ИСПОРУКА
Члан 7.
Добављач је дужан да предмет уговора испоручи у року до _________(максимано 10 радних дана)
дана од дана закључења уговора, у термину који одреди Наручилац наруџбеницом.
Продужење рока испоруке толерисаће се само у случају више силе. О датуму наступања, трајања и
престанка више силе, Добављач мора обавестити Наручиоца писменим путем, без одлагања.
Место испоруке су просторије седишта Наручиоца.
Уколико је део сервисне интервенције неопходно извршити у сервису Добављача, одношење и
враћање опреме врши Добављач о свом трошку.
Члан 8.
Испорука предмета
Уговора подразумева: испоруку и уградњу резервног дела, проверу
функционалности апарата, комплетну калибрацију система и пуштање у рад апарата који је
комплетно спреман за клиничку употребу, преузимање и одношење неисправног резервног дела.
Пре уградње резервног дела који је предмет Уговора, исти се мора фотографисати, на тај начин да се
јасно виде све ознаке и серијски број, а фотографија чини саставни део записника о квалитативном и
квантитативном пријему.
Пре преузимања неисправног резервног дела исти се мора фотографисати, на тај начин да се јасно
виде све ознаке и серијски број, а фотографија чини саставни део записника о квалитативном и
квантитативном пријему.
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Сервисни део испоруке (уградња, провера функционалности, калибрација, пуштање у рад) може
извршити искључиво сервисер који поседује важећи сертификат произвођача опреме Siemens, и
важеће уверење о оспособљености за спровођење мера заштите од јонизујућих зрачења при раду са
изворима јонизујућих зрачења, издато од овлашћеног домаћег или иностраног правног лица.
Потписивањем записника о квалитативном и квантитативном пријему од стране обе уговорне
стране, сматраће се да је извршена испорука предмета јавне набавке.
Члан 9.
Добављач је дужан: да обезбеди кадровске и техничке капацитете за извршење услуге која ја
предмет овог уговора; да се према имовини Наручиоца односи са пажњом доброг домаћина; да се
током реализације уговора придржава техничких прописа, обезбеди превентивне мере за безбедан и
здрав рад, све потребне мере заштите на раду, противпожарне заштите и очувања животне средине,
у складу са важећим прописима; да током реализације уговора, као и по протеку важности истог,
поступа у складу са одредбама Закона о заштити података о личности (Службени Гласник РС број
97/2008, 104/2009-др.закон, 68/2012 – одлука УС и 107/2012), Закона о заштити пословне тајне
(Службени Гласник РС број 72/2011), Закона о информационој безбедности (Службени Гласник РС
број 6/2016) и другим релевантим прописима и спречи потенцијалне злоупотребе података који су му
доступни.
КВАЛИТЕТ И КОЛИЧИНЕ
Члан 10.
Квантитативни и квалитативни пријем обавиће се у просторијама седишта Наручиоца, у присуству
представника Добављачa. Евентуална рекламација Наручиоца на квалитет или квантитет биће
сачињена у писаној форми и достављена Добављачу без одлагања.
Квалитет испорученог добра мора у потпуности одговарати подацима из понуде.
Наручилац је овлашћен да врши контролу квалитета у било које време и без претходне најаве на
месту испоруке/извршења, током и после испоруке/извршења.
У случају сумње у квалитет испоруке, Наручилац има право да од Добављача захтева да достави
мишљење независне, специјализоване институције. Трошкове добијања мишљења сноси Добављач.
У случају да се констатује квалитативна и квантитативна неусаглашеност (током пријема или након
пријема), Наручилац је дужан да о томе обавести Добављача без одлагања, а Добављач је дужан да у
најкраћем року отклони недостатак (добра/услуге).
Уколико Добављач не изврши испоруку у складу са налогом добијеним од Наручиоца или у случају
да се квалитативна или квантитативна неусаглашеност не отклони у договореном року, Наручилац
има право да раскине уговор и да тражи накнаду штете.
Добављач одговара за евентуалне скривене недостатке предмета овог Уговора и дужан је да
надокнади штету која настане као последица скривеног недостатка.
ГАРАНТНИ РОК
Члан 11.
Гарантни рок резервног дела који је предмет Уговора износи ........................... месеци (најмање 12
месеци), од потписивања записника о квалитативном пријему, тј. од од момента пуштања у рад
апарата који је комплетно спреман за клиничку употребу.
Добављач ће у складу са условима гаранције издати гарантни лист, одмах након пуштања опреме у
рад.
У случају да у гарантном року ртг цев претрпи трајне промене или оштећења која нису
проузрокована кривицом Наручиоца, Добављач је дужан да о свом трошку изврши замену ртг цеви.
У случају замене или поравке у току гарантног рока, гарантни рок се продужава онолико колико је
апарат био ван функције због неисправности ртг цеви.
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УГОВОРНА КАЗНА
Члан 12.
Ако Добављач не испуни своју уговорну обавезу, или ако задоцни са њеним испуњењем, дужан је да
Наручиоцу плати уговорну казну и то:
- у случају неиспуњења уговорних обавеза, у висини 5% (пет процената) од укупне
уговорене вредности;
- у случају задоцњења у испуњењу уговорних обавеза, за сваки дан задоцњења у висини
0,5% од укупне вредности добара испоручених са кашњењем, с тим што укупан износ уговорене
казне не може прећи 5% укупне уговорене вредности.
Право Наручиоца на наплату уговорне казне не утиче на право Наручиоца да захтева накнаду штете
и раскине Уговор.
ПРОМЕНА ПОДАТАКА
Члан 13.
Уколико током важења Уговора дође до било које промене у вези са испуњеношћу услова из јавне
набавке 10/18, Добављач је дужан да писмено обавести Наручиоца и да документује на одговарајући
начин.
ВИША СИЛА
Члан 14.
Наступање више силе ослобођа од одговорности уговорне стране за неизвршење/кашњење у
извршењу уговорених обавеза. О датуму наступања, трајања и престанка више силе, уговорне стране
су обавезне да без одлагања једна другу обавесте писменим путем.
Као случајеви више силе сматрају се природне катастрофе, пожар, поплава, експлозија, одлуке
органа власти, штрајк и други случајеви који се у моменту заклучења овог Уговора нису могли
предвидети.
СПОРОВИ
Члан 15.
Уговорне стране су сагласне да се евентуални спорови по овом Уговору решавају споразумно, у
супротном уговара се надлежност Привредног суда у Зајечару.
РАСКИД УГОВОРА
Члан 16.
У случају раскида Уговора, примењиваће се одредбе Закона о облигационим односима.
Уговорна страна незадовољна испуњењем уговорених обавеза друге уговорне стране може захтевати
раскид уговора, уколико су испуњени следећи услови: да је претходно, у писменој форми
обавестила другу уговорну страну о елементима реализације уговора за које сматра да су
неусаглашени и да представљају основ за раскид уговора; да је другој уговорној страни оставила
примерени рок за отклањање неусаглашености; да друга уговорна страна није кориговала
неусаглашености или их није кориговала на задовољавајући начин, и да је уговорна страна
незадовољна испуњењем уговорених обавеза друге уговорне стране своје уговорене обавезе у
потпуности и благовремено извршила.
Раскид уговора се захтева писменим путем, са раскидним роком од 10 (десет) дана.
Члан 17.
Овај Уговор ће се раскинути у случају да за добра која су предмет Уговора, буде спроведена
централизована јавна набавка или престане потреба Наручиоца за уговореним добрима.
У наведеним случајевима, Наручилац неће сносити одговорност за раскидање уговора.
СТУПАЊЕ НА СНАГУ, ПЕРИОД ВАЖЕЊА
Члан 18.
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Овај Уговор ступа на снагу након потписивања од стране Наручиоца и Добављача и важи дванаест
месеци од дана закључења.
ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 19.
За све што није регулисано Уговором примењиваће се одредбе Закона о облигационим односима, као
и други важећи прописи који регулишу ову материју.
Овај Уговор сачињен је у 4 (четири) истоветна примерка, за сваку уговорну страну по 2 (два)
примерка.
Саставни део Уговора чини понуда бр. _________________ од ______________ 2018. године

НАРУЧИЛАЦ

ДОБАВЉАЧ

др Миросав Стојановић, в.д.директора
Здравственог центра Зајечар
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ОДЕЉАК VIII

ИЗЈАВА ЗА ДОКАЗИВАЊЕ КАДРОВСКОГ КАПАЦИТЕТА
назив понуђача:
број и датум понуде:
У поступку јавне набавке добара - Резервног дела за РТГ цев рендген апарат Axiom Artis Zee Floor
произвођача Siemens, Наручиоца Здравственог центра Зајечар, за коју је позив за подношење понуда
објављен на Порталу јавних набавки дана 23.05.2018. године, у циљу доказивања кадровског
капацитета, понуђач под пуном материјалном и кривичном одговорношћу изјављује да у моменту
подношења понуде испуњава додатне услове у погледу кадровског капацитета: „У моменту
подношења понуде понуђач мора имати ангажованог најмање једног сервисера који поседују: а.
важећи сертификат произвођача опреме Siemens, и б. важеће уверење о оспособљености за
спровођење мера заштите од јонизујућих зрачења при раду са изворима јонизујућих зрачења, издато
од овлашћеног правног лица које се налази на списку овлашћених правних лица који води Агенција за
заштиту од јонизујућих зрачења и нуклеарну сигурност Србије или од одговарајућег иностраног
надлежног органа.“
за свако наведено лице, у прилогу достављамо:
Уколико је сервисер запослен код понуђача, понуђач доставља:
- копију радне књижице (уколико запослени поседује радну књижицу); копију одговарајућег обрасца
М којим се може доказати пријава на осигурање запосленог, а који је важио у моменту заснивања
радног односа; копију сертификата произвођача опреме, Siemens; копију уверења о оспособљености
за спровођење мера заштите од јонизујућих зрачења при раду са изворима јонизујућих зрачења.
Уколико понуђач нема запосленог сервисера, дужан је да достави копију уговора о радном
ангажовању код понуђача (рад ван радног односа) копију сертификата произвођача и копију уверења.
У случају да сервисер нема држављанство Републике Србије, понуђач је поред наведених доказа,
дужан да достави и копију важеће дозволе за рад, у складу са одредбама Закона о запошљавању
странаца ("Сл. гласник РС", бр128/2014, 113/2017).
Бр.

Име и презиме

Број и датум сертификата

Број и датум уверења

1
2

печат и потпис овлашћеног лица понуђача

Напомена: Образац потписује и оверава овлашћено лице понуђача уколико наступа самостално или
са подизвођачем. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, Образац попуњава, оверава и
потписује овлашћени члан групе понуђача који располаже наведеним кадровским капацитетом.
Образац копирати у довољном броју примерака.
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ОДЕЉАК IX
ИЗЈАВА 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 резервног дела-РТГ цев за рендген апарат Axiom Artis Zee Floor
произвођача Siemens бр. 10/18 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 ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

У складу са чланом 88. став 1. Закона, понуђач ________________________________
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 средстава 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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XI ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА ИЗ ЧЛ. 75. СТ.2. ЗАКОНА

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

ИЗЈАВУ

Понуђач ________________________у поступку јавне набавке резервних делова
са уградњом и пуштањем у рад РТГ цеви за рендген апарат Axiom Artis Zee Floor
(серијски број 136473) произвођача Siemens бр. 10/18 поштовао је обавезе које
произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада,
заштити животне средине и да нема забрану обављања делатности која је на снази
у време подношења понуде.

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.
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- Образац структуре цена за набавку РТГ цеви Megalix Cat Plus 125/20/40/80-122GW за рендген апарат Axiom Artis Zee
Floor произвођача Siemens са транспортом, заменом и пуштањем у рад -

Назив понуђача:
Број понуде:

Адреса и седиште:
Датум:

ПИБ број:

Предмет: Образац структуре цена за набавку Набавка РТГ цеви Megalix Cat Plus
125/20/40/80-122GW за рендген апарат Axiom Artis Zee Floor произвођача Siemens са
транспортом, заменом и пуштањем у рад
Јединична цена
(без ПДВ-а) са свим
трошковима који чине
укупну цену (семинари,
обуке...)

Количина

НАЗИВ
2

1

Набавка РТГ цеви Megalix Cat Plus
125/20/40/80-122GW за рендген апарат

Стопа
ПДВ-а

3

Износ ПДВ-а на
јединичну цену

4

укупна цена
без ПДВ-а

5

износ ПДВа на укупну
цену

6

7

Укупна цена са
ПДВ-ом
(колоне 7+8)

8

ком

Axiom Artis Zee Floor

Транспорт и испорука цеви
Уградња цеви, подешавање и пуштање у
рад апарата

комплет
комплет
УКУПНА ВРЕДНОСТ СВИХ ПОЗИЦИЈА БЕЗ ПДВ-А
УКУПАН ИЗНОС ПДВ-А ЗА СВЕ ПОЗИЦИЈЕ
УКУПНА ВРЕДНОСТ СВИХ ПОЗИЦИЈА СА ПДВ-ОМ

Упутство за попуњавање обрасца структуре цене:






Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин:
у колони 3. уписати колико износи јединична цена без ПДВ-а са свим припадајућим трошковима до тачке испоруке и
пуштања у рад, за сваку тражену позицију предмета јавне набавке;
у колони 4. уписати колико износи стопа ПДВ-а
у колони 5. уписати колико износи обрачунати ПДВ на јединичну цену са свим припадајућим трошковима до тачке испоруке и
пуштања у рад, за сваку тражену позицију предмета јавне набавке;у колони 6. уписати колико износи укупна јединична цена без ПДВ-а и
то тако што ће помножити јединичну цену без ПДВ-а (наведену у колони 3.) са траженим количинама (које су наведене у колони 2.);
у колони 7. уписати укупна вредност ПДВ-а за сваки тражени појединачни предмет јавне набавке;

у колони 8. уписати колико износи укупна цена са ПДВ-ом за сваки тражени појединачни предмет јавне набавке);
На крају уписати укупну цену предмета набавке са ПДВ-ом.

Датум:

Конкурсна документација за ЈН бр. 10/18

М.П.

Потпис понуђача
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