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На основу чл. 39. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/12, 14/15 и 68/15 у 
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I  ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 
 

 

1. Подаци о наручиоцу: 
Наручилац:Здравствени центар Аранђеловац  
Адреса: Краља Петра првог 62,Аранђеловац  
Интернет страница: www.zcarandjelovac.org.rs 
Матични број: 06961991 ПИБ: 100996483  
Текући рачун: 840-467661-56 Управа за трезор  
 
2. Врста поступка јавне набавке:  
Предметна јавна набавка се спроводи у поступку јавне набавке мале вредности у складу са 
чл.39 став 1 ЗЈН, у складу са Законом и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. 
 

3. Предмет јавне набавке: 
Предмет јавне набавке  ЈНМВ 12-2019, редован годишњи сервис и поправке медицинске опреме, 
услуга, ОРН 50421000 – услуге поправке и одржавања медицинске опреме  
 
4. Циљ поступка: 
 Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци. 
 
5. Контакт:  
Војиновић Владимир службеник за јавне набавке, Филип Војичић шеф техничке службе 
Здравственог центра Аранђеловац. 
e-mail: javnenabavke.zcar@gmail.com 
Напомена: 
Kомуникација се може вршити од понедељка до петка од 07h-14h. Питања која стигну после 
14:00 часова рачунаће се као да су приспела следећег радног дана. 
Комуникација се неће вршити данима који су одређени као државни празници и други нерадни 
дани. Закон о државним и другим празницима у Републици Србији („Службени гласник 
РС“,бр.43/2001,101/2007,92/2011.). 
 
6. Подаци о начину, месту и роковима за подношење понуда: 
Понуду са доказима о испуњености услова из конкурсне документације доставити у затвореној 
коверти или кутији на адресу: „Здравствени центар Аранђеловац“, улица Краља Петра првог 62, 
34300 Аранђеловац, са назнаком „Понуда за јавну набавку – редован годишњи сервис и 
поправке медицинске опреме, ЈНМВ 12-2019, НЕ ОТВАРАТИ. 
Последњи дан рока, односно датум и сат за подношење понуда: Рок за подношење понуда 
је 30.08.2019. године до 11:00 часова. 
 
7. Обавештење о месту, дану и сату отварања понуда:  
Благовремено достављене понуде биће јавно комисијски отворене у згради управе Здравственог 
центра Аранђеловац, ул. Краља Петра Првог 62 у Аранђеловцу, дана 30.08.2019. године у 
12:00 часова. Отварање понуда је јавно и могу присуствовати сва заинтеросована лица, а само 
овлашћени представници понуђача, који су дужни да своје својство представника понуђача 
докажу предајом овлашћења Комисији за јавну набавку, могу активно учествовати. Понуде 
поднете по истеку датума и сата одређених у позиву, сматраће се неблаговременим и биће по 
окончању поступка отварања понуда, враћене неотворене понуђачима, са назнаком да су 
поднете неблаговремено. 
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8. Партије: 
Јавна набавка је обликована по партијама: 
 

Partija 
broj 

Naziv partije 
Procenjena 

vrednost bez PDV-a 

1 Medicinski aparati proizvoĎača „Getinge“ 350.000,00 

2 Medicinski aparati proizvoĎača „MMM Group“ 822.560,00 

3 Medicinski aparati proizvoĎača „Human Meditek“ 1.185.700,00 

4 Medicinski aparati proizvoĎača „Ziehm“ 150.000,00 

5 Medicinski aparati proizvoĎača „Shimadzu“ 150.000,00 

6 Medicinski aparati proizvoĎača „Fuji Film“ 150.000,00 

7 Medicinski aparati proizvoĎača „Olympus“ 150.000,00 

8 Medicinski aparati proizvoĎača „Sysmex“ 120.000,00 

9 Medicinski aparati proizvoĎača „Bio Merieux“ 200.000,00 

10 Medicinski aparati proizvoĎača „Beckman Coulter“ 302.500,00 

11 Medicinski aparati proizvoĎača „Siemens“ 150.000,00 

12 Medicinski aparati proizvoĎača „Proxima“ 80.000,00 

13 Medicinski aparati proizvoĎača „Agfa“ 250.000,00 

14 Medicinski aparati proizvoĎača „Memmert“ 100.000,00 

15 Medicinski aparati proizvoĎača „Bowa electronic“ 80.000,00 

16 Medicinski aparati proizvoĎača „Siui“ 50.000,00 

17 Medicinski aparati proizvoĎača „Nihon Kohden“ 200.000,00 

18 Medicinski aparati proizvoĎača „Hamilton Medical“ 110.000,00 

19 Medicinski aparati proizvoĎača „Hitachi“ 50.000,00 
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II  ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈЕ), КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И 
ОПИС ДОБАРА, РАДОВА ИЛИ УСЛУГА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И 

ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА ИЛИ ИСПОРУКЕ ДОБАРА, 
ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ УСЛУГЕ И СЛ. 

 
1.  Врста услуге:  редован годишњи сервис и одржавање медицинске опреме 
2.  Квалитет:  У складу са захтевима из техничке спецификације 
3.  Количина и опис услуге: Количина и опис услуге која је предмет ове јавне 
набавке садржана је у Тачки 6. овог поглавља конкурсне документације - Техничка 
спецификација. 
4.  Начин спровођења контроле и обезбеђивања гаранције квалитета: 
Контрола извршених услуга се врши од стране стручне службе Наручиоца - Служба за техничке 
и друге послове Наручиоца. 
5.  Место извршења услуге која је предмет ове јавне набавке:  
Здравствени центар Аранђеловац, Мишарска бб Аранђеловац, Општа болница Аранђеловац. 
6.  Техничка спецификација за: редован годишњи сервис и одржавање медицинске опреме. 
 

Partija 
broj 

Naziv partije Ukupan broj aparata 

1 Medicinski aparati proizvođača „Getinge“  
1.1 Parni sterilizator ,,Getinge“ HS 66 EFL“ 1 kom 

2 Medicinski aparati proizvođača „MMM Group“  
2.1 Parni sterilizator ,,Sterivap 666 ED“ 2 kom 

3 Medicinski aparati proizvođača „Human Meditek“  
3.1 Plazma sterilizator „HMTS 80E“ 1 kom 

4 Medicinski aparati proizvođača „Ziehm“  
4.1 Digitalni rendgen aparat C-Luk ,,ZIEHM 8000“ 1 kom 

5 Medicinski aparati proizvođača „Shimadzu“  
5.1 Analognoi rendgen aparat ,,Shimadzu RadSpeed CH200M“ 1 kom 

6 Medicinski aparati proizvođača „Fuji Film“  
6.1 Sistem za digitalizaciju FUJIFILM Capsula XLII (CR-IR359)  1 kom 

6.2 FUJIFILM laserski razvijač filmova suve tehnologije DryPix 4000 1 kom 

7 Medicinski aparati proizvođača „Olympus“  
7.1 Video gastroskop GIF-H170 1 kom 

7.2 Video kolonoskop CF-H170L 1 kom 

7.3 Video procesor CV-170 1 kom 

7.4 Trola TC-NE 1 kom 

7.5 Monitor Sony LMD-2110MD 1 kom 

7.6 Sukciona pumpa SSU-2 1 kom 

7.7 Irigaciona pumpa OFP-2 1 kom 

7.8 Radni element za resetoskop WA2T430AS 1 kom 

7.9 Spoljna košuljica za resetoskop WA2T430AS 1 kom 

7.10 Unutrašnja košuljica za resetoskop WA2T430AS 1 kom 

7.11 Teleskop za resetoskop WA2T430AS 1 kom 

7.12 Izvor svetla CLK-4 1 kom 

8 Medicinski aparati proizvođača „Sysmex“  
8.1 Hematološki analizator  ХP 300 1 kom 

9 Medicinski aparati proizvođača „Bio Merieux“  
9.1 Imunohemijski analizator PS VIDAS 1 kom 

10 Medicinski aparati proizvođača „Beckman Coulter“  
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10.1 Biohemijski analizator AU 480 1 kom 

10.2 Imunohemijski analizator ACCESS 2 1 kom 

11 Medicinski aparati proizvođača „Siemens“  
11.1 Mamograf Siemens ,,Mammomat 1000“ 1 kom 

12 Medicinski aparati proizvođača „Proxima“  
12.1 Elektrokauter ,,Proxima ES 200 RKV  1 kom 

12.2 Elekrokauter ,,Proxima ES 200 RKV HF“ 1 kom 

13 Medicinski aparati proizvođača „Agfa“  
13.1 Digitajzer mamografskih snimaka ,,Agfa CR 35X“ 1 kom 

13.2 Štampač filma za skener „Agfa DryStar AXYS“ 1 kom 

14 Medicinski aparati proizvođača „Memmert“  
14.1 Sterilizator „MEMERT SN75“   4 kom 

15 Medicinski aparati proizvođača „Bowa electronic“  
15.1 Elektrohirurški nož „BOWA  ARC 400“ 2 kom 

16 Medicinski aparati proizvođača „Siui“  
16.1 Ultrazvučni aparat „APOGEE 3500“ 1 kom 

17 Medicinski aparati proizvođača „Nihon Kohden“  
17.1 Defibrilator TEC 5600 4 kom 

17.2 Defibrilator TEC 7721K 3 kom 

17.3 Trokanalni EKG, ECG 2150 4 kom 

17.4 Pacijent monitor vitalnih funkcija PVM 2703 4 kom 

17.5 Pacijent monitor vitalnih funkcija BSM 2351K 4 kom 

18 Medicinski aparati proizvođača „Hamilton Medical“  
18.1 Portabilni respirator Hamilton C1 1 kom 

18.2 Respirator Hamilton C3 1 kom 

19 Medicinski aparati proizvođača „Hitachi“  

19.1 Ultrazvučni aparat Hitachi Noblus 1 kom 

 
НАПОМЕНА ЗА ПАРТИЈE 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19:  
Понуђач је дужан да уз понуду достави ценовник најчешће коришћених оригиналних резервних 
делова (у штанпаном облику или на CD-u). Резервни делови ће се мењати по потреби уз 
писмену сагласност наручиоца, а уз предходно достављен извештај изабраног сервиса о 
потреби замене делова. Уколико је потребно уградити резервни део који није предвиђен 
ценовником резервних делова, Давалац услуга је дужан да најкасније у року од 24 часа о томе 
обавести Корисника услуга, да достави понуду за набавку резервног дела и прибави његову 
сагласност за куповину резервног дела. 
 
 
НАПОМЕНА: Наручилац ће уговор о јавној набавци закључити на износ процењене вредности 
партије/а, која представља укупан плативи износ на годишњем нивоу, односно максималну 
финансијску обавезу коју наручилац може преузети према понуђачу. 
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ПАРТИЈА 1: Servis parnog sterilizatora ,,Getinge“ HS 66 EFL 

Servis parnog sterilizatora ,,Getinge“ HS 66 EFL 

R.b
roj 

Opis Jedinica mere Količina 

 Servis parnog sterilizatora ,,Getinge“ HS 66 EFL šestomesečni 

1 Silikonski dihtung vrata HS66 Kom 1 

2 HEPA filter Ком 2 

3 Baktericidni filter Getinge Ком 2 

4 O-ring viton fi 15 Ком 6 

5 O-ring viton fi 16 Ком 4 

6 O-ring viton fi 22 Ком 1 

7 O-ring viton fi 18x1,5 Ком 1 

8 Dihtunzi razni Ком 10 

9 Filter patrona 20mm Ком 3 

10 

Cena radnog sata servisera za uslugu servisiranja 
aparata: (Cena servisnog sata za izvršene usluge koje 
ponuĎač daje obavezno uključuju sve troškove: 
transporta (opreme, ureĎaja i ljudstva), defektažu, 
demontažu, servisne aktivnosti montažu, probu i 
puštanje u rad) 

Čas 4 

 Servis parnog sterilizatora,,Getinge“ HS 66 EFL godišnji 
1 Silikonski dihtung vrata HS66 Kom 1 

2 HEPA filter Ком 2 

3 Baktericidni filter Getinge Ком 2 

4 O-ring viton fi 15 Ком 6 

5 O-ring viton fi 16 Ком 4 

6 O-ring viton fi 22 Ком 1 

7 O-ring viton fi 18x1,5 Ком 1 

8 Dihtunzi razni Ком 10 

9 Filter patrona 20mm Ком 3 

10 Cena radnog sata servisera za uslugu servisiranja 
aparata: (Cena servisnog sata za izvršene usluge koje 
ponuĎač daje obavezno uključuju sve troškove: 
transporta (opreme, ureĎaja i ljudstva), defektažu, 
demontažu, servisne aktivnosti montažu, probu i 
puštanje u rad) 

Čas 4 

11 Baždarenje i atestiranje ventila sigurnosti Kom 2 

 
 
Spisak rezervnih delova parnog sterilizatora ,,Getinge“ HS 66 EFL 

0 Opis J.M 
1 Set za popravku cilindra vrata                                        HS66 Ком. 

2 Set za zaptivanje cilindra vrata Ком. 

3 Pt-100 sonda (odvod), 120 mm Ком. 

4 Kućište, nosač za fiksnu sondu Ком. 

5 Elektromagnetni regulacioni ventil 24V, 50Hz Ком. 

6 Elektromagnetni regulacioni ventil 24V, 50Hz Ком. 

7 Elektromagnetni ventil 24V, 50Hz NO Ком. 

8 Regulacioni ventil R1/8 Ком. 

9 Izmenjivač toplote Cetepac 410-26 Ком. 

10 Izmenjivač toplote Cetepac 400-10 Ком. 
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11 Prekidač pritiska (presostat) -1 +1 bar Ком. 

12 Prekidač pritiska (presostat) 0,2 +4 bar Ком. 

13 Prekidač pritiska (presostat) 0,2 -4 bar Ком. 

14 Prekidač pritiska (presostat) Ком. 

15 Pokazivač pritiska (manometar) generator -1 -5 bar R 3 bar Ком. 

16 Pokazivač pritiska (manometar) komore -1 -5 bar R 3 bar Ком. 

17 Pokazivač pritiska (manometar) duplikator -1 -5 bar R 3 bar Ком. 

18 Pneumatski cilindar vrata Ком. 

19 Pneumatski cilindar blokade vrata Ком. 

20 Odvajač kondenzata Ком. 

21 Odvajač kondenzata hrom Ком. 

22 Plovak-ventil Ком. 

23 Bimetal strujnog preopterećenja LR2 1,0-1,6 A Ком. 

24 Bimetal strujnog preopterećenja LR2 2,4-4,0 A Ком. 

25 Sklopka LC1 4 kW 24V Ком. 

26 Sklopka LC1 11 kW 24V Ком. 

27 Sklopka LC1 11 kW 220V Ком. 

28 Rele MCZ R 24V, AC/DC Ком. 

29 Rele MRZ R 24V, AC/DC Ком. 

30 Rele  24V, AC/DC komplet Ком. 

31 Rele slim 24V Ком. 

32 Prekidač Ком. 

33 Prekidač sa ključem Ком. 

34 Prekidač sa ključem Ком. 

35 Stop taster Ком. 

36 Mrežni prekidač Ком. 

37 Automatski osigurač B40 III Ком. 

38 Nivoregulator vode HNM Crouzet Ком. 

39 Nivoregulator vode CLD4MT2D Ком. 

40 Nivoregulator vode  RM22 Ком. 

41 Davač (senzor) pritiska 0-5 bar Ком. 

42 Davač (senzor) pritiska 0-5 bar Ком. 

43 Davač (senzor) pritiska 0-5 bar PASC 3500 Ком. 

44 Davač (senzor) pritiska 0-5 bar PASC 3500 fabr. Ком. 

45 Trafo PACS Ком. 

46 Pisač 2-linijski JUMO LL500 Ком. 

47 Grejni element (grejač), 10kW Ком. 

48 Nivokazno staklo sa gumicama Ком. 

49 Ograničivač temperature Ком. 

50 O-ring sondi generatora fi15 Ком. 

51 O-ring holendera fi16 Ком. 

52 O-ring holendera fi22 Ком. 

53 O-ring transmitera fi18x1,5 Ком. 

54 O-ring cilindra blokade fi18,5 Ком. 

55 O-ring sondi fi 4,5 Ком. 

56 Set sondi generatora Ком. 

57 Zaptivač ploče nosača sondi Ком. 

58 Teflon sonde  Ком. 

59 Zaptivka kućišta HEPA filtera Ком. 

60 Dihtunzi razni Ком. 

61 Dihtung grejača 75/50 Ком. 

62 Spirala kanala dihtunga vrata Ком. 
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63 Teflon traka Ком. 

64 Kućište filtera 10" Ком. 

65 Vakuum pumpa SIHI LEM 50 Ком. 

66 Vakuum pumpa SIHI LEM 25 Ком. 

67 Mehanički zaptivač pumpe LEM50 Ком. 

68 Zaptivni kit pumpe LEM50 Ком. 

69 Ležaj vakuum pumpe Ком. 

70 Pumpa za dopunu vode Ком. 

71 Rotor pumpe za dopunu vode Ком. 

72 Mehanički zaptivač pumpe Ком. 

73 Ležaj pumpe za dopunu vode Ком. 

74 Pancir crevo manometra Ком. 

75 Ventil sigurnosti 3,5 Bar-a Ком. 

76 Ventil sigurnosti 3 Bar-a Ком. 

77 Ventil sigurnosti 3,5 Bar-a R3/4 atestiran Ком. 

78 Ventil sigurnosti 3 Bar-a R1/2 atestiran Ком. 

79 Klipni ventil prohrom R1/2 Ком. 

80 Klipni ventil prohrom R3/4 Ком. 

81 Klipni ventil prohrom R3/8 Ком. 

82 Klipni ventil prohrom R3/8 NO Ком. 

83 Klipni ventil 1/2" Ком. 

84 Klipni ventil 3/4" Ком. 

85 Zaptivka tela klipnog ventila R1/2 Ком. 

86 Zaptivka tela klipnog ventila R3/4 Ком. 

87 CPU board PACS3000 Ком. 

88 Ulazno-izlazna ploča CM10 PACS3500 Ком. 

89 OP panel PACS3000 OP30 PACS 3500 Ком. 

90 Granični prekidač Ком. 

91 Pneumatski granični ventil Ком. 

92 Filter sa elektro ventilom Ком. 

93 Čaša filtera Ком. 

94 Reducir pritiska R1/4 Ком. 

95 Reducir pritiska R1/4 Ком. 

96 Priključak pneumatike fi4-M5 Ком. 

97 Priključak pneumatike fi4-1/8 Ком. 

98 Priključak pneumatike fi4-1/4 Ком. 

99 Priključak pneumatike fi6-M5 Ком. 

100 Priključak pneumatike fi6-1/8 Ком. 

101 Poliamid crevo 4/2 Ком. 

102 Poliamid crevo 6/4 Ком. 

103 Elektromagnetni ventil za vodu Ком. 

104 Elektromagnetni ventil za vodu Ком. 

105 Elektromagnetni ventil Ком. 

106 Elektromagnetni ventil prohrom Ком. 

107 Filter DN10 PVC Ком. 

108 Motorna zaštita 1.25-5A Ком. 

109 Motorna zaštita 3-12A Ком. 

110 Priključni modul 12A Ком. 

111 Priključni modul 32A Ком. 

112 Sonda 2xPT100, drain Ком. 

113 Sonda 2xPT100, drain-FORM Ком. 

114 Getinge Bowie & Dick mini test Ком. 
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ПАРТИЈА 2:  Servis parnog sterilizatora ,,Sterivap“ 666 ED, komada 2 

Servis parnog sterilizatora ,,Sterivap“ 666 ED 

R.b
roj 

Opis Jedinica mere Količina 

Servis parnog sterilizatora STERIVAP 666 ЕD  šestomesečni, komada 2 

1 Zamena zaptivke na vratima (dihtung gume) Kom 4  

2 Zamena filtera vazduha Kom 2 

3 Mast za podmazivanje kom 1 

4 

Cena radnog sata servisera za uslugu servisiranja 
aparata (Cena servisnog sata za izvršene usluge koje 
ponuĎač daje obavezno uključuju sve troškove: 
transporta (opreme, ureĎaja i ljudstva), defektažu, 
demontažu, servisne aktivnosti montažu, probu i 
puštanje u rad) 

Čas 4 

Šestomesečni preventivni servis podrazumeva i sledeće radove: 
Provera zaptivenosti i čišćenje parne i vodene instalacije 
Provera ispravnosti zapornih tela (kuglasti ventili, elektro-magnetni i klipni ventili)  
Provera ispravnosti merno-regulacione opreme      
Provera ispravnosti odvajača kondenzata       
Provera ispravnosti nepovratnih ventila i hvatača nečistoća     
Funkcionalna proba aparata         
Izdavanje pisanog uverenja o ispravnosti aparata  

Servis parnog sterilizatora STERIVAP 666 ЕD godišnji, komada 2 

5 Zamena zaptivke na vratima (dihtung gume) Kom 4 

6 Zamena filterа vazduha Kom 2 

7 Zamena odvajača kondenzata prav Kom 2 

8 Zamena odvajača kondenzata ugaoni Kom 6  

9 Mast za podmazivanje Kom 1 

10 

Cena radnog sata servisera za uslugu servisiranja 
aparata (Cena servisnog sata za izvršene usluge koje 
ponuĎač daje obavezno uključuju sve troškove: 
transporta (opreme, ureĎaja i ljudstva), defektažu, 
demontažu, servisne aktivnosti montažu, probu i 
puštanje u rad) 

Čas 6 

Godišnji preventivni servis podrazumeva i sledeće radove: 
Provera zaptivenosti i čišćenje parne i vodene instalacije 
Provera ispravnosti zapornih tela (kuglasti ventili, elektro-magnetni i klipni ventili)  
Provera ispravnosti merno-regulacione opreme      
Provera ispravnosti odvajača kondenzata       
Provera ispravnosti nepovratnih ventila i hvatača nečistoća     
Funkcionalna proba aparata         
Izdavanje pisanog uverenja o ispravnosti aparata 

 
Spisak rezervnih delova parnog sterilizatora ,,Sterivap“ 666 ED 

0 Opis J.M 
1 Prenosni motor 24V  DC Ком. 

2 Zupčasti kaiš za pogon vrata Ком. 

3 Ankeri Ком. 

4 Sigurnosni mikro prekidač S845b20 Ком. 

5 Zaptivka vrata 96    8x6x3306 mm Ком. 
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6 Klipni ventil 2000 DN20 s/s pogon 50A           Y07 Ком. 

7 Klipni ventil 2000, DN13, pogon 40, s/s           Y80,Y03 Ком. 

8 Klipni ventil nw 25 2002                                 Y20 Ком. 

9 Klipni ventil 550 DN8 1/4“ pogon0 s/s         Y50,Y09,Y23 Ком. 

10 Nepovratni ventil 1/2“ PN 16 crveni mesing Ком. 

11 Nonus sa pečatom nepovratnog ventila ½ Ком. 

12 Odvod kondenzata BPT 13 S-G 1/2“ Ком. 

13 Komplet za popravku za BPT 13 S-G (6K) Ком. 

14 Manometar -1...+5 bar,rd 63 Ком. 

15 Kontrolor pritiska RT112W 0,1- 1,1 bar     B17   B17.1 Ком. 

16 Prekidač pritiska 0-10bar w.vijak gasa Ком. 

17 Zatezač R 1/2“ F.T.ND 16 Ком. 

18 ST/ST sito za filter Ком. 

19 Filter R 1“ ST.ST. Ком. 

20 Filter R 1“ F.T. ND 16 Ком. 

21 Nepovratni poklopac VA 1/2“ Ком. 

22 Vazdušni filter AVF022 FRP Ком. 

23 Reduktor pritiska R1/4“ za vazduh Ком. 

24 Term.vodeni ventil AVTA 15 Ком. 

25 Manom.zaustavni ventil 1/2“crveni mesing Ком. 

26 O-ring 6,07x1,78 Viton Ком. 

27 O-ring 11x2  1/2“ Ком. 

28 O-ring 23x2 f.s/s  vijčana veza 3/4“ Ком. 

29 O-ring 29x3  1 s/s  vijčana veza 1“ Ком. 

30 Manometar -1...+5 bar,72x72 Ком. 

31 Prekidač zaštite motora 6,3-10A                   Q1 Ком. 

32 Pomoćni prekidač NHI-E-11-PKZ0 Ком. 

33 Transmiser pritiska 0-4 bar 4-20MA         P10,P11,P20 Ком. 

34 Otporni termometar 2x PT 100                 T10,T11 Ком. 

35 Pneumatska fleksibilna cev rd.4mm plava  Ком. 

36 Helix kabl za sigurnosnu šipku Ком. 

37 Pin AMP MATE-N-LOK,crimp kontakt Ком. 

38 ST-kućište AMP MATE-N-LOK;2pol. Ком. 

39 Konektor AMP MATE-N-LOK Ком. 

40 BU-case MATE-N-LOK Ком. 

41 Aktuator/senzor kabl,M12 ženski  Ком. 

42 Konektor AMP MATE-N-LOK           -X100,-X102 Ком. 

43 LED signalna lampa                          U11 Ком. 

44 Konektori ventila,dužina kabla 10m         P10,P11,P20 Ком. 

45 Konektori ventila,dužina kabla 10m        B17,B171 Ком. 

46 Cilindrična brava   l2f212 x Ком. 

47 Digitalni ulazni modul 12 kanala Ком. 

48 X20 digitalni ulazni modul 6 kanala Ком. 

49 X20 digitalni izlazni modul 6 kanala Ком. 

50 X20 analogni ulazni modul 4 kanala Ком. 

51 X20 analogni temperaturni modul 2 kanala Ком. 

52 X20 bus risiver X2X link Ком. 

53 X20 Snabdevanje Busmodula Ком. 

54 X20 standardni bus modul Ком. 

55 X20 standardno povezana traka 12-puta Ком. 

56 Prekidač napajanja 24V 4,2A                          NT1 Ком. 

57 Prekidač napajanja 12V 2,5A                          NT2 Ком. 
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58 Kontaktor DILM12-10 24V DC                         K1 Ком. 

59 Wago relej 2W komplet-zlatni kontakt  Ком. 

60 Wago relej 4W komplet-zlatni kontakt  Ком. 

61 Wago relej 2W komplet Ком. 

62 Jumper Wago 8-puta relej 2W Ком. 

63 Jumper Wago 2-puta relej 4W Ком. 

64 Automatski prekidač 6A 1-pin                         F1 Ком. 

65 Vremenski lagan fino-žičani osigurač 1,0a       F3,F4,F5 Ком. 

66 Vremenski lagan fino-žičani osigurač 4,0a       F1,F2,F6 Ком. 

67 Pneumatski blok SV 1000 7x Ком. 

68 Kablovski konektor za klapnu ventila SMC Ком. 

69 Vakuum pumpa VZ 110-55.0001 Ком. 

70 Izmenjivač toplote ALFA NOVA 0,80qm Ком. 

71 Eksplozivna kapija R3/8“ crvena bronza Ком. 

72 Magnetni ventil 5282 1/2“ DN13 24V=             Y30 Ком. 

73 Sistem utičnica  w. 10 m žica Ком. 

74 Magnetni ventil 6013 DN6 24VDC 1/4“              Ком. 

75 Crevo rd 8mm,plavo Ком. 

76 Regulator toka R 1/2“ 30lit. Ком. 

77 Crevo visokog pritiska 1/2“ Ком. 

78 Otporni termo detektor 1XPT100                    T4 Ком. 

79 Tip sigurnosnog prekidača AZ 16ZV Ком. 

80 Manipulator f.sigurnosnog prekidača Ком. 

81 Cilindrična brava   l2f212 x Ком. 

82 Program za zatvaranje glavnog zaglavlja žuta Ком. 

83 Element ključa 2 prekida kont.   S40/S40.1 Ком. 

84 Program za ploču Ком. 

85 Ključna kapa otvorenih vrata  serije 84               -S15 Ком. 

86 Ključna kapa otvorenih vrata  serije 84               -S16 Ком. 

87 Pokazivač aktuatora serije 84                       -S15,-S16 Ком. 

88 Prekidač serije 84                               S15,S16 Ком. 

89 Sigurnosni prekidač tip AZ 16ZV Ком. 

90 Manipulator f.sigurnosnog prekidača Ком. 

91 Stakleni panel IS sa štampačem Sel.PL Ком. 

92 Dodirni panel PP520 10,4“   MMM dizajn          U10 Ком. 

93 Kompaktovana fleš memorija 2GB B&R              S1    Ком. 

94 Svetlosni prekidač 18x18 mm                           S1 Ком. 

95 Elementi prekidača 1 kočnica+1make +1lampa    S1 Ком. 

96 Prednji ram 24x24 mm                                    S1 Ком. 

97 Dugme glavnog prekidača                             S1 Ком. 

98 LED 28v sa poluvalnim ispravljačem           S1 Ком. 

99 Termalni ploter za PL parni sterilizator                 U5 Ком. 

100 Elektrosenzitivni papir f.plotera  Ком. 

101 Odvod kondenzata1/2“ BPT 13 A-E Ком. 

102 Komplet za popravku brzog odvajača kondenzata BPT 13 A-E Ком. 

103 Zatezač 3/4“ F.T.ND 16 Ком. 

104 ST/ST sito za filter 3/4“ Ком. 

105 Test za skeniranje steam spy Ком. 

106 O-ring 17x2 f.s/s vijčana veza 1/2“ Ком. 

107 Otpornost termometra 1xPT100 Ком. 

108 PTFE cev Steam Spy Ком. 

109 Silikonska cev 7 x 3 mm Ком. 
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110 Silikonska cev 5 x 1,5 mm Ком. 

111 Merni pretvarač 150ºC 4-20mA Ком. 

112 X20 analogni temperaturni modul 4 kanala Ком. 

113 X20 standardno povezana traka 12-puta Ком. 

 
 
ПАРТИЈА 3: Redovno održavanje i servisiranje plazma sterilizatora Humanmeditek HMTS 80E 

 
Redovno održavanje i servisiranje plazma sterilizatora Humanmeditek HMTS 80E 

R.b
roj 

Opis Jedinica mere Količina 

Redovno održavanje i servisiranje plazma sterilizatora Humanmeditek HMTS 80E, PM KIT 1, 
šestomesečni 

1 PM KIT 1: 
- Ulje vakuum pumpe 1L 
- Komplet dihtunga za čepove vakuum pumpe i filtera 
- Komplet o-ring dihtunga NW40 
- Elementi izduvnog filtera 
- Rukavice 
- Levak 
- Nepropusni papir za ulje 
- Boca za iskorišćeno ulje 

Šestomesečni preventivni servis podrazumeva i sledeće 
radove: 

 Čišćenje: 
- Hvatača nečistoća 
- Throttle ventila 
- Unutrašnjosti komore 
- Ventilatora sa zadnje strane i na vrhu aparata 

 Proveru ispravnosti: 
- Dihtunga vrata 
- Vakuum test aparata 
- Testa zaptivenosti 
- Trokrakog elektromagnetnog ventila 
- Elektromagnetnog ventila 
- Elektromagnetnog ventila za ubrizgavanje sterilata 
- Grejača – oko komore 
- Grejača – na vratima 
- Grejača – sa zadnje strane 
- Grejača – ubrizgivača 
- Termo para 
- Temperaturnog kontrolera DX-4 
- Temperaturnog kontrolera NX-1 
- Jedinice za aktivaciju Vodonik – peroksida (remote 

plazma) 
- Visoko naponskog transformatora 
- Motora dozirnog sistema 
- Mikroprekidača X-ose 
- Mikroprekidača Y-ose 
- Bar kod čitača 
- Senzora vrata 
- Self-testa pojedinačnih faza ciklusa 

- Testiranje ciklusa i predaja korisniku 

Set 1 
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2 

Cena radnog sata servisera za uslugu servisiranja aparata (Cena 
servisnog sata za izvršene usluge koje ponuĎač daje obavezno 
uključuju sve troškove: transporta (opreme, ureĎaja i ljudstva), 
defektažu, demontažu, servisne aktivnosti montažu, probu i 
puštanje u rad) 

Čas 4 

Redovno održavanje i servisiranje plazma sterilizatora Humanmeditek HMTS 80E, PM KIT 2, 
godišnji 

3 PM KIT 2: 
- Dodatno ulje za filter vakuum pumpe 0,4L 
- Jedinica za dekompoziciju plazme 
- Uložak filtera vakuum pumpe 
- HEPA filter set 
- O-ring throttle ventila 
- Vreća za otpad 
- Boca za iskorišćeno ulje 

Godišnji preventivni servis podrazumeva i sledeće radove: 

 Čišćenje: 
- Hvatača nečistoća 
- Throttle ventila 
- Unutrašnjosti komore 
- Ventilatora sa zadnje strane i na vrhu aparata 

 Proveru ispravnosti: 
- Dihtunga vrata 
- Vakuum test aparata 
- Testa zaptivenosti 
- Trokrakog elektromagnetnog ventila 
- Elektromagnetnog ventila 
- Elektromagnetnog ventila za ubrizgavanje sterilata 
- Grejača – oko komore 
- Grejača – na vratima 
- Grejača – sa zadnje strane 
- Grejača – ubrizgivača 
- Termo para 
- Temperaturnog kontrolera DX-4 
- Temperaturnog kontrolera NX-1 
- Jedinice za aktivaciju Vodonik – peroksida (remote 

plazma) 
- Visoko naponskog transformatora 
- Motora dozirnog sistema 
- Mikroprekidača X-ose 
- Mikroprekidača Y-ose 
- Bar kod čitača 
- Senzora vrata 
- Self-testa pojedinačnih faza ciklusa 

Testiranje ciklusa i predaja korisniku 
NAPOMENA: Prilikom zamene PM KIT 2 menja se i PM KIT 1 

Set  

4 

Cena radnog sata servisera za uslugu servisiranja aparata (Cena 
servisnog sata za izvršene usluge koje ponuĎač daje obavezno 
uključuju sve troškove: transporta (opreme, ureĎaja i ljudstva), 
defektažu, demontažu, servisne aktivnosti montažu, probu i 
puštanje u rad) 

Čas 6 
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Spisak rezervnih delova za plazma sterilizatora Humanmeditek HMTS 80E 

0 Опис J.M 
1 Bar kod čitač Ком. 

2 Transmiter pritiska MKS Ком. 

3 Transmiter pritiska 626A11 Ком. 

4 Grejač komore, 100W, #1 Ком. 

5 Grejač komore, 100W, #2 Ком. 

6 Grejač komore, 100W, silikon, #1 Ком. 

7 Grejač komore, 100W, silikon, #2 Ком. 

8 Klampna NW25 Ком. 

9 Klampna NW40 Ком. 

10 Step motor, x,y – osa, A15K-S545-G10 Ком. 

11 Step motor, x,y – osa, A10K-S545-G5 Ком. 

12 Kontroler motora Ком. 

13 Dihtung vrata Ком. 

14 Grejač vrata Ком. 

15 ETV kontroler Ком. 

16 Filter za ovazdušenje Ком. 

17 Prednji grejač, 100W Ком. 

18 Zadnji grejač, 100W Ком. 

19 Sistem za kertridž sa sterilantom (kompletan) Ком. 

20 X osa sistema za kertridž sa sterilantom Ком. 

21 Mikropumpa dozirnog sistema sa Y osom Ком. 

22 Sečivo za otvaranje kertridža Ком. 

23 Potpora kertridža sa sterilantom Ком. 

24 Telo HPS senzora Ком. 

25 Gornji perforator kertridža Ком. 

26 Štampana ploča sistema za upravljanje sterilantom Ком. 

27 Mikropumpa Ком. 

28 HVT visokonaponski transformator Ком. 

29 IC MICOM, eprom PIC16F Ком. 

30 Interfejs štampane ploče Ком. 

31 Mikroprekidač-granični, senzor motora Ком. 

32 Mikroprekidač-granični, DC125V 0.5A Ком. 

33 Osnovna ploča Ком. 

34 O-ring, P9, viton Ком. 

35 O-ring, P15 Ком. 

36 O-ring, viton Ком. 

37 O-ring, P08 Ком. 

38 O-ring, P10 Ком. 

39 O-ring, P21 Ком. 

40 Jedinica za dekompoziciju plazme, CRACKING Ком. 

41 Kabl za mrežno napajanje Ком. 

42 Ulazna grana napajanja Ком. 

43 Naponska jedinica RS-150-24 Ком. 

44 Naponska jedinica RS-25-5 Ком. 

45 Naponska jedinica PTC-HM001, kompletna Ком. 

46 Senzor vrata, mikroprekidač Ком. 

47 Vakuum pumpa Ком. 

48 Sigurnosni mikroprekidač, HPS jedinica Ком. 

49 Elektromagnetni ventil, 21L2 Ком. 

50 Elektromagnetni ventil, dvokraki, 0124A Ком. 
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51 Elektromagnetni ventil, trokraki, 330 Ком. 

52 Elektromagnetni ventil injekcioni, 6013A Ком. 

53 Elektromagnetni ventil grane za ovazdušenje, VX2360V Ком. 

54 Upravljajuća jedinica step motora Ком. 

55 Temperaturni kontroler DX4 Ком. 

56 Temperaturni kontroler NX1 Ком. 

57 Termički osigurač DF110S Ком. 

58 Trotl ventil, NW40 Ком. 

59 Priključnica trotl ventila Ком. 

60 Elektromagnetni kuglasti ventil Ком. 

61 O-ring trotl ventila Ком. 

62 Štampana ploča za audio informacije Ком. 

63 ROM memorija Ком. 

64 Kontroler elektromagnetnog kuglastog ventila Ком. 

65 LCD pozadinsko osvetljenje Ком. 

66 Rele MY04, DC24V, 3.5A Ком. 

67 Rele DS2Y, DC24V Ком. 

68 Printer Ком. 

69 Osigurač AC500V, 20A Ком. 

70 Senzor nivoa Ком. 

71 DC ventilator Ком. 

 
НАПОМЕНА ЗА ПАРТИЈЕ 1, 2 и 3: Уколико је потребно уградити резервни део који није 
предвиђен Ценовником резервних делова, Давалац услуга је дужан да најкасније у року од 24 
часа о томе обавести Корисника услуга, да достави понуду за набавку резервног дела и прибави 
његову сагласност за куповину резервног дела, као и да по достављању фактуре приложи рачун 
о куповини потребних резервних делова. 
 
НАПОМЕНА: Наручилац ће уговор о јавној набавци закључити на износ процењене вредности 
партије/а, која представља укупан плативи износ на годишњем нивоу, односно максималну 
финансијску обавезу коју наручилац може преузети према понуђачу. 
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III  ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА И ПЛАНОВИ 
 
 

Ова конкурсна документација не садржи техничку документацију и планове. 
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IV  УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗЈН И УПУТСТВО 
КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА 

 
1.1. ПРАВО НА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ПРЕДМЕТНЕ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИМА ПОНУЂАЧ КОЈИ 
ИСПУЊАВА ОБАВЕЗНЕ УСЛОВЕ ЗА УЧЕШЋЕ, ДЕФИНИСАНЕ ЧЛАНОМ 75. ЗАКОНА И ТО: 

 
 

1) Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар (чл. 75. 
ст. 1. тач. 1) Закона);  

2) Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан 
организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, 
кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, 
кривично дело преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона);  

3) Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима 
Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији (чл. 75. ст. 
1. тач. 4) Закона);  

4) Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао обавезе 
које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, 
заштити животне средине као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у 
време подношења понуде. (чл. 75. ст. 2. Закона)  

 
 
 

1.2. ПОНУЂАЧ КОЈИ УЧЕСТВУЈЕ У ПОСТУПКУ ПРЕДМЕТНЕ ЈАВНЕ НАБАВКЕ, МОРА ДА 
ИСПУНИ ДОДАТНЕ УСЛОВЕ, ДЕФИНИСАНЕ чл. 76.  ЗАКОНА И ТО: 

 

Кадровски капацитет:  Важи за све партије: 
 1.2.1.  Да понуђач има минимум 1 (једног) радно-ангажованог сервисера који је обучен и 
сертификован од стране произвођача, за сервисирање апарата из предмета јавне набавке.   
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2. УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА 
 

2.1 Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, у складу 
са чл. 77. став 4. Закона, понуђач доказује достављањем Изјаве (Образац изјаве.), којом под 
пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да испуњава обавезне услове за 
учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. став 1. тачка 1) – 4) ЗЈН, дефинисане овом 
конкурсном документацијом.(Oбразац 4). 

 
Изјава мора да буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача и оверена печатом. 
Уколико Изјаву потписује лице које није уписано у регистар као лице овлашћено за заступање, 
потребно је уз понуду доставити и писано овлашћење за потписивање наведене изјаве.  
 
Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног 
лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом. 
 
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, понуђач је дужан да достави Изјаву 
подизвођача(Образац изјаве подизвођача), потписану од стране овлашћеног лица подизвођача и 
оверену печатом.(Oбразац 5) 
 
 
Напомена: 
Уколико се Наручилац определи да испуњеност свих или појединих обавезних услова не 
доказује изјавом,понуђач испуњеност обавезних услова доказује достављањем следећих доказа: 
 
ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ 

1) Чл. 75. ст. 1. тач. 1) ЗЈН, услов под редним бројем 1. наведен у обавезним  условима – 
Доказ:  

Правна лица: Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из регистра 
надлежног привредног суда;  
Предузетници: Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из 
одговарајућег регистра. 

1) Чл. 75. ст. 1. тач. 2) ЗЈН, услов под редним бројем 2. наведен у обавезним условима – 
Доказ: 

Правна лица: 1) Извод из казнене евиденције, односно уверењe основног суда на чијем 
подручју се налази седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или 
огранка страног правног лица, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за кривична 
дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или 
давања мита, кривично дело преваре. Напомена: Уколико уверење Основног суда не обухвата 
податке из казнене евиденције за кривична дела која су у надлежности редовног кривичног 
одељења Вишег суда, потребно је поред уверења Основног суда доставити И УВЕРЕЊЕ 
ВИШЕГ СУДА на чијем подручју је седиште домаћег правног лица, односно седиште 
представништва или огранка страног правног лица, којом се потврђује да правно лице није 
осуђивано за кривична дела против привреде и кривично дело примања мита; 2) Извод из 
казнене евиденције Посебног одељења за организовани криминал Вишег суда у Београду, 
којим се потврђује да правно лице није осуђивано за неко од кривичних дела организованог 
криминала; 3) Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе 
МУП-а, којим се потврђује да законски заступник понуђача није осуђиван за кривична дела 
против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања 
мита, кривично дело преваре и неко од кривичних дела организованог криминала (захтев се 
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може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта законског заступника). 
Уколико понуђач има више законских заступника дужан је да достави доказ за сваког од њих.  
Предузетници и физичка лица: Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне 
полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да није осуђиван за неко од кривичних дела као 
члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, 
кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично 
дело преваре (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта). 
Докази не могу бити старији од два месеца пре отварања понуда. 

1) Чл. 75. ст. 1. тач. 4) ЗЈН, услов под редним бројем 3. наведен у обавезним условима  - 
Доказ:  

Уверење Пореске управе Министарства финансија да је измирио доспеле порезе и доприносе и 
уверење надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних 
локалних јавних прихода или потврду надлежног органа да се понуђач налази у поступку 
приватизације.  
Докази не могу бити старији од два месеца пре отварања понуда. 
 
 

2.3. ИСПУЊЕНОСТ ДОДАТНИХ УСЛОВА ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ  ПРЕДМЕТНЕ ЈАВНЕ 
НАБАВКЕ ДОКАЗУЈЕ СЕ: 

 
Кадровски капацитет: Важи за све партије. 
 2.3.1. Да понуђач има минимум 1 (једног) радно-ангажованог сервисера који је обучен и 
сертификован од стране произвођача, за сервисирање апарата из предмета јавне набавке.  
 Доказ: Фотокопија Потврде о поднетој пријави  запослених - образац МА или Уговор о 
радном ангажовању.  

Фотокопија Потврде/Уверења/Сертификата/Изјава издата, потписана и оверена од 
стране произвођача, којим се доказује да су сервисери обучени за вршење сервисне услуге на 
предметној опреми или да су обавили обуку у тренажном центру произвођача. 
  

 
НАПОМЕНЕ: 
 Лице уписано у Регистар понуђача организације недлежне за регистрацију привредних 
субјеката није дужно да приликом подношења понуде,доказује испуњеност обавезних услова из 
члана 75. став 1. тачка 1) – 4) Закона о јавним набавкама. 
 Понуђач није дужан да доставља на увид доказе који су јавно доступни на интернет 
страницама надлежних органа али је дужан да наведе интернет страницу на којој су тражени 
подаци јавно доступни. 
 Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 80. ЗЈН, 
подизвођач мора да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1.тач.1) до 4) ЗЈН. У том 
случају понуђач је дужан да за подизвођача достави Изјаву подизвођача (Образац 5), потписану 
од стране овлашћеног лица подизвођача и оверену печатом. 
 Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни 
обавезне услове из члана 75. став 1. Тач. 1) до 4) ЗЈН, а додатне услове испуњавају заједно. У 
том случају Изјава (Образац 4), мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког 
понуђача из групе понуђача и оверена печатом. 
  Наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од понуђача, чија је 
понуда оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену копију свих или 
појединих доказа о испуњености услова. Ако понуђач у остављеном примереном року, који не 
може бити краћи од 5 дана, не достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, 
наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву. 
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  Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у 
вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, 
односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је документује 
на прописани начин.  
 Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ, понуђач доставља копију 
електронског документа у писаном облику, у складу са законом којим се уређује електронски 
документ. 
 Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају тражени докази, понуђач може, 
уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и материјалном 
одговорношћу оверену пред судским или управним органом, јавним бележником или другим 
надлежним органом те државе. 
 Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су 
документи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране надлежних 
органа те државе. 
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V  КРИТЕРИЈУМ ЗА ИЗБОР НАЈПОВОЉНИЈЕ ПОНУДЕ 
 

1. Критеријум за доделу уговора:  
Избор најповољније понуде наручилац ће извршити применом критеријума ,,најнижа понуђена 
цена“. Приликом оцене понуда као релевантна узимаће се укупна понуђена цена по партији без 
ПДВ-а. 
 
2. Елементи критеријума, односно начин на основу којих ће наручилац извршити доделу 
уговора у ситуацији када постоје две или више понуда са једнаким бројем пондера или 
истом понуђеном ценом. 
Наручилац ће уговор доделити понуђачу који буде извучен путем жреба. Наручилац ће писмено 
обавестити све понуђаче који су поднели понуде о датуму када ће се одржати извлачење путем 
жреба. Жребом ће бити обухваћене само оне понуде које имају једнаку најнижу понуђену цену. 
Извлачење путем жреба наручилац ће извршити јавно, у присуству понуђача, и то тако што ће 
називе понуђача исписати на одвојеним папирима, који су исте величине и боје, те ће све те 
папире ставити у провидну кутију одакле ће извући само један папир. Понуђачу чији назив буде 
на извученом папиру ће бити додељен уговор. Понуђачима који не присуствују овом поступку, 
наручилац ће доставити записник извлачења путем жреба. 
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VI  ОБРАЗЦИ КОЈИ ЧИНЕ САСТАВНИ ДЕО ПОНУДЕ 
 
 
Саставни део понуде чине следећи обрасци: 
 

1) Образац понуде (Образац 1); 
2) Образац трошкова припреме понуде (Образац 2);  
3) Образац изјаве о независној понуди (Образац 3); 
4) Образац изјаве понуђача о испуњености услова за учешће у поступку јавне набавке - чл. 

75. ЗЈН, наведених овом конурсном докумнтацијом, (Образац 4); 
5) Образац изјаве подизвођача уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем о 

испуњености услова за учешће у поступку јавне набавке чл. 75. ЗЈН, наведених овом 
конкурсном документацијом (Образац 5); 

6) Образац структуре цене попуњен по свим ставкама и потписан  (Образац 6); 
7) Изјава понуђача о достављању средства финансијског обезбеђења (Образац 7); 
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 (ОБРАЗАЦ 1) 
ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 

 
Понуда бр. ____________________ од _____________________ за јавну набавку ЈНМВ 12-2019 
Редован годишњи сервис и поправке медицинске опреме. 
 
1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ: 

Назив понуђача: 
 

 
 
 

Адреса понуђача: 
 

 
 
 

Матични број понуђача: 
 

 
 
 

Порески идентификациони број понуђача 
(ПИБ): 
 

 

Име особе за контакт: 
 
 
 

Електронска адреса понуђача (e-mail): 
 

 

Телефон: 
 

 
 
 

Телефакс: 
 

 
 
 

Број рачуна понуђача и назив банке: 
 

 
 
 

Лице овлашћено за потписивање уговора 
 
 
 

 
2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:  

А) САМОСТАЛНО 

Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 

В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ 

Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико се 
понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке понуде, 
уколико понуду подноси група понуђача 
 
 
 
 



Конкурсна документација за јавну набавку  ЈНМВ  12-2019  25/ 77 
  

 

3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ:  

 
1) 

 
Назив подизвођача:  

 
 

 
Адреса:  

 
 

 
Матични број:  

 
 

 
Порески идентификациони број:  

  
Име особе за контакт:  

 Проценат укупне вредности набавке који 
ће извршити подизвођач:  

 Део предмета набавке који ће извршити 
подизвођач:  

 
2) 

 
Назив подизвођача:  

 
 

 
Адреса:  

 
 

 
Матични број:  

 
 

 
Порески идентификациони број:  

  
Име особе за контакт:  

 Проценат укупне вредности набавке који 
ће извршити подизвођач:  

 Део предмета набавке који ће извршити 
подизвођач:  

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

 
1) 

 
Назив учесника у заједничкој понуди:  

 
 

 
Адреса:  

 
 

 
Матични број:  

 
 

 
Порески идентификациони број:  

  
Име особе за контакт:  

 
2) 

 
Назив учесника у заједничкој понуди:  

 
 

 
Адреса:  

 
 

 
Матични број:  

 
 

 
Порески идентификациони број:  

  
Име особе за контакт:  

 
3) 

 
Назив учесника у заједничкој понуди:  

 
 

 
Адреса:  

 
 

 
Матични број:  

 
 

 
Порески идентификациони број:  

  
Име особе за контакт:  

 
Напомена:  
Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који подносе 
заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места предвиђених 
у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни 
и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди. 
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       5) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ ЈНМВ 12-2019 Редован годишњи сервис и поправке      
медицинске опреме. 

 
Укупна цена без ПДВ-а  
 

 
 

 
Укупна цена са ПДВ-ом  
 

 

 
Рок и начин плаћања (не краћи од 60 дана и не дужи 
од 90 дана) 
 

 

 
Рок важења понуде (не краћи од 90 дана) 
 

 

 
Рок одазива на извршење услуге (највише 48 часова) 
 

 

 
Рок за извршење услуге (највише 5 дана од пријема 
писаног захтева Наручиоца) 
 

 

 
Рок за решавање рекламације (не дужи од 3 дана) 
 

 

 
Гарантни рок на извршене услуге (не краћи од 6 
месеци) 
 

 

 
Гарантни рок на уграђене делове (не краћи од 6 
месеци) 
 

 

 
 

 
Датум                                      Понуђач 

          
_____________________________          _______________________________ 
 
 
Напомене:  
Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни 
подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група 
понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи 
из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, 
потписати и печатом оверити образац понуде. 
Уколико је предмет јавне набавке обликован у више партија, понуђачи ће попуњавати образац 
понуде за свaку партију за коју конкуришу. 
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(ОБРАЗАЦ 2) 

 

 ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ 
 
 
У складу са чланом 88. став 1. ЗЈН, понуђач ____________________________________________ 
(навести назив понуђача), доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде, 
како следи у табели: 

ВРСТА ТРОШКА ИЗНОС ТРОШКА У РСД 

  

  

  

  

  

  

 
УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ  

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

 

Напомена: достављање овог обрасца није обавезно. 

 

 

Датум:  Потпис понуђача 
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                                                                                                                      (ОБРАЗАЦ 3) 
 

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 
 
 

У складу са чланом 26. ЗЈН, ___________________________________________________, даје:  
                                                                                     (Назив понуђача) 

 

ИЗЈАВУ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

     
Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у поступку јавне 
набавке ЈНМВ 12-2019 Редован годишњи сервис и поправке медицинске опреме, поднео 
независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима. 
 
 

 
Датум:  Потпис понуђача 

   

 

 
Напомена: у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди, 
наручулац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције. Организација 
надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу, односно заинтересованом лицу изрећи меру 
забране учешћа у поступку јавне набавке ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано 
лице повредило конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу ЗЈН којим се уређује заштита 
конкуренције. Мера забране учешћа у поступку јавне набавке може трајати до две године. 
Повреда конкуренције представља негативну референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2) 
ЗЈН. 
Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног 
лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом. 
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(OБРАЗАЦ 4) 
 

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОНУЂАЧА О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. ЗАКОНА 
ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. ЗАКОНА  

 
У складу са чланом 77. став 4. Закона, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као 
заступник понуђача, дајем следећу: 
 
                                                                         И З Ј А В У  
 
Понуђач____________________________________________________ [навести назив понуђача] 
у поступку ЈНМВ 12-2019 Редован годишњи сервис и поправке медицинске опреме, 
испуњава све услове из чл. 75. Закона, односно услове дефинисане конкурсном документацијом 
за предметну јавну набавку, и то: 
  

1)   Понуђач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар; 
(чл. 75. ст. 1. тач. 1) ЗЈН); 

2)   Понуђач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела као члан 
организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, 
кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, 
кривично дело преваре; (чл. 75. ст. 1. тач. 2) ЗЈН); 

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; 
(чл. 75. ст. 1. тач. 4) ЗЈН); 

4)   Поднуђач је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, 
запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану 
обављања делатности која је на снази у време подношења понуде. (чл. 75. ст. 2. ЗЈН). 

 
 

 
 

 
 

 
Датум:  Потпис понуђача 
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(ОБРАЗАЦ 5) 
 

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОДИЗВОЂАЧА  О ИСПУЊЕНОСТИ ОБАВЕЗНИХ УСЛОВА 
ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ -  ЧЛ. 75. ЗЈН 

     
 
 

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник подизвођача, дајем следећу
     
 

И З Ј А В У 
 

 
Подизвођач_______________________________________________[навести назив подизвођача] 
у поступку јавне набавке ЈНМВ 12-2019 Редован годишњи сервис и поправке медицинске 
опреме, испуњава све услове из чл. 75. ЗЈН, односно услове дефинисане конкурсном 
документацијом за предметну јавну набавку, и то: 
 

1) Подизвођач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући 
регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) ЗЈН); 

2) Подизвођач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела 
као члан организоване криминалне групе, да нису осуђивани 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) ЗЈН); 

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) (чл. 75. ст. 1. тач. 4) ЗЈН); 

4) Подизвођач је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на 
раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и нема забрану 
обављања делатности која је на снази у време подношења понуде за предметну 
јавну набавку (чл. 75. ст. 2. ЗЈН). 

 
 
 
 
 
 
Датум:  Подизвођач: 

   

 
 

 

Напомена: Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, Изјава мора бити потписана 
од стране овлашћеног лица подизвођача и оверена печатом.  
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(ОБРАЗАЦ 6) 
ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ ПОПУЊЕН ПО СВИМ СТАВКАМА И ПОТПИСАН. 
 
ПАРТИЈА 1    Medicinski aparati proizvođača „Getinge“  

 
Tabela 1: Redovno servisiranje parnog sterilizatora ,,Getinge“ HS 66 EFL sa nabavkom i zamenom rezervnih delova 

Рб АРТИКАЛ ЈМ Количина Јед.цена без ПДВ-а 
Укупна цена без 

ПДВ-а 
Стопа ПДВ-а у % Укупно са ПДВ-ом 

0 1 2 3 4 5 6 7 

 

Servis parnog sterilizatora ,,Getinge“ HS 66 
EFL šestomesečni       

1 Silikonski dihtung vrata HS66 Kom 1     
2 HEPA filter Ком 2     
3 Baktericidni filter Getinge Ком 2     
4 O-ring viton fi 15 Ком 6     
5 O-ring viton fi 16 Ком 4     
6 O-ring viton fi 22 Ком 1     
7 O-ring viton fi 18x1,5 Ком 1     
8 Dihtunzi razni Ком 10     
9 Filter patrona 20mm Ком 3     

10 

Cena radnog sata servisera za uslugu servisiranja 
aparata: (Cena servisnog sata za izvršene usluge koje 
ponuĎač daje obavezno uključuju sve troškove: 
transporta (opreme, ureĎaja i ljudstva), defektažu, 
demontažu, servisne aktivnosti montažu, probu i 
puštanje u rad) 

Čas 4     

 

Servis parnog sterilizatora ,,Getinge“ HS 66 
EFL godišnji 

      

1 Silikonski dihtung vrata HS66 Kom 1     
2 HEPA filter Ком 2     
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Табела 2: Спецификација Резервних делова за ,,Getinge“ HS 66 EFL  парни стерилизатор 

 

Р.б. Резервни део Јединица мере Јединична цена 
без ПДВ-а 

Стопа ПДВ-а 
у % 

Јединична цена са 
ПДВ-ом 

0 1 2 3 4 5 
1 Set za popravku cilindra vrata                                        HS66 Kom    

2 Set za zaptivanje cilindra vrata Kom    

3 Pt-100 sonda (odvod), 120 mm Kom    

4 Kućište, nosač za fiksnu sondu Kom    

5 Elektromagnetni regulacioni ventil 24V, 50Hz Kom    

6 Elektromagnetni regulacioni ventil 24V, 50Hz Kom    

7 Elektromagnetni ventil 24V, 50Hz NO Kom    

3 Baktericidni filter Getinge Ком 2     
4 O-ring viton fi 15 Ком 6     
5 O-ring viton fi 16 Ком 4     
6 O-ring viton fi 22 Ком 1     
7 O-ring viton fi 18x1,5 Ком 1     
8 Dihtunzi razni Ком 10     
9 Filter patrona 20mm Ком 3     

10 

Cena radnog sata servisera za uslugu servisiranja 
aparata: (Cena servisnog sata za izvršene usluge koje 
ponuĎač daje obavezno uključuju sve troškove: 
transporta (opreme, ureĎaja i ljudstva), defektažu, 
demontažu, servisne aktivnosti montažu, probu i 
puštanje u rad) 

Čas 4     

11 Baždarenje i atestiranje ventila sigurnosti Kom 2     
УКУПНО ПОНУЂЕНА ЦЕНА:    
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8 Regulacioni ventil R1/8 Kom    

9 Izmenjivač toplote Cetepac 410-26 Kom    

10 Izmenjivač toplote Cetepac 400-10 Kom    

11 Prekidač pritiska (presostat) -1 +1 bar Kom    

12 Prekidač pritiska (presostat) 0,2 +4 bar Kom    

13 Prekidač pritiska (presostat) 0,2 -4 bar Kom    

14 Prekidač pritiska (presostat) Kom    

15 Pokazivač pritiska (manometar) generator -1 -5 bar R 3 bar Kom    

16 Pokazivač pritiska (manometar) komore -1 -5 bar R 3 bar Kom    

17 Pokazivač pritiska (manometar) duplikator -1 -5 bar R 3 bar Kom    

18 Pneumatski cilindar vrata Kom    

19 Pneumatski cilindar blokade vrata Kom    

20 Odvajač kondenzata Kom    

21 Odvajač kondenzata hrom Kom    

22 Plovak-ventil Kom    

23 Bimetal strujnog preopterećenja LR2 1,0-1,6 A Kom    

24 Bimetal strujnog preopterećenja LR2 2,4-4,0 A Kom    

25 Sklopka LC1 4 kW 24V Kom    

26 Sklopka LC1 11 kW 24V Kom    

27 Sklopka LC1 11 kW 220V Kom    

28 Rele MCZ R 24V, AC/DC Kom    

29 Rele MRZ R 24V, AC/DC Kom    

30 Rele  24V, AC/DC komplet Kom    

31 Rele slim 24V Kom    

32 Prekidač Kom    

33 Prekidač sa ključem Kom    

34 Prekidač sa ključem Kom    

35 Stop taster Kom    

36 Mrežni prekidač Kom    

37 Automatski osigurač B40 III Kom    

38 Nivoregulator vode HNM Crouzet Kom    
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39 Nivoregulator vode CLD4MT2D Kom    

40 Nivoregulator vode  RM22 Kom    

41 Davač (senzor) pritiska 0-5 bar Kom    

42 Davač (senzor) pritiska 0-5 bar Kom    

43 Davač (senzor) pritiska 0-5 bar PASC 3500 Kom    

44 Davač (senzor) pritiska 0-5 bar PASC 3500 fabr. Kom    

45 Trafo PACS Kom    

46 Pisač 2-linijski JUMO LL500 Kom    

47 Grejni element (grejač), 10kW Kom    

48 Nivokazno staklo sa gumicama Kom    

49 Ograničivač temperature Kom    

50 O-ring sondi generatora fi15 Kom    

51 O-ring holendera fi16 Kom    

52 O-ring holendera fi22 Kom    

53 O-ring transmitera fi18x1,5 Kom    

54 O-ring cilindra blokade fi18,5 Kom    

55 O-ring sondi fi 4,5 Kom    

56 Set sondi generatora Kom    

57 Zaptivač ploče nosača sondi Kom    

58 Teflon sonde  Kom    

59 Zaptivka kućišta HEPA filtera Kom    

60 Dihtunzi razni Kom    

61 Dihtung grejača 75/50 Kom    

62 Spirala kanala dihtunga vrata Kom    

63 Teflon traka Kom    

64 Kućište filtera 10" Kom    

65 Vakuum pumpa SIHI LEM 50 Kom    

66 Vakuum pumpa SIHI LEM 25 Kom    

67 Mehanički zaptivač pumpe LEM50 Kom    

68 Zaptivni kit pumpe LEM50 Kom    

69 Ležaj vakuum pumpe Kom    
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70 Pumpa za dopunu vode Kom    

71 Rotor pumpe za dopunu vode Kom    

72 Mehanički zaptivač pumpe Kom    

73 Ležaj pumpe za dopunu vode Kom    

74 Pancir crevo manometra Kom    

75 Ventil sigurnosti 3,5 Bar-a Kom    

76 Ventil sigurnosti 3 Bar-a Kom    

77 Ventil sigurnosti 3,5 Bar-a R3/4 atestiran Kom    

78 Ventil sigurnosti 3 Bar-a R1/2 atestiran Kom    

79 Klipni ventil prohrom R1/2 Kom    

80 Klipni ventil prohrom R3/4 Kom    

81 Klipni ventil prohrom R3/8 Kom    

82 Klipni ventil prohrom R3/8 NO Kom    

83 Klipni ventil 1/2" Kom    

84 Klipni ventil 3/4" Kom    

85 Zaptivka tela klipnog ventila R1/2 Kom    

86 Zaptivka tela klipnog ventila R3/4 Kom    

87 CPU board PACS3000 Kom    

88 Ulazno-izlazna ploča CM10 PACS3500 Kom    

89 OP panel PACS3000 OP30 PACS 3500 Kom    

90 Granični prekidač Kom    

91 Pneumatski granični ventil Kom    

92 Filter sa elektro ventilom Kom    

93 Čaša filtera Kom    

94 Reducir pritiska R1/4 Kom    

95 Reducir pritiska R1/4 Kom    

96 Priključak pneumatike fi4-M5 Kom    

97 Priključak pneumatike fi4-1/8 Kom    

98 Priključak pneumatike fi4-1/4 Kom    

99 Priključak pneumatike fi6-M5 Kom    

100 Priključak pneumatike fi6-1/8 Kom    
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101 Poliamid crevo 4/2 Kom    

102 Poliamid crevo 6/4 Kom    

103 Elektromagnetni ventil za vodu Kom    

104 Elektromagnetni ventil za vodu Kom    

105 Elektromagnetni ventil Kom    

106 Elektromagnetni ventil prohrom Kom    

107 Filter DN10 PVC Kom    

108 Motorna zaštita 1.25-5A Kom    

109 Motorna zaštita 3-12A Kom    

110 Priključni modul 12A Kom    

111 Priključni modul 32A Kom    

112 Sonda 2xPT100, drain Kom    

113 Sonda 2xPT100, drain-FORM Kom    

114 Getinge Bowie & Dick mini test Kom    

УКУПНО ПОНУЂЕНА ЦЕНА:    
 
 

 
Укупно понуђена цена без ПДВ-а за партију 1 (табела 1 + табела 2) 

 

 
Стопа ПДВ-а у % 

 

 
Укупно понуђена цена са ПДВ-а за партију 1 (табела 1 + табела 2) 

 

 
 
 
Место и датум: ___________________                                                                                                               Овлашћено лице: __________________ 
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ПАРТИЈА 2    Medicinski aparati proizvođača „MMM Group“ 

 

 
Tabela 1: Redovno servisiranje parnih sterilizatora ,,Sterivap“ 666 ED komada 2 sa nabavkom i zamenom rezervnih delova 

Рб АРТИКАЛ ЈМ Количина Јед.цена без ПДВ-а 
Укупна цена без 

ПДВ-а 
Стопа ПДВ-а у % Укупно са ПДВ-ом 

0 1 2 3 4 5 6 7 

 

Servis parnog sterilizatora ,,Sterivap“ 666 ED, 
komada 2 šestomesečni       

1 Zamena zaptivke na vratima (dihtung gume) Kom 4     
2 Zamena filtera vazduha Kom 2     
3 Mast za podmazivanje kom 1     

4 

Cena radnog sata servisera za uslugu servisiranja 
aparata (Cena servisnog sata za izvršene usluge koje 
ponuĎač daje obavezno uključuju sve troškove: 
transporta (opreme, ureĎaja i ljudstva), defektažu, 
demontažu, servisne aktivnosti montažu, probu i 
puštanje u rad) 

Čas 4     

 

Servis parnog sterilizatora ,,Sterivap“ 666 ED, 
komada 2 godišnji 

      

1 Zamena zaptivke na vratima (dihtung gume) Kom 4     
2 Zamena filterа vazduha Kom 2     
3 Zamena odvajača kondenzata prav Kom 2     
4 Zamena odvajača kondenzata ugaoni Kom 6     
5 Mast za podmazivanje Kom 1     

6 

Cena radnog sata servisera za uslugu servisiranja 
aparata (Cena servisnog sata za izvršene usluge koje 
ponuĎač daje obavezno uključuju sve troškove: 
transporta (opreme, ureĎaja i ljudstva), defektažu, 
demontažu, servisne aktivnosti montažu, probu i 
puštanje u rad) 

Čas 6     

УКУПНО ПОНУЂЕНА ЦЕНА:    
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Табела 2: Спецификација Резервних делова за ,,Sterivap“ 666 ED парни стерилизатор 

 

Р.б. Резервни део Јединица мере Јединична цена 
без ПДВ-а 

Стопа ПДВ-а 
у % 

Јединична цена са 
ПДВ-ом 

0 1 2 3 4 5 
1 Prenosni motor 24V  DC Ком.    

2 Zupčasti kaiš za pogon vrata Ком.    

3 Ankeri Ком.    

4 Sigurnosni mikro prekidač S845b20 Ком.    

5 Zaptivka vrata 96    8x6x3306 mm Ком.    

6 Klipni ventil 2000 DN20 s/s pogon 50A           Y07 Ком.    

7 Klipni ventil 2000, DN13, pogon 40, s/s           Y80,Y03 Ком.    

8 Klipni ventil nw 25 2002                                 Y20 Ком.    

9 Klipni ventil 550 DN8 1/4“ pogon0 s/s         Y50,Y09,Y23 Ком.    

10 Nepovratni ventil 1/2“ PN 16 crveni mesing Ком.    

11 Nonus sa pečatom nepovratnog ventila ½ Ком.    

12 Odvod kondenzata BPT 13 S-G 1/2“ Ком.    

13 Komplet za popravku za BPT 13 S-G (6K) Ком.    

14 Manometar -1...+5 bar,rd 63 Ком.    

15 Kontrolor pritiska RT112W 0,1- 1,1 bar     B17   B17.1 Ком.    

16 Prekidač pritiska 0-10bar w.vijak gasa Ком.    

17 Zatezač R 1/2“ F.T.ND 16 Ком.    

18 ST/ST sito za filter Ком.    

19 Filter R 1“ ST.ST. Ком.    

20 Filter R 1“ F.T. ND 16 Ком.    

21 Nepovratni poklopac VA 1/2“ Ком.    

22 Vazdušni filter AVF022 FRP Ком.    

23 Reduktor pritiska R1/4“ za vazduh Ком.    

24 Term.vodeni ventil AVTA 15 Ком.    

25 Manom.zaustavni ventil 1/2“crveni mesing Ком.    
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26 O-ring 6,07x1,78 Viton Ком.    

27 O-ring 11x2  1/2“ Ком.    

28 O-ring 23x2 f.s/s  vijčana veza 3/4“ Ком.    

29 O-ring 29x3  1 s/s  vijčana veza 1“ Ком.    

30 Manometar -1...+5 bar,72x72 Ком.    

31 Prekidač zaštite motora 6,3-10A                   Q1 Ком.    

32 Pomoćni prekidač NHI-E-11-PKZ0 Ком.    

33 Transmiser pritiska 0-4 bar 4-20MA         P10,P11,P20 Ком.    

34 Otporni termometar 2x PT 100                 T10,T11 Ком.    

35 Pneumatska fleksibilna cev rd.4mm plava  Ком.    

36 Helix kabl za sigurnosnu šipku Ком.    

37 Pin AMP MATE-N-LOK,crimp kontakt Ком.    

38 ST-kućište AMP MATE-N-LOK;2pol. Ком.    

39 Konektor AMP MATE-N-LOK Ком.    

40 BU-case MATE-N-LOK Ком.    

41 Aktuator/senzor kabl,M12 ženski  Ком.    

42 Konektor AMP MATE-N-LOK           -X100,-X102 Ком.    

43 LED signalna lampa                          U11 Ком.    

44 Konektori ventila,dužina kabla 10m         P10,P11,P20 Ком.    

45 Konektori ventila,dužina kabla 10m        B17,B171 Ком.    

46 Cilindrična brava   l2f212 x Ком.    

47 Digitalni ulazni modul 12 kanala Ком.    

48 X20 digitalni ulazni modul 6 kanala Ком.    

49 X20 digitalni izlazni modul 6 kanala Ком.    

50 X20 analogni ulazni modul 4 kanala Ком.    

51 X20 analogni temperaturni modul 2 kanala Ком.    

52 X20 bus risiver X2X link Ком.    

53 X20 Snabdevanje Busmodula Ком.    

54 X20 standardni bus modul Ком.    

55 X20 standardno povezana traka 12-puta Ком.    

56 Prekidač napajanja 24V 4,2A                          NT1 Ком.    
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57 Prekidač napajanja 12V 2,5A                          NT2 Ком.    

58 Kontaktor DILM12-10 24V DC                         K1 Ком.    

59 Wago relej 2W komplet-zlatni kontakt  Ком.    

60 Wago relej 4W komplet-zlatni kontakt  Ком.    

61 Wago relej 2W komplet Ком.    

62 Jumper Wago 8-puta relej 2W Ком.    

63 Jumper Wago 2-puta relej 4W Ком.    

64 Automatski prekidač 6A 1-pin                         F1 Ком.    

65 Vremenski lagan fino-žičani osigurač 1,0a       F3,F4,F5 Ком.    

66 Vremenski lagan fino-žičani osigurač 4,0a       F1,F2,F6 Ком.    

67 Pneumatski blok SV 1000 7x Ком.    

68 Kablovski konektor za klapnu ventila SMC Ком.    

69 Vakuum pumpa VZ 110-55.0001 Ком.    

70 Izmenjivač toplote ALFA NOVA 0,80qm Ком.    

71 Eksplozivna kapija R3/8“ crvena bronza Ком.    

72 Magnetni ventil 5282 1/2“ DN13 24V=             Y30 Ком.    

73 Sistem utičnica  w. 10 m žica Ком.    

74 Magnetni ventil 6013 DN6 24VDC 1/4“              Ком.    

75 Crevo rd 8mm,plavo Ком.    

76 Regulator toka R 1/2“ 30lit. Ком.    

77 Crevo visokog pritiska 1/2“ Ком.    

78 Otporni termo detektor 1XPT100                    T4 Ком.    

79 Tip sigurnosnog prekidača AZ 16ZV Ком.    

80 Manipulator f.sigurnosnog prekidača Ком.    

81 Cilindrična brava   l2f212 x Ком.    

82 Program za zatvaranje glavnog zaglavlja žuta Ком.    

83 Element ključa 2 prekida kont.   S40/S40.1 Ком.    

84 Program za ploču Ком.    

85 Ključna kapa otvorenih vrata  serije 84               -S15 Ком.    

86 Ključna kapa otvorenih vrata  serije 84               -S16 Ком.    

87 Pokazivač aktuatora serije 84                       -S15,-S16 Ком.    
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88 Prekidač serije 84                               S15,S16 Ком.    

89 Sigurnosni prekidač tip AZ 16ZV Ком.    

90 Manipulator f.sigurnosnog prekidača Ком.    

91 Stakleni panel IS sa štampačem Sel.PL Ком.    

92 Dodirni panel PP520 10,4“   MMM dizajn          U10 Ком.    

93 Kompaktovana fleš memorija 2GB B&R              S1    Ком.    

94 Svetlosni prekidač 18x18 mm                           S1 Ком.    

95 Elementi prekidača 1 kočnica+1make +1lampa    S1 Ком.    

96 Prednji ram 24x24 mm                                    S1 Ком.    

97 Dugme glavnog prekidača                             S1 Ком.    

98 LED 28v sa poluvalnim ispravljačem           S1 Ком.    

99 Termalni ploter za PL parni sterilizator                 U5 Ком.    

100 Elektrosenzitivni papir f.plotera  Ком.    

101 Odvod kondenzata1/2“ BPT 13 A-E Ком.    

102 Komplet za popravku brzog odvajača kondenzata BPT 13 A-E Ком.    

103 Zatezač 3/4“ F.T.ND 16 Ком.    

104 ST/ST sito za filter 3/4“ Ком.    

105 Test za skeniranje steam spy Ком.    

106 O-ring 17x2 f.s/s vijčana veza 1/2“ Ком.    

107 Otpornost termometra 1xPT100 Ком.    

108 PTFE cev Steam Spy Ком.    

109 Silikonska cev 7 x 3 mm Ком.    

110 Silikonska cev 5 x 1,5 mm Ком.    

111 Merni pretvarač 150ºC 4-20mA Ком.    

112 X20 analogni temperaturni modul 4 kanala Ком.    

113 X20 standardno povezana traka 12-puta Ком.    

УКУПНО ПОНУЂЕНА ЦЕНА:    
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Укупно понуђена цена без ПДВ-а за партију 2 (табела 1 + табела 2) 

 

 
Стопа ПДВ-а у % 

 

 
Укупно понуђена цена са ПДВ-а за партију 2 (табела 1 + табела 2) 

 

 
 
 
Место и датум: ___________________                                                                                                               Овлашћено лице: __________________ 
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ПАРТИЈА 3    Medicinski aparati proizvođača „Human Meditek“ 

 
Tabela 1: Redovno servisiranje plazma sterilizatora  Humanmeditek HMTS 80E sa nabavkom i zamenom rezervnih delova 

Рб АРТИКАЛ ЈМ Количина Јед.цена без ПДВ-а 
Укупна цена без 

ПДВ-а 
Стопа ПДВ-а у % Укупно са ПДВ-ом 

0 1 2 3 4 5 6 7 

 

Redovno održavanje i servisiranje plazma 
sterilizatora Humanmeditek HMTS 80E, PM KIT 
1, šestomesečni       

1 

PM KIT 1: 
- Ulje vakuum pumpe 1L 
- Komplet dihtunga za čepove vakuum pumpe i 

filtera 
- Komplet o-ring dihtunga NW40 
- Elementi izduvnog filtera 
- Rukavice 
- Levak 
- Nepropusni papir za ulje 
- Boca za iskorišćeno ulje 

set 1     

2 

Cena radnog sata servisera za uslugu servisiranja 
aparata (Cena servisnog sata za izvršene usluge koje 
ponuĎač daje obavezno uključuju sve troškove: 
transporta (opreme, ureĎaja i ljudstva), defektažu, 
demontažu, servisne aktivnosti montažu, probu i 
puštanje u rad) 

čas 4     

 

Redovno održavanje i servisiranje plazma 
sterilizatora Humanmeditek HMTS 80E, PM KIT 
2, godišnji 

      

1 

PM KIT 2: 
- Dodatno ulje za filter vakuum pumpe 0,4L 
- Jedinica za dekompoziciju plazme 
- Uložak filtera vakuum pumpe 
- HEPA filter set 
- O-ring throttle ventila 

set 1     
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Табела 2: Спецификација Резервних делова за Humanmeditek HMTS 80E плазма стерилизатор 

 

Р.б. Резервни део Јединица мере Јединична цена 
без ПДВ-а 

Стопа ПДВ-а 
у % 

Јединична цена са 
ПДВ-ом 

0 1 2 3 4 5 
1 Bar kod čitač Ком.    

2 Transmiter pritiska MKS Ком.    

3 Transmiter pritiska 626A11 Ком.    

4 Grejač komore, 100W, #1 Ком.    

5 Grejač komore, 100W, #2 Ком.    

6 Grejač komore, 100W, silikon, #1 Ком.    

7 Grejač komore, 100W, silikon, #2 Ком.    

8 Klampna NW25 Ком.    

9 Klampna NW40 Ком.    

10 Step motor, x,y – osa, A15K-S545-G10 Ком.    

11 Step motor, x,y – osa, A10K-S545-G5 Ком.    

12 Kontroler motora Ком.    

13 Dihtung vrata Ком.    

14 Grejač vrata Ком.    

- Vreća za otpad 
- Boca za iskorišćeno ulje 

2 

Cena radnog sata servisera za uslugu servisiranja 
aparata (Cena servisnog sata za izvršene usluge koje 
ponuĎač daje obavezno uključuju sve troškove: 
transporta (opreme, ureĎaja i ljudstva), defektažu, 
demontažu, servisne aktivnosti montažu, probu i 
puštanje u rad) 

čas 4     

УКУПНО ПОНУЂЕНА ЦЕНА:    
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15 ETV kontroler Ком.    

16 Filter za ovazdušenje Ком.    

17 Prednji grejač, 100W Ком.    

18 Zadnji grejač, 100W Ком.    

19 Sistem za kertridž sa sterilantom (kompletan) Ком.    

20 X osa sistema za kertridž sa sterilantom Ком.    

21 Mikropumpa dozirnog sistema sa Y osom Ком.    

22 Sečivo za otvaranje kertridža Ком.    

23 Potpora kertridža sa sterilantom Ком.    

24 Telo HPS senzora Ком.    

25 Gornji perforator kertridža Ком.    

26 Štampana ploča sistema za upravljanje sterilantom Ком.    

27 Mikropumpa Ком.    

28 HVT visokonaponski transformator Ком.    

29 IC MICOM, eprom PIC16F Ком.    

30 Interfejs štampane ploče Ком.    

31 Mikroprekidač-granični, senzor motora Ком.    

32 Mikroprekidač-granični, DC125V 0.5A Ком.    

33 Osnovna ploča Ком.    

34 O-ring, P9, viton Ком.    

35 O-ring, P15 Ком.    

36 O-ring, viton Ком.    

37 O-ring, P08 Ком.    

38 O-ring, P10 Ком.    

39 O-ring, P21 Ком.    

40 Jedinica za dekompoziciju plazme, CRACKING Ком.    

41 Kabl za mrežno napajanje Ком.    

42 Ulazna grana napajanja Ком.    

43 Naponska jedinica RS-150-24 Ком.    

44 Naponska jedinica RS-25-5 Ком.    

45 Naponska jedinica PTC-HM001, kompletna Ком.    
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46 Senzor vrata, mikroprekidač Ком.    

47 Vakuum pumpa Ком.    

48 Sigurnosni mikroprekidač, HPS jedinica Ком.    

49 Elektromagnetni ventil, 21L2 Ком.    

50 Elektromagnetni ventil, dvokraki, 0124A Ком.    

51 Elektromagnetni ventil, trokraki, 330 Ком.    

52 Elektromagnetni ventil injekcioni, 6013A Ком.    

53 Elektromagnetni ventil grane za ovazdušenje, VX2360V Ком.    

54 Upravljajuća jedinica step motora Ком.    

55 Temperaturni kontroler DX4 Ком.    

56 Temperaturni kontroler NX1 Ком.    

57 Termički osigurač DF110S Ком.    

58 Trotl ventil, NW40 Ком.    

59 Priključnica trotl ventila Ком.    

60 Elektromagnetni kuglasti ventil Ком.    

61 O-ring trotl ventila Ком.    

62 Štampana ploča za audio informacije Ком.    

63 ROM memorija Ком.    

64 Kontroler elektromagnetnog kuglastog ventila Ком.    

65 LCD pozadinsko osvetljenje Ком.    

66 Rele MY04, DC24V, 3.5A Ком.    

67 Rele DS2Y, DC24V Ком.    

68 Printer Ком.    

69 Osigurač AC500V, 20A Ком.    

70 Senzor nivoa Ком.    

71 DC ventilator Ком.    

УКУПНО ПОНУЂЕНА ЦЕНА:    
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Укупно понуђена цена без ПДВ-а за партију 3 (табела 1 + табела 2) 

 

 
Стопа ПДВ-а у % 

 

 
Укупно понуђена цена са ПДВ-а за партију 3 (табела 1 + табела 2) 

 

 
 
 
Место и датум: ___________________                                                                                                               Овлашћено лице: __________________ 
 
 
 
Упутство за попуњавање образца понуде са структуром цена (Табела 1): 
Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин: 
• у колону 4. уписати колико износи јединична цена без ПДВ-а, за сваки тражени предмет јавне набавке; 
• у колону 5. уписати укупну цену без ПДВ-а за сваки тражени предмет јавне набавке, тако што је  
        потребно помножити јединичну цена без ПДВ-а назначену у колони 4 са количинама наведеним у колони 3; 
• у колону 6. уписати стопу ПДВ-а, у процентима; 
• у колону 7. уписати укупну цену са ПДВ-ом за сваки тражени предмет јавне набавке, тако што је потребно  
        помножити укупну цену без ПДВ-а из колоне 5 са стопом ПДВ-а из колоне 6; 
 
Упутство за попуњавање образца понуде са структуром цена (Табела 2): 
Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин: 
• у колону 3. уписати колико износи јединична цена без ПДВ-а, за сваки тражени предмет јавне набавке; 
• у колону 4. уписати стопу ПДВ-а, у процентима; 
• у колону 5. уписати јединичну цену са ПДВ-ом за сваки тражени предмет јавне набавке, тако што је потребно  
        помножити јединичну цену без ПДВ-а из колоне 3 са стопом ПДВ-а из колоне 4. 
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ПАРТИЈА 4     Medicinski aparati proizvođača „Ziehm“ 
 

Рб 
Назив добра ЈМ Количина 

Јед.цена без 
ПДВ-а 

Укупна цена без 
ПДВ-а 

Стопа ПДВ-а у % 
Укупнa цена са 

ПДВ-ом 

0 1 2 3 4 5 6 7 

1 
Cena radnog sata servisera za uslugu 
servisiranja aparata 

Čas 1     

2 Putni troškovi servisera 
Ukupno 

dolazak/odlazak 
1     

 
Укупно понуђена цена:    

 
 
 
Место и датум: ___________________                                                                                            Овлашћено лице: __________________ 
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ПАРТИЈА 5       Medicinski aparati proizvođača „Shimadzu“                                                                                                                                                                                                                                                                                         
 

Рб 
Назив добра ЈМ Количина 

Јед.цена без 
ПДВ-а 

Укупна цена без 
ПДВ-а 

Стопа ПДВ-а у % 
Укупнa цена са 

ПДВ-ом 

0 1 2 3 4 5 6 7 

1 
Cena radnog sata servisera za uslugu 
servisiranja aparata 

Čas 1     

2 Putni troškovi servisera 
Ukupno 

dolazak/odlazak 
1     

 
Укупно понуђена цена:    

 
 
 
Место и датум: ___________________                                                                                            Овлашћено лице: __________________ 
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  ПАРТИЈА 6       Medicinski aparati proizvođača „Fuji Film“                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
 

Рб 
Назив добра ЈМ Количина 

Јед.цена без 
ПДВ-а 

Укупна цена без 
ПДВ-а 

Стопа ПДВ-а у % 
Укупнa цена са 

ПДВ-ом 

0 1 2 3 4 5 6 7 

1 
Cena radnog sata servisera za uslugu 
servisiranja aparata 

Čas 1     

2 Putni troškovi servisera 
Ukupno 

dolazak/odlazak 
1     

 
Укупно понуђена цена:    

 
 
 
Место и датум: ___________________                                                                                            Овлашћено лице: __________________ 
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 ПАРТИЈА 7      Medicinski aparati proizvođača „Olympus“                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
 

Рб 
Назив добра ЈМ Количина 

Јед.цена без 
ПДВ-а 

Укупна цена без 
ПДВ-а 

Стопа ПДВ-а у % 
Укупнa цена са 

ПДВ-ом 

0 1 2 3 4 5 6 7 

1 

Cena radnog sata servisera za uslugu 
servisiranja aparata (Cena servisnog sata 
za izvršene usluge koje ponuĎač daje 
obavezno uključuju sve troškove: 
transporta (opreme, ureĎaja i ljudstva), 
defektažu, demontažu, servisne aktivnosti 
montažu, probu i puštanje u rad) 

Čas 1     

 
Укупно понуђена цена:    

 
 
 
 
Место и датум: ___________________                                                                                            Овлашћено лице: __________________ 
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  ПАРТИЈА 8      Medicinski aparati proizvođača „Sysmex“                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
 

Рб 
Назив добра ЈМ Количина 

Јед.цена без 
ПДВ-а 

Укупна цена без 
ПДВ-а 

Стопа ПДВ-а у % 
Укупнa цена са 

ПДВ-ом 

0 1 2 3 4 5 6 7 

1 
Cena radnog sata servisera za uslugu 
servisiranja aparata 

Čas 1     

2 Putni troškovi servisera 
Ukupno 

dolazak/odlazak 
1     

 
Укупно понуђена цена:    

 
 
 
Место и датум: ___________________                                                                                            Овлашћено лице: __________________ 
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  ПАРТИЈА 9       Medicinski aparati proizvođača „Bio Merieux“                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
 

Рб 
Назив добра ЈМ Количина 

Јед.цена без 
ПДВ-а 

Укупна цена без 
ПДВ-а 

Стопа ПДВ-а у % 
Укупнa цена са 

ПДВ-ом 

0 1 2 3 4 5 6 7 

1 
Cena radnog sata servisera za uslugu 
servisiranja aparata 

Čas 1     

2 Putni troškovi servisera 
Ukupno 

dolazak/odlazak 
1     

 
Укупно понуђена цена:    

 
 
 
Место и датум: ___________________                                                                                            Овлашћено лице: __________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Конкурсна документација за јавну набавку  ЈНМВ  12-2019  55/ 77 
  

 

 

  ПАРТИЈА 10       Medicinski aparati proizvođača „Beckman Coulter“                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
 

Рб 
Назив добра ЈМ Количина 

Јед.цена без 
ПДВ-а 

Укупна цена без 
ПДВ-а 

Стопа ПДВ-а у % 
Укупнa цена са 

ПДВ-ом 

0 1 2 3 4 5 6 7 

1 
AU 480 biohemijski analizator AU 480 
6M KIT 

kom 1     

2 
ACCESS 2 imunohemijski analizator 
KIT ACCESS MAJOR 

kom 1     

3 Usluga servisiranja AU 480 kom 1     
4 Usluga servisiranja ACCESS 2 kom 1     

 
Укупно понуђена цена:    

 
 
 
Место и датум: ___________________                                                                                            Овлашћено лице: __________________ 
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  ПАРТИЈА 11     Medicinski aparati proizvođača „Siemens“                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
 

Рб 
Назив добра ЈМ Количина 

Јед.цена без 
ПДВ-а 

Укупна цена без 
ПДВ-а 

Стопа ПДВ-а у % 
Укупнa цена са 

ПДВ-ом 

0 1 2 3 4 5 6 7 

1 
Cena radnog sata servisera za uslugu 
servisiranja aparata 

Čas 1     

2 Putni troškovi servisera 
Ukupno 

dolazak/odlazak 
1     

 
Укупно понуђена цена:    

 
 
 
Место и датум: ___________________                                                                                            Овлашћено лице: __________________ 
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  ПАРТИЈА 12      Medicinski aparati proizvođača „Proxima“                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
 

Рб 
Назив добра ЈМ Количина 

Јед.цена без 
ПДВ-а 

Укупна цена без 
ПДВ-а 

Стопа ПДВ-а у % 
Укупнa цена са 

ПДВ-ом 

0 1 2 3 4 5 6 7 

1 
Cena radnog sata servisera za uslugu 
servisiranja aparata 

Čas 1     

2 Putni troškovi servisera 
Ukupno 

dolazak/odlazak 
1     

 
Укупно понуђена цена:    

 
 
 
Место и датум: ___________________                                                                                            Овлашћено лице: __________________ 
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  ПАРТИЈА 13       Medicinski aparati proizvođača „Agfa“                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
 

Рб 
Назив добра ЈМ Количина 

Јед.цена без 
ПДВ-а 

Укупна цена без 
ПДВ-а 

Стопа ПДВ-а у % 
Укупнa цена са 

ПДВ-ом 

0 1 2 3 4 5 6 7 

1 
Cena radnog sata servisera za uslugu 
servisiranja aparata 

Čas 1     

2 Putni troškovi servisera 
Ukupno 

dolazak/odlazak 
1     

 
Укупно понуђена цена:    

 
 
 
Место и датум: ___________________                                                                                            Овлашћено лице: __________________ 
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  ПАРТИЈА 14       Medicinski aparati proizvođača „Memmert“                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
 

Рб 
Назив добра ЈМ Количина 

Јед.цена без 
ПДВ-а 

Укупна цена без 
ПДВ-а 

Стопа ПДВ-а у % 
Укупнa цена са 

ПДВ-ом 

0 1 2 3 4 5 6 7 

1 
Cena radnog sata servisera za uslugu 
servisiranja aparata 

Čas 1     

2 Putni troškovi servisera 
Ukupno 

dolazak/odlazak 
1     

 
Укупно понуђена цена:    

 
 
 
Место и датум: ___________________                                                                                            Овлашћено лице: __________________ 
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  ПАРТИЈА 15       Medicinski aparati proizvođača „Bowa electronic“                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
 

Рб 
Назив добра ЈМ Количина 

Јед.цена без 
ПДВ-а 

Укупна цена без 
ПДВ-а 

Стопа ПДВ-а у % 
Укупнa цена са 

ПДВ-ом 

0 1 2 3 4 5 6 7 

1 
Cena radnog sata servisera za uslugu 
servisiranja aparata 

Čas 1     

2 Putni troškovi servisera 
Ukupno 

dolazak/odlazak 
1     

 
Укупно понуђена цена:    

 
 
 
Место и датум: ___________________                                                                                            Овлашћено лице: __________________ 
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  ПАРТИЈА 16       Medicinski aparati proizvođača „Siui“                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
 

Рб 
Назив добра ЈМ Количина 

Јед.цена без 
ПДВ-а 

Укупна цена без 
ПДВ-а 

Стопа ПДВ-а у % 
Укупнa цена са 

ПДВ-ом 

0 1 2 3 4 5 6 7 

1 
Cena radnog sata servisera za uslugu 
servisiranja aparata 

Čas 1     

2 Putni troškovi servisera 
Ukupno 

dolazak/odlazak 
1     

 
Укупно понуђена цена:    

 
 
 
Место и датум: ___________________                                                                                            Овлашћено лице: __________________ 
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  ПАРТИЈА 17      Medicinski aparati proizvođača „Nihon Kohden“                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
 

Рб 
Назив добра ЈМ Количина 

Јед.цена без 
ПДВ-а 

Укупна цена без 
ПДВ-а 

Стопа ПДВ-а у % 
Укупнa цена са 

ПДВ-ом 

0 1 2 3 4 5 6 7 

1 
Cena radnog sata servisera za uslugu 
servisiranja aparata 

Čas 1     

2 Putni troškovi servisera 
Ukupno 

dolazak/odlazak 
1     

 
Укупно понуђена цена:    

 
 
 
Место и датум: ___________________                                                                                            Овлашћено лице: __________________ 
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  ПАРТИЈА 18      Medicinski aparati proizvođača „Hamilton Medical“                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
 

Рб 
Назив добра ЈМ Количина 

Јед.цена без 
ПДВ-а 

Укупна цена без 
ПДВ-а 

Стопа ПДВ-а у % 
Укупнa цена са 

ПДВ-ом 

0 1 2 3 4 5 6 7 

1 
Cena radnog sata servisera za uslugu 
servisiranja aparata 

Čas 1     

2 Putni troškovi servisera 
Ukupno 

dolazak/odlazak 
1     

 
Укупно понуђена цена:    

 
 
 
Место и датум: ___________________                                                                                            Овлашћено лице: __________________ 
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  ПАРТИЈА 19      Medicinski aparati proizvođača „Hitachi“                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
 

Рб 
Назив добра ЈМ Количина 

Јед.цена без 
ПДВ-а 

Укупна цена без 
ПДВ-а 

Стопа ПДВ-а у % 
Укупнa цена са 

ПДВ-ом 

0 1 2 3 4 5 6 7 

1 
Cena radnog sata servisera za uslugu 
servisiranja aparata 

Čas 1     

2 Putni troškovi servisera 
Ukupno 

dolazak/odlazak 
1     

 
Укупно понуђена цена:    

 
 
 
Место и датум: ___________________                                                                                            Овлашћено лице: __________________ 
 
 
 
 
 
Напомена  Понуђачима како да попуне образац структуре цене:  
У колону 4 понуђач уписује јединичну цену без ПДВ-а, колону 5 добија множењем колона 3 и 4 (3x4).  
У колону 6 понуђач уписује стопу ПДВ-а у процентима, у колону 7 понуђач уписује укупну цену са ПДВ-ом .  
На крају табеле уписати укупно понуђену цену без ПДВ-а, стопу ПДВ-а у процентима и укупну вредност са ПДВ-ом. 
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                                                                                                               (ОБРАЗАЦ 7) 
 

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О ДОСТАВЉАЊУ СРЕДСТВА ФИНАНСИЈСКОГ 
ОБЕЗБЕЂЕЊА 

 
Изјављујемо, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, 
понућач_______________________________________________________(навести име понуђача) 
да ћемо приликом закључења уговора издати Наручиоцу инструменте обезбеђења за испуњење 
уговорних обавеза за  ЈНМВ 12-2019 Редован годишњи сервис и поправке медицинске 
опреме . 
Понуђач се обавезује да Наручиоцу приликом потписивања Уговора достави:  
Бланко сопствену меницу на износ од 10% вредности понуде без ПДВ-а, са меничним 
овлашћењем (менично овлашћење саставља понуђач), са роком важења најмање 30 дана 
дуже од времена трајања уговора и са копијом картона депонованих потписа на којој се јасно 
виде депоновани потписи и печат фирме понуђача и која треба да буде оверена оригиналним 
печатом банке са датумом овере (овера не старија од месец дана од дана закључења уговора) и 
Извод са интернет странице НБС- Регистра меница и овлашћења, као доказ да је меница 
регистрована. 
НАПОМЕНA: Достављене менице морају бити регистроване у Регистру меница и 
овлашћења који води Народна банка Србије, у складу са Одлуком о ближим условима, 
садржини и начину вођења Регистра меница и овлашћења („Сл. гласник РС“, бр.56/2011). 
У складу да наведеним, уз меницу и менично овлашћење обавезно доставити доказ о 
регистрацији менице - Извод са интернет странице НБС- Регистра меница и овлашћења. 
Печати и потписи на меници, картону депонованих потписа и меничном овлашћењу треба да 
буду идентични, такође и број текућег рачуна на меничном овлашћењу (уколико је попуњен) и 
картону депонованих потписа треба да буде исти. 
Уколико изабрани понуђач не обезбеди и не преда наручиоцу средство обезбеђења за добро 
извршење посла на дан потписивања уговора, наручилац задржава право да потпише уговор са 
следећим најбоље ранигираним понуђачем. 
 
 
 
 
 
      Место и датум                                                                                         Потпис овлашћеног лица 
___________________                                                                                  _____________________ 
   
 
 
 
 
У случају подношења заједничке понуде, наведени образац потписујe и оверава члан групе 
понуђача који је споразумом одређен да ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења. 
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VII  МОДЕЛ УГОВОРА 

Понуђач доставља један попуњени модел уговора 
        

                       
Партија 1  Партија 2  Партија 3  Партија 4  

Партија 5  Партија 6  Партија 7  Партија 8  

Партија 9  Партија 10  Партија 11  Партија 12  

Партија 13  Партија 14  Партија 15  Партија 16  

Партија 17  Партија 18  Партија 19  

 

 

УГОВОР О 
Јавној набавци мале вредности 12-2019 Редован годишњи сервис и поправке медицинске 

опреме 
 
 
Закључен између: 
Купца: Здравствени центар „ Аранђеловац“ са седиштем у Аранђеловцу, улица Краља Петра 
Првог 62, ПИБ:100996483, Матични број: 06961991, Број рачуна: 840-467661-56, Назив банке - 
Управа за трезор МФ РС, Телефон: 034/711-917 Телефакс: 034/712-866, кога заступа 
вд.директора Јеличић др Нина (у даљем тексту: Купац) 
 
и 
 
А. УКОЛИКО ЈЕ ПОНУЂАЧ ПОДНЕО ПОНУДУ САМОСТАЛНО:  

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

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

групе понуђaчa који су се нa основу Спорaзумa број .............. од ............ 2019 године, међусобно и 
премa Нaручиоцу обaвезaли нa извршење предметне јaвне нaбaвке, тј овог Уговорa:  
1.________________________________________________________________________________  
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(Нaзив понуђaчa, поштaнски број и место седиштa, општинa, улицa и број, мaтични број, 
___________ПИБ_____________), кaо члaн групе који је носилaц послa, односно који је поднео 
понуду и који ће зaступaти групу понуђaчa пред Нaручиоцем и који ће у име групе понуђaчa 
потписaти уговор, когa зaступa ______________________________________________ (у дaљем 
тексту: Продавац)  
(Име, презиме и функцијa) 
 
Основ уговора:                                                   

Члан 1. 
ЈНМВ 11-2019 набавка услуге - Редован годишњи сервис и поправке медицинске опреме 
Број и датум одлуке о додели уговора: бр. __________ * oд __________ * (*попуњава Наручилац) 
Понуда изабраног понуђача бр. ___________   од  _____________ 

Понуда изабраног понуђача је саставни део овог уговора. 
 

Члан 2. 
Наручилац и понуђач уговарају цену у висини од  ______________* динара без урачунатог ПДВ-
а, односно ________________*  динара са урачунатим ПДВ -ом. (*попуњава Наручилац). 
Наручилац ће уговор о јавној набавци закључити на износ процењене вредности партије/а, која 
представља укупан плативи износ на годишњем нивоу, односно максималну финансијску 
обавезу коју наручилац може преузети према понуђачу. 
Уграђене резервне делове, извршилац услуга ће фактурисати у складу са ценама из ценовника 
резервних делова који је доставио у прилогу своје понуде. Уколико је потребно уградити 
резервни део који није предвиђен ценовником резервних делова, Давалац услуга је дужан да 
најкасније у року од 24 часа о томе обавести Корисника услуга, да достави понуду за набавку 
резервног дела и прибави његову сагласност за куповину резервног дела. 
Плаћање се врши на рачун понуђача у року од ________ дана од дана испостављања рачуна.  

 
Члан 3. 

Наручилац се обавезује да добављачу исплати уговорену цену, сагласно условима плаћања из 
чл. 2 уговора. Уговорена цена се не може мењати за време важења уговора. 
 

Члан 4. 
За услуге дефинисане у чл. 1. овог уговора плаћање ће се извршити на следећи начин:  
По извршеним услугама поправки и одржавања Извршилац услуга ће у законском року доставити 
наручиоцу услуга сва документа (фактура, радни налог који мора да садржи: назначени апарат и 
врсту опреме, опис услуга и спецификацију уграђених делова, напомену ако је има. Радни налог 
мора да буде оверен од стране Извршиоца услуга, корисника и овлашћеног представника 
Купца).  
Наручилац услуга се обавезује да ће за извршење услуга платити на рачун продавца, сходно 
датој понуди Извршиоца услуга.  
Купац ће извршити плаћање вирманом. Плаћање се врши на основу фактура које ће се 
Наручиоцу доставити након извршене услуге.  
 

Члан 5. 
Место извршења услуге је место где је инсталирана опрема или уређај из предмета овог 
уговора, а у неким случајевима, када је због врсте и обима поправке то немогуће, поправка се 
врши у сервису извршиоца услуга. У том случају одношење и враћање опреме односно уређаја, 
организује Извршилац услуга на основу сагласности овлашћеног лица наручиоца, уз обавезу да 
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изврши бесплатан превоз, одвожење и довожење уређаја или његових делова од-до објекта 
наручиоца.  
Услуге се обављају у редовном радном времену, а у изузетним случајевима (када су у питању 
већи кварови ургентног типа или они који онемогућавају обављање основне делатности 
корисника), поправка се обавља и ван радног времена. 
 

Члан 7. 
Извршилац се обавезује да се ради извршења услуге која је предмет овог уговора, одазове у 
року од (највише 48 часова), од дана пријема писаног захтева наручиоца, а да предметну услугу 
изврши у року од (највише 5 дана). 
 

Члан 8. 
Гарантни рок за извршену услугу и уграђене резервне делове, у свему у складу са понудом, 
односно на извршену услугу износи _______ месеци (не краћи од 6 месеци) од дана извршене 
услуге а за уграђене резервне делове je _______ месеци (не краћи од 6 месеци).   
С обзиром на немогућност Наручиоца да унапред има сазнање у ком обиму и каква врста 
кварова ће се десити, изабрани Понуђач ће се приликом поправки придржавати ценовника из 
своје понуде који ће бити саставни део уговора. 
 

Члан 9. 
Извршилац услуга је дужан да предметне услуге обавља са пажњом доброг домаћина, савесно и 
благовремено, у складу са техничким стандардима и узансама струке. Такође је обавезан да 
уграђује делове по ценама из ценовника Извршиоца услуга.  
У случају неквалитетно извршене услуге извршилац услуга је обавезан да исти поново 
квалитетно изврши у року од 3 дана, без права накнаде. Наручилац услуга је дужан да изврши 
рекламацију у писаној форми у року од 7 дана од дана предаје поправљеног уређаја кориснику. 
 

Члан 10. 
Наступање више силе ослобађа уговорне стране од одговорности за кашњење у извршењу 
уговорених обавеза. О датуму наступања, трајању и датуму престанка више силе уговорне 
стране су обавезне да једна другу обавесте писменим путем у року од 24 часа.   
Као случајеви више силе сматрају се природне катастрофе, пожар, поплава, експлозија, 
транспортне несреће, одлуке органа власти и други случајеви предвиђени законом као виша 
сила. 
 

Члан 11. 
Понуђач се обавезује да по потписивању уговора поднесе средство финансијског обезбеђења,  
меницу са меничним овлашћењем у износу од 10% од укупне вредности Уговора без ПДВ-а, са 
роком важења 30 дана дуже од дана важења уговора. 
 

Члан 12. 
Наручилац и понуђач су сагласни да евентуалне неспоразуме решавају мирним путем, 
споразумно.  
За случај да наручилац и понуђач не могу да реше евентуални неспоразум мирним путем, за 
решавање насталог спора надлежан је Привредни суд у  Крагујевцу. 
 

Члан 13. 
Овај уговор се закључује на период од годину дана.  
Уговор се сматра закљученим и ступа на снагу када га потпишу за то овлашћена лица уговорних 
страна. 
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Члан 14. 
За све што није изричито предвиђено овим Уговором примењиваће се одредбе Закона о 
облигационим односима.  
Уговор је сачињен у 4 истоветна примерка, по два за сваку уговорну страну.  
 
 
 

 

                                                                     УГОВОРНЕ СТАРНЕ 
 
 
 
 
 
                 Извршилац                                                                                          Купац 
                                                                                                       Здравствени центар Аранђеловац 
 
  _________________________                                                    ____________________________ 
                                                                                                          Вд.директора Јеличић др Нина 
         
 
Напомена: Oвај модел уговора представља садржину уговора који ће бити закључен са 
изабраним понуђачем, као и да ће наручилац, ако понуђач без оправданих разлога одбије да 
закључи уговор о јавној набавци, након што му је уговор додељен, Управи за јавне набавке 
доставити доказ негативне рефренце, односно исправу о реализованом средству обезбеђења 
испуњења обавеза у поступку јавне набавке. 
 
 
На почетку модела уговора понуђач назначава за коју партију конкурише, уколико 
конкурише за више партија означава сваку партију за коју конкурише (означавање партија 
може бити заокруживањем или штиклирањем). 
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VIII  УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ 

 
1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА: 
Понуђач подноси понуду на српском језику.  
 
2. ОБАВЕЗНА САДРЖИНА ПОНУДЕ: 

 Образац понуде, попуњен по свим ставкама, оверен печатом и потписан (Образац 1);  

 Образац трошкова припреме понуде (Образац 2);  

 Образац изјаве о независној понуди, попуњен по свим ставкама, оверен  печатом и 
потписан (Образац 3);  

 Образац изјаве понуђача о испуњењу услова утврђених у члану 75. Закона и конкурсној 
документацији, потписана од стране овлашћеног лица и оверена печатом (Образац 4);  

 Образац изјаве подизвођача уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем о 
испуњавању услова из чл.75. Закона (Образац 5); 

 Образац структуре цене, попуњен по свим ставкама, оверен печатом и потписан       
(Образац 6); 

 Обаразац изјаве понуђача да ће приложити инструменте обезбеђења, меницу за добро 
извршење посла, оверен печатом и потписан (Образац 7); 

 Модел уговора, попуњен по свим ставкама и потписан; 

 Докази о испуњавању додатних услова; 

 Докази о испуњавању услова у тачки 10.6 конкурсне документације (поглавље VIII). 
 
Понуде које не садрже све горе наведено неће бити вредноване и рангиране, односно 
биће одбијене као неприхватљиве. 
 
Посебни захтеви у погледу начина на који понуда мора бити сачињена и начина попуњавања 
образаца датих у конкурсној документацији:  
Препорука свим понуђачима је да сви документи поднети у понуди буду међусобно повезани у 
целину, тако да се не могу накнадно убацивати или одстрањивати и мењати појединачни 
листови, односно прилози а да се видно не оштете листови или печат. Понуда се саставља, тако 
што понуђач уписује тражене податке у обрасце, који су саставни део конкурсне документације. 
Тражени подаци морају бити дати по свим ставкама, у супротном понуда ће бити одбијена. 
Тражени подаци морају бити дати, јасно и недвосмислено, откуцани или читко попуњени 
штампаним словима, на преузетим обрасцима оригинала конкурсне документације. Рокове 
понуђач треба прецизно да одреди, наводећи тачан број дана и моменат од када рок почиње да 
тече. Свака учињена исправка, бељење или подебљавање, морају бити оверени печатом и 
потписани од стране овлашћеног лица понуђача. Попуњени обрасци морају бити оверени 
печатом и потписани од стране овлашћеног лица понуђача. 
 
3. НАЧИН ПОДНОШЕЊА ПОНУДА: 
Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији, затворену 
на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара. 
На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. У случају да понуду 
подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и 
навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди. 
Понуду доставити на адресу: Здравствени центар Аранђеловац, улица Краља Петра првог 
62, 34300 Аранђеловац, са назнаком: „Понуда за јавну набавку ЈНМВ 12-2019 Редован 
годишњи сервис и поправке медицинске опреме НЕ ОТВАРАТИ“ Понуда се сматра 
благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 30.08.2019. године у 11:00 
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часова. Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се понуда 
налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу 
приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно наручилац ће понуђачу предати потврду 
пријема понуде. У потврди о пријему наручилац ће навести датум и сат пријема понуде. Понуда 
коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која је примљена 
по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се неблаговременом. 
Неблаговремену понуду наручилац ће по окончању поступка отварања вратити неотворену 
понуђачу, са назнаком да је поднета неблаговремено.  
  

4. ПАРТИЈЕ: 
Јавна набавка је обликована по партијама. 
За партију за коју понуђач учествује у понуди, потребно је на полеђини коверте или кутије у којој 
се налази понуда да назначи за које партије се понуда односи. 
У случају да понуђач поднесе понуду за две или више партија, она мора бити поднета тако да се 
може оцењивати за сваку партију посебно.  
Докази из чл. 75. и 76. ЗЈН, у случају да понуђач поднесе понуду за две или више партија, не 
морају бити достављени за сваку партију посебно, односно могу бити достављени у једном 
примерку за све 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 оквиру једне партије, у противном 
понуда ће бити одбијена као неприхватљива. 
 
5.  ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА: 
Подношење понуде са варијантама није дозвољено. 
 
6. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ: 
У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду на начин 
који је одређен за подношење понуде. 
Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа накнадно 
доставља. Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: Здравствени центар 
Аранђеловац, ул. Краља Петра првог 62, 34300 Аранђеловац са назнаком: „Измена понуде за 
јавну набавку ЈНМВ 12-2019 НЕ ОТВАРАТИ” или „Допуна понуде за јавну набавку ЈНМВ 12-
2019  НЕ ОТВАРАТИ” или „Опозив понуде за јавну набавку ЈНМВ 12-2019 НЕ ОТВАРАТИ” 
или „Измена и допуна понуде за јавну набавку ЈНМВ 12-2019 НЕ ОТВАРАТИ”. На полеђини 
коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. У случају да понуду подноси група 
понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и 
адресу свих учесника у заједничкој понуди. По истеку рока за подношење понуда понуђач не 
може да повуче нити да мења своју понуду. 
 
7. УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ:  
Понуђач може да поднесе само једну понуду.  
Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој 
понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда. 
У Обрасцу понуде (Образац 1. у поглављу VI ове конкурсне документације), понуђач наводи 
на који начин подноси понуду, односно да ли подноси понуду самостално, или као заједничку 
понуду, или подноси понуду са подизвођачем. 
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8. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ: 
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде (Образац 1. у 
поглављу VI ове конкурсне документације) наведе да понуду подноси са подизвођачем, 
проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу,  а који не може бити већи од 
50%, као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.  
Понуђач у Обрасцу понуде наводи назив и седиште подизвођача, уколико ће делимично 
извршење набавке поверити подизвођачу.  
Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који подноси 
понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у уговору о јавној набавци.  
Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су наведени у 
поглављу IV конкурсне документације, у складу са Упутством како се доказује испуњеност услова 
(Образац 5. у поглављу VI ове конкурсне документације). 
Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, 
односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.  
Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача, ради 
утврђивања испуњености тражених услова. 
 
9. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА: 
Понуду може поднети група понуђача. 
Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде мора бити споразум 
којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, 
а који обавезно садржи податке из члана 81. ст. 4. тач. 1)  и 2) ЗЈН и то податке о:  

• податке о члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и    
који  ће заступати групу понуђача пред наручиоцем,  
• опис послова сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора.  

Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су наведени у 
поглављу IV ове конкурсне документације, у складу са Упутством како се доказује испуњеност 
услова (Образац 4. у поглављу VI ове конкурсне документације). 
Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.  
Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или заједничку 
понуду у име задругара. 
Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној 
набавци одговара задруга и задругари у складу са ЗЈНом. 
Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка јавне набавке и 
уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари. 
 
10. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ 
ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ ПОНУДЕ: 
10.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања: 
Услови плаћања: Рок за плаћање уговорене цене не може бити краћи од 60 дана и исти мора 
бити дат у складу са Законом (не дужи од 90 дана). Рок плаћања се рачуна од дана службеног 
пријема исправне фактуре. 
Понуђач је дужан да приликом достављања фактуре на фактури упише број и датум закљученог 
уговора о предметној јавној набавци. 
Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача 
Понуђачу није дозвољено да захтева аванс. 
Обавезе Наручиоца из овог уговора које доспевају у наредној буџетској години биће реализоване 
највише до износа финансијских средстава која ће Наручиоцу бити одобрена за наредну 
буџетску годину. 
 



Конкурсна документација за јавну набавку  ЈНМВ  12-2019  73/ 77 
  

 

10.2. Начин спровођења контроле и обезбеђивање гаранције квалитета: 
Гаранција на извршене услуге не може бити краћа од 6 месеци. 
Гаранција на уграђене делове  не може бити краћа од 6 месеци. 
Уколико гарантни рок буде краћи понуда ће бити одбијена. 

 
10.3. Захтев у погледу рока (испоруке добара, извршења услуге, извођења радова): 
Извршилац се обавезује да се за извршење услуге која је предмет овог уговора, одазове у року 
од (највише 48 часова), од дана пријема писаног захтева Наручиоца, а да предметну услугу 
изврши у року од (највише 5 дана). 
 
10.4. Захтев у погледу рока важења понуде: 
Рок важења понуде не може бити краћи од 90 дана од дана отварања понуда. 
Уколико понуђач у понуди наведе краћи рок важења понуде, таква понуда ће бити одбијена као 
неприхватљива. 
У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику затражи од 
понуђача продужење рока важења понуде. 
Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде на може мењати понуду. 
 
10.5. Рекламација: 
Рок за рекламацију у случају неквалитетно извршене услуге не може бити дужи од 3 дана од 
пријема рекламације. Наручилац има право на рекламацију у року од 7 дана од дана пријема 
поправљеног уређаја.  
Уколико је рок за отклањање рекламације дужи, понуда се одбија. 
 
10.6. Захтеви и критеријуми за оценивање и рангирање понуда: 

 Гаранција на извршене услуге: не краћа од 6 месеци од примопредаје, констатоване 
заједнички   обострано потписаним записником 

 Гаранција на уграђене делове: не краћа од 6 месеци од примопредаје, констатоване 
заједнички   обострано потписаним записником 

 Односи се на све партије: Понуђач је дужан да достави писмо ауторизације – 
овлашћење од стране произвођача на меморандуму произвођача, потписано и оверено 
од стране овлашћеног лица произвођача, да је понуђач овлашћен да понуди и изврши 
услуге сервисирања са продајом и уградњом оригиналних резервних делова на 
територији РС. 

 
11. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У ПОНУДИ: 
Цена мора бити исказана у динарима, са и без пореза на додату вредност, са урачунатим свим 
трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке, с тим да ће се за оцену 
понуде узимати у обзир цена без пореза на додату вредност. 
Цена је фиксна и не може се мењати. 
Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са чланом 
92. ЗЈН. 
Ако понуђена цена укључује увозну царину и друге дажбине, понуђач је дужан да тај део 
одвојено искаже у динарима.  
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12. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И РОКОВИМА 
ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА:      

Понуђач коме је додељен уговор у обавези је да поднесе: 
Бланко сопствену меницу на износ од 10% вредности понуде без ПДВ-а, са меничним 
овлашћењем (менично овлашћење саставља понуђач), са роком важења најмање 30 дана 
дуже од времена трајања уговора и са копијом картона депонованих потписа на којој се јасно 
виде депоновани потписи и печат фирме понуђача и која треба да буде оверена оригиналним 
печатом банке са датумом овере (овера не старија од месец дана од дана закључења уговора) и 
Извод са интернет странице НБС - Регистра меница и овлашћења, као доказ да је меница 
регистрована. 
НАПОМЕНЕ: Достављене менице морају бити регистроване у Регистру меница и 
овлашћења који води Народна банка Србије, у складу са Одлуком о ближим условима, 
садржини и начину вођења Регистра меница и овлашћења („Сл. гласник РС“, бр.56/2011). 
У складу да наведеним, уз меницу и менично овлашћење обавезно доставити доказ о 
регистрацији менице - Извод са интернет странице НБС- Регистра меница и овлашћења. 
Печати и потписи на меници, картону депонованих потписа и меничном овлашћењу треба да 
буду идентични, такође и број текућег рачуна на меничном овлашћењу (уколико је попуњен) и 
картону депонованих потписа треба да буде исти. 
Уколико изабрани понуђач не обезбеди и не преда наручиоцу средство обезбеђења за добро 
извршење посла на дан потписивања уговора, наручилац задржава право да потпише уговор са 
следећим најбоље ранигираним понуђачем. 
          
13. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА ПОНУЂАЧИМА НА 
РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ:  
Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на располагање. 
 
14. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ: 
Заинтересовано лице може, у писаном облику путем поште на адресу наручиоца: Здравствени 
центар Аранђеловац, ул.Краља Петра првог 62, 34300 Аранђеловац и електронске поште на       
е-mail javnenabavke.zcar@gmail.com, сваког радног дана од понедељка до петка у периоду од 
07:00-14:00 часова, тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са 
припремањем понуде, при чему може да укаже наручиоцу и на евентуално уочене недостатке и 
неправилности у конкурсној документацији, најкасније 5 дана пре истека рока за подношење 
понуде.  
Наручилац ће у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева за додатним информацијама или 
појашњењима конкурсне документације, одговор објавити на Порталу јавних набавки и на својој 
интернет страници.  
Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев за додатним 
информацијама или појашњењима конкурсне документације, ЈНМВ 12-2019 Редован годишњи 
сервис и поправке медицинске опреме. Ако наручилац измени или допуни конкурсну 
документацију 8 или мање дана пре истека рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок 
за подношење понуда и објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда.  
По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити да допуњује 
конкурсну документацију.  
Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде телефоном није 
дозвољено.  
Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен чланом 20. ЗЈН,  и 
то:  
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- путем електронске поште или поште, као и објављивањем од стране наручиоца на 
Порталу јавних набавки и на својој интернет страници; 

 - ако је документ из поступка јавне набавке достављен од стране наручиоца или 
понуђача путем електронске поште, страна која је извршила достављање дужна је да од друге 
стране захтева да на исти начин потврди пријем тог документа, што је друга страна дужна да то 
и учини када је то неопходно као доказ да је извршено достављање. 
 
15.  ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И КОНТРОЛА 
КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА:  
После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у писаном облику 
захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и 
упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид) код понуђача, односно његовог 
подизвођача (члан 93. ЗЈН).  
Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно извршити 
контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац ће понуђачу оставити 
примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да омогући наручиоцу контролу (увид) 
код понуђача, као и код његовог подизвођача.  
Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака уочених 
приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања.  
У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена. 
Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду одбити 
као неприхватљиву.  
 
16. КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНАТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ ПРАВА 
ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА: 
Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне 
својине трећих лица, сноси понуђач. 
 
17. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПОНУЂАЧА СА 
ДЕТАЉНИМ УПУТСТВОМ О САДРЖИНИ ПОТПУНОГ ЗАХТЕВА:  
Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно свако заинтересовано лице које има 
интерес за доделу уговора у конкретном поступку јавне набавке и који је претрпео или би могао 
да претрпи штету због поступања наручиоца противно одредбама овог ЗЈН.  
Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено доставља Републичкој 
комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки (у даљем тексту: Републичка комисија).  
Захтев за заштиту права се доставља наручиоцу непосредно, електронском поштом на e-mail: 
javnenabavke.zcar@gmail.com, или препорученом пошиљком са повратницом на адресу 
наручиоца. 
Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке 
радње наручиоца, осим ако ЗЈН није другачије одређено. О поднетом захтеву за заштиту права 
наручилац обавештава све учеснике у поступку јавне набавке, односно објављује обавештење о 
поднетом захтеву на Порталу јавних набавки и на интернет страници наручиоца, најкасније у 
року од два дана од дана пријема захтева.  
Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за подношење 
понуда или конкурсне документације сматраће се благовременим ако је примљен од стране 
наручиоца најкасније седам дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин 
достављања и уколико је подносилац захтева у складу са чланом 63. став 2. ЗЈН указао 
наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности, а наручилац исте није отклонио.  
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Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које наручилац предузме пре истека рока за 
подношење понуда, а након истека рока из претходног става, сматраће се благовременим 
уколико је поднет најкасније до истека рока за подношење понуда.  
После доношења одлуке о додели уговора из чл.108. ЗЈН или одлуке о обустави поступка јавне 
набавке из чл. 109. ЗЈН, рок за подношење захтева за заштиту права је десет дана од дана 
објављивања одлуке на Порталу јавних набавки. 
Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку јавне 
набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово подношење 
пре истека рока за подношење понуда, а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока. 
Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране истог 
подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за које је подносилац 
захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева.  
Захтев за заштиту права не задржава даље активности наручиоца у поступку јавне набавке у 
складу са одредбама члана 150. овог ЗЈН.  
Захтев за заштиту права мора да садржи:  
1) назив и адресу подносиоца захтева и лице за контакт; 
2) назив и адресу наручиоца;  
3)податке о јавној набавци која је предмет захтева, односно о одлуци наручиоца;  
4) повреде прописа којима се уређује поступак јавне набавке; 
5) чињенице и доказе којима се повреде доказују;  
6) потврду о уплати таксе из члана 156. овог ЗЈН; 
7) потпис подносиоца.  
Валидан доказ о извршеној уплати таксе, у складу са Упутством о уплати таксе за подношење 
захтева за заштиту права Републичке комисије, објављеном на сајту Републичке комисије, у 
смислу члана 151. став 1. тачка 6) ЗЈН, је:  

1. Потврда о извршеној уплати таксе из члана 156. ЗЈН која садржи следеће 
елементе:  

(1) да буде издата од стране банке и да садржи печат банке;  
(2) да представља доказ о извршеној уплати таксе, што значи да потврда мора да садржи 

податак да је налог за уплату таксе, односно налог за пренос средстава реализован, као и датум 
извршења налога. Републичка комисија може да изврши увид у одговарајући извод 
евиденционог рачуна достављеног од стране Министарства финансија – Управе за трезор и на 
тај начин додатно провери чињеницу да ли је налог за пренос реализован.  

(3) износ таксе из члана 156. ЗЈН чија се уплата врши - 60.000 динара;  
(4) број рачуна: 840-30678845-06; 
(5) шифру плаћања: 153 или 253;  
(6) позив на број: подаци о броју или ознаци јавне набавке поводом које се подноси 

захтев за заштиту права; 
(7) сврха: ЗЗП; Здравствени центар Аранђеловац јавна набавка ЈНМВ 12-2019 Редован 

годишњи сервис и поправке медицинске опреме. 
(8) корисник: буџет Републике Србије; 
(9) назив уплатиоца, односно назив подносиоца захтева за заштиту права за којег је 

извршена уплата таксе;  
(10) потпис овлашћеног лица банке, или  
2. Налог за уплату, први примерак, оверен потписом овлашћеног лица и печатом банке 

или поште, који садржи и све друге елементе из потврде о извршеној уплати таксе наведене под 
тачком 1, или  

3. Потврда издата од стране Републике Србије, Министарства финансија, Управе за 
трезор, потписана и оверена печатом, која садржи све елементе из потврде о извршеној уплати 
таксе из тачке 1, осим оних наведених под (1) и (10), за подносиоце захтева за заштиту права 
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који имају отворен рачун у оквиру припадајућег консолидованог рачуна трезора, а који се води у 
Управи за трезор (корисници буџетских средстава, корисници средстава организација за 
обавезно социјално осигурање и други корисници јавних средстава), или 

4. Потврда издата од стране Народне банке Србије, која садржи све елементе из 
потврде о извршеној уплати таксе из тачке 1, за подносиоце захтева за заштиту права (банке и 
други субјекти) који имају отворен рачун код Народне банке Србије у складу са ЗЈН и другим 
прописом. 
Поступак заштите права регулисан је одредбама чл. 138. - 166. ЗЈН.  
 
18. РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН:  
Уговор о јавној набавци ће бити достављен понуђачу којем је додељен уговор у року од 8 дана 
од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права из члана 149. Закона. У случају да 
је поднета само једна понуда наручилац може закључити уговор пре истека рока за подношење 
захтева за заштиту права, у складу са чланом 112. став 2. тачка 5) Закона. 
 
19. ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА И ПЛАНОВИ: 
Ова конкурсна документација не садржи техничку документацију и планове. 
 
20. ОБАВЕШТЕЊЕ ДА ПРИЛИКОМ САЧИЊАВАЊА ПОНУДЕ УПОТРЕБА ПЕЧАТА НИЈЕ 
ОБАВЕЗНА: 
Управа за јавне набавке донела је Правилник о допуни Правилника о обавезним елементима 
конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености 
услова, где употреба печата више није обавезна од 19.06.2019. године. 
 


