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На основу члана 39. и члана 61. став 4. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС”
бр.24/2012;14/15; 68/15, у даљем тексту: Закон), чл. 6. Правилника о обавезним елементима
конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености
услова („Сл. гласник РС” бр. 86/2015), Одлуке о покретању поступка јавне набавке број
ОБВ-01-2666 и Решења о образовању комисије заведеним под бројем ОБВ-01-2667
припремљена је:

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
за јавну набавку мале вредности: Набавка услуге сервиса према указаној потреби
ангио сале Axiom Artis Zee Floor произвођача Siemens са заменом и уградњом
резервних делова и пуштањем у рад апарата, ЈНМВ бр.05/2018
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Прилог бр.1.
ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ
1. Подаци о наручиоцу
Наручилац: ОПШТА БОЛНИЦА ВАЉЕВО
Адреса: Синђелићева 62, 14000 Ваљево
Интернет страница: www.obvaljevo.rs
Матични број:
1
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Порески идентификациони број:
1
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2. Врста поступка јавне набавке
Предметна јавна набавка се спроводи поступком јавне набавке мале вредности, у складу са
Законом и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке.
3. Предмет јавне набавке
Предмет јавне набавке бр.05/2018 - Набавка услуге сервиса према указаној потреби ангио
салу Axiom Artis Zee Floor (сер. бр.135999), произвођача Siemens са заменом и уградњом
резервних делова и пуштањем у рад апарата у Општој болници Ваљево.
4. Циљ поступка
Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци.
5. Контакт (лице или служба)
Служба: Техничка служба
Лице за контакт: Марија Ивановић, дипл.инг.
Електронска адреса: marija.ivanovic@zcvaljevo.com
Телефон:014/ 295-402;
Лице за контакт: Радмила Илинчић, дипл.ек.
Електронска адреса: radmila.ilincic@zcvaljevo.com;

Лице овлашћено за потписивање уговора: др Зоран Ђурић
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Прилог бр.2.
ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

1. Предмет јавне набавке
Предмет јавне набавке бр. 05/2018 су услуге – Одржавања према указаној потреби
(корективно одржавање), по позиву, ангио сале Axiom Artis Zee Floor (сер. бр.135999),
произвођача „Siemens“
2. Ознака из општег речника набавке - 50400000 - Услуге поправке и одржавања
медицинске опреме и прецизне опреме;
3. Партије
Јавна набавке није обликована по партијама.
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Прилог бр.3.
Врста, техничке карактеристике (спецификације), квалитет, количина и
опис добара, радова или услуга, начин спровођења контроле и
обезбеђивања гаранције квалитета, рок извршења, место извршења или
испоруке добара, евентуалне додатне услуге и сл.

ЈАВНА НАБАВКА - Одржавања према указаној потреби, по позиву, (корективно
одржавање), ангио сале Axiom Artis Zee Floor (сер. бр.135999) произвођача „Siemens“,
ЈНМВ бр.05/2018.
Предмет ове јавне набавке је годишње одржавање ангио сале Axiom Artis Zee Floor
(сер. бр.135999) са укљученим резервним деловима, за потребе опште болнице
Ваљево
Услуга одржавања према указаној потреби, по позиву и поправка апарата
подразумева следеће:
1. Одржавања према указаној потреби, по позиву, ангио сале Axiom Artis Zee Floor
(сер. бр.135999) произвођача „Siemens“
2. Сервис по позиву за наведени апарат подразумева:
 Неограничен број сервисних интервенција, који подразумевају замену оргиналних
резервних делова и потрошног материјала за који се у току важења уговора утврди да
су неисправни.
 У цену понуде треба обухватити: Радни сат сервисера, набавку и испоруку свих
оргиналних резервних делова и потрошног материјала који су потребни за поправку
да би апарт био у функцији .
 Дијагнозу квара и поправку опреме по фабричким упутствима уз коришћење
калибрисаних мерних инструмената.
 Подешавање према фабричким прописима и спецификацијама
 Контролу функције целокупне опреме.
Одзив и гаранција:
Добављач се обавезује да се ради извршења услуге која је предмет овог уговора,
одазове у року од 24 часа од дана пријема захтева наручиоца (захтев и време одзива
добављача односи се на радне дане), а да предметну услугу, испоруку резервних делова и
техничког потрошног материјала изврши у року од 7 дана од дана извршене дефектаже
квара.
Добављач се обавезује да хитне интервенције изврши одмах, ако је позив упућен у
току радног дана до 10,00 часова или у року од 24 часа уколико је позив упућен после 10,00
часова.
Позивом се сматра сваки позив од стране искључиво овлашћеног лица Наручиоца и
то у форми писменог дописа (е-маил, факс, допис и сл.), односно усмени позив (телефон).
Наручилац захтева да гарантни рок на сваки сервис и одржавање опреме буде
најмање 6 месеци од дана извршеног сервиса и одржавања, а гарантни рок на сваки
замењени део опреме најмање 6 месеци од дана његове замене.
Испоручилац услуге је дужан да уграђује и испоручује искључиво оригиналне
резервне делове и потрошни материјал.
Све услуге потребно је извршити у реалном времену извршења и уз реалан утрошак
сервисног, резервног и осталог материјала.
Конкурсна документација за ЈНМВ број 05/2018
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Испоручилац услуге приликом стручног прегледа сачињава уредну документацију о
прегледу апарата, о извршеном раду сервисера и утрошеном материјалу.
Исправном документацијом сматра се, између осталог, радни налог попуњен свим
техничким подацима, датумом, именом, презименом и потписом сервисера и овлашћеног
корисника. Наручилац захтева да се након сваке извршене услуге попуни „СЕРВИСНА
КЊИЖИЦА“ апарата.
Понуђач се обавезује да након сваке извршене сервисне услуге попуни
спецификацију извршених услуга, као и евентуалну замену резервних делова.
Спецификација треба да садржи број сати за извршену појединачну услугу, као и назив
замењеног и преузетог резервног дела, са ценама из достављеног списка резевних делова,
који се достављају уз понуду.
Сервисно одржавање:
- Сервисно одржавање искључиво ће се обављати од стране сервисера који поседују
одговарајући сертификат произвођача опреме.
- Уколико приликом сервисне интервенције сервисер констатује да је даље одржавање
опреме нерационално или немогуће, дужан је да сачини предлог за отпис опреме, а у циљу
планирања набавке тј. обнављања предметне опреме;
Место извршења услуге:
Место извршења услуге је локација Опште болнице Ваљево где је и инсталирана опрема за
коју је предмет ове набвке, а у изузетним случајевима, када због врсте или обима поправке
то није могуће, сервис ће се обављати у просторијама Извршиоца услуга. У том случају
одношење и враћање уређаја организује Извршилац услуга без икакве накнаде и
наплаћивања трошкова транспорта
Квалитет услуге
Извршилац услуга је дужан да предметне послове обавља са пажњом доброг домаћина,
савесно и благовремено, у складу са техничким стандардима и узансама струке.

Датум:

М.П.

Потпис понуђача

Овлашћено лице понуђача
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Прилог бр.4.
УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. 76. ЗАКОНА И
УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ
УСЛОВА
1.УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА
1.1. Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који
испуњава обавезне услове за учешће у поступку јавне набавке дефинисане
чл. 75. Закона, и то:
1) Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући
регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона);
2) Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као
члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела
против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело
примања или давања мита, кривично дело преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2)
Закона);
3) Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са
прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној
територији (чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона);
4) Да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је
предмет јавне набавке; Доказ: Решење – дозвола Министарства здравља;
Важећу Лиценцу за обављање послова промета уређаја који производе
јонизујућа зрачења издату од стране Агенције за заштиту од јонизујућих
зрачења и нуклеарну сигурност Србије; Важећа лиценца за обављање
радијационе делатности – сервисирање, коју издаје Агенција за заштиту од
јонизујућег зрачења и нуклеарну сигурност Србије у којој је садржано и име
сервисера за кога/-је је понудом достављен сертификат о обављеној обуци за
сервисирање ангио сале Axiom Artis Zee Floor код произвођача истог, а која је
предмет понуде ; Уколико сервисер за кога је понудом достављен сертификат
о обављеној обуци за сервисирање ангио сале Axiom Artis Zee Floor код
произвођача истог није уписан у Лиценцу за сервис извора јонизујућих
зрачења коју издаје Агенција за заштиту од јонизујућих зрачења и нуклеарну
сигурност Србије, понуђач је дужан да за тог сервисера уз понуду достави и
сертификат о обучености за рад са затвореним изворима јонизујућих зрачења
и оспособљавање за спровођење мера заштите при сервисирању уређаја у
медицинској рендген дијагностици издат од стране установе овлашћене за
спровођење ових обука (могу копије) а наручилац ће у поступку евалуације
понуда проверити код Агенције за заштиту од јонизујућих зрачења и нуклеарну
сигурност Србије да ли је наведени сервисер пријављен од стране понуђача
као извршилац на пословима сервисирања извора јонизујућих зрачења у
складу са Законом о заштити од јонизујућег зрачења и нуклеарној сигурности
Србије..
5) Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао
обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању
и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања
делатности која је на снази у време подношења понуде (чл. 75. ст. 2. Закона).

1.2.

Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке, мора испунити
додатне услове за учешће у поступку јавне набавке, дефинисане чл. 76.
Закона, и то:
1) Да понуђач располаже неопходним кадровским капацитетом:
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Понуђач мора да има радно ангажована најмање 2 сертификована
сервисера од стране произвођача опреме „Siemens“ за ангио салу Axiom
Artis Zee Floor.
2) Да понуђач располаже довољним техничким капацитетом;
Да je понуђач овлашћени сервисер на територији Републике Србије тј. да је
у потпуности оспособљен да може да врши услугу сервиса и уградњу
резервних делова за предмет јавне набавке.

1.3.

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 80.
Закона, подизвођач мора да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1.
тач. 1) до 4) Закона и услов из члана 75. став 1. тачка 5) Закона, за део набавке
који ће понуђач извршити преко подизвођача.

1.4.

Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача, мора
да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона, а додатне
услове испуњавају заједно.
Услов из члана 75. став 1. тач. 5) Закона, дужан је да испуни понуђач из групе
понуђача којем је поверено извршење дела набавке за који је неопходна
испуњеност тог услова.

2. УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА
Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне
набавке, понуђач доказује достављањем следећих доказа:
1)Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона - Доказ: Извод из регистра Агенције за
привредне регистре, односно извод из регистра надлежног Привредног суда:
2)Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона - Доказ: Правна лица: 1) Извод из казнене
евиденције, односно уверење основног суда на чијем подручју се налази седиште
домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног
правног лица, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за кривична дела
против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања
или давања мита, кривично дело преваре; 2) Извод из казнене евиденције Посебног
одељења за организовани криминал Вишег суда у Београду, којим се потврђује да
правно лице није осуђивано за неко од кривичних дела организованог криминала; 3)
Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а,
којим се потврђује да законски заступник понуђача није осуђиван за кривична дела
против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања
или давања мита, кривично дело преваре и неко од кривичних дела организованог
криминала (захтев се може поднети према месту рођења или према месту
пребивалишта законског заступника). Уколико понуђач има више законских
заступника дужан је да достави доказ за сваког од њих. Предузетници и физичка
лица: Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе
МУП-а, којим се потврђује да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан
организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде,
кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита,
кривично дело преваре (захтев се може поднети према месту рођења или према
месту пребивалишта).
Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда;
3)Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона - Доказ: Уверење Пореске управе
Министарства финансија и привреде да је измирио доспеле порезе и доприносе и
уверење надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу
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изворних локалних јавних прихода или потврду Агенције за приватизацију да се
понуђач налази у поступку приватизације.
Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда;
4)Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 5) Закона – Услов: Да има важећу дозволу надлежног
органа за обављање делатности која је предмет јавне набавке,Доказ( могу копије):
1.Важећа дозвола за обављање одговарајуће делатности: Решење – дозвола
Министарства здравља за промет на велико медицинских средстава;
2.Важећу Лиценцу на име понуђача за обављање послова промета уређаја који
производе јонизујућа зрачења издату од стране Агенције за заштиту од јонизујућих
зрачења и нуклеарну сигурност Србије
3. Важећу Лиценцу за обављање радијационе делатности за сервисирање,
монтирање и одржавање медицинских средстава која су јонизујућег зрачења коју
издаје Агенција за заштиту од јонизујуће зрачење и нуклеарну сигурност Србије (у
достављеној лиценци мора бити садржано и име сервисера за које је понудом
достављени сертификати о обављеној обуци за сервисирање предметне опреме код
произвођача исте, а за коју је услуга сервиса предмет понуде; ( могу копије) Уколико
сервисер за кога је понудом достављен сертификат о обављеној обуци за
сервисирање ангио сале Axiom Artis Zee Floor код произвођача исте није уписан у
Лиценцу за сервис извора јонизујућих зрачења коју издаје Агенција за заштиту од
јонизујућих зрачења и нуклеарну сигурност Србије, понуђач је дужан да за тог
сервисера уз понуду достави и сертификат о обучености за рад са затвореним
изворима јонизујућих зрачења и оспособљавање за спровођење мера заштите при
сервисирању уређаја у медицинској рендген дијагностици издат од стране установе
овлашћене за спровођење ових обука (могу копије) а наручилац ће у поступку
евалуације понуда проверити код Агенције за заштиту од јонизујућих зрачења и
нуклеарну сигурност Србије да ли је наведени сервисер пријављен од стране
понуђача као извршилац на пословима сервисирања извора јонизујућих зрачења у
складу са Законом о заштити од јонизујућег зрачења и нуклеарној сигурности Србије.
5)Услов из члана чл. 75. ст. 2. - Доказ: Потписан о оверен Образац изјаве (Образац
изјаве, дат је у Прилогу број 10). Изјава мора да буде потписана од стране
овлашћеног лица понуђача и оверена печатом. Уколико понуду подноси група
понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача
из групе понуђача и оверена печатом.
Испуњеност додатних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке,
понуђач доказује достављањем следећих доказа:
1)
За запослена лица(сервисере): да има најмање 2 сервисера, са важећим
сертификатом произвођача,у сталном радном односу и/или 2 сервисера, са важећим
сертификатом произвођача, ангажованог на одређено време по уговору о раду,
уговору о делу, уговору о повременим и привременим пословима у моменту пре
објављивања позива за јавну набавку..
2)
Понуђач је дужан да уз понуду достави фотокопију важећег овлашћења
произвођача „Siemens“ које ће доказати да је понуђач овлашћен за сервис и уградњу
резервних делова предмета јавне набавке.
Уколико понуду подноси група понуђача понуђач је дужан да за сваког члана групе
достави наведене доказе да испуњава услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4), а
доказ из члана 75. став 1. тач. 5) Закона, дужан је да достави понуђач из групе
понуђача којем је поверено извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност
тог услова.
Додатне услове група понуђача испуњава заједно.
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Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, понуђач је дужан да за
подизвођача достави доказе да испуњава услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4)
Закона, а доказ из члана 75. став 1. тач. 5) Закона, за део набавке који ће понуђач
извршити преко подизвођача.
Наведене доказе о испуњености услова понуђач може доставити у виду неоверених
копија, а наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од
понуђача, чија је понуда на основу извештаја за јавну набавку оцењена као
најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих
доказа.
Ако понуђач у остављеном, примереном року који не може бити краћи од пет дана, не
достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову
понуду одбити као неприхватљиву.
Понуђачи који су регистровани у регистру који води Агенција за привредне регистре
не морају да доставе доказ из чл. 75. ст. 1. тач. 1) до 4), који је јавно доступан на
интернет страници Агенције за привредне регистре.
Потребно је само да понуђач назначи јасно у понуди да је регистрован у Регистру
АПР-а.
Наручилац неће одбити понуду као неприхватљиву, уколико не садржи доказ одређен
конкурсном документацијом, ако понуђач јасно наведе у понуди интернет страницу на
којој су подаци који су тражени у оквиру услова јавно доступни.
Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају тражени докази, понуђач
може, уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и
материјалном одговорношћу оверену пред судским или управним органом, јавним
бележником или другим надлежним органом те државе.
Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су
документи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране
надлежних органа те државе.
Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени
у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења
одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци
и да је документује на прописани начин
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Прилог бр.5.
УПУСТВО О САЧИЊАВАЊУ ПОНУДЕ
1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА
Понуђач подноси понуду на српском језику.
2. НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА
Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или
кутији, затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу
утврдити да се први пут отвара.
На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача.
У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се
ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.
Понуду доставити на адресу:
Општа болница Ваљево, Синђелићева бр.62, 14000 Ваљево са назнаком:
,,Понуда за јавну набавку (услуге) – Одржавања према указаној потреби, по
позиву,
ангио сале Axiom Artis Zee Floor, сер. бр.135999, произвођача
„Siemens“ ЈНМВ бр.05/2018 - НЕ ОТВАРАТИ”. Понуда се сматра благовременом
уколико је примљена од стране наручиоца до 13.04.2018. године до 13:30
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.
Место време и начин отварања понуда:
Отварање понуда ће бити извршено дана 13.04.2018. године у 14:00 часова у
великој сали управне зграде Опште болнице Ваљево, Синђелићева 62, 14000
Ваљево.
У отварању понуда могу учествовати представници понуђача уз предходну предају
писменог пуномоћја
3. ПАРТИЈЕ
Јавна набавке није обликова по партијама.
4. ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА
Подношење понуде са варијантама није дозвољено.
5. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ
У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју
понуду на начин који је одређен за подношење понуде.
Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа
накнадно доставља.
Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: Општа болница
Ваљево, Синђелићева бр.62, 14000 Ваљево, са назнаком:
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„Измена понуде за јавну набавку (услуга) - Одржавања према указаној потреби,
по позиву, ангио сале Axiom Artis Zee Floor, сер. бр.135999, произвођача
„Siemens“ ЈНМВ бр.05/2018- НЕ ОТВАРАТИ” или
„Допуна понуде за јавну набавку (услуга) - Одржавања према указаној потреби,
по позиву, ангио сале Axiom Artis Zee Floor, сер. бр.135999, произвођача
„Siemens“ ЈНМВ бр.05/2018 НЕ ОТВАРАТИ” или
„Опозив понуде за јавну набавку (услуга) - Одржавања према указаној потреби,
по позиву, ангио сале Axiom Artis Zee Floor, сер. бр.135999, произвођача
„Siemens“ ЈНМВ бр.05/2018 НЕ ОТВАРАТИ” или
„Измена и допуна понуде за јавну набавку (услуга) - Одржавања према указаној
потреби, по позиву, ангио сале Axiom Artis Zee Floor, сер. бр.135999,
произвођача „Siemens“ ЈНМВ бр.05/2018 НЕ ОТВАРАТИ ”.
На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. У случају да
понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи
понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.
По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју
понуду.
6. УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ
Понуђач може да поднесе само једну понуду.
Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у
заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више
заједничких понуда.
У Обрасцу понуде (прилог бр.6), понуђач наводи на који начин подноси понуду,
односно да ли подноси понуду самостално, или као заједничку понуду, или подноси
понуду са подизвођачем.
7. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде
(прилог бр.6) 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 прилогу бр.4 конкурсне документације, у складу са упутством како се
доказује испуњеност услова.
Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне
набавке, односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.
Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача,
ради утврђивања испуњености тражених услова.
8. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА
Понуду може поднети група понуђача.
Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде мора бити
споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на
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извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке из члана 81. ст. 4. тач. 1) и
2) Закона и то:
•Податке о члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и
који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем и,
•Опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора.
Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су
наведени у прилогу 4 конкурсне документације, у складу са Упутством како се
доказује испуњеност услова.
Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.
Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или
заједничку понуду у име задругара.
Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и
уговора о јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са законом.
Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка јавне
набавке и уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари.
9. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ
ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ ПОНУДЕ
9.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања.
Понуђачу није дозвољено да захтева аванс.
Рок плаћања: За извршену услугу у року од 90 дана, од дана када му добављач
достави исправан рачун са радним налогом и пратећом докуменентацијом.
9.2. Захтеви у погледу гарнтног рока предмета набавке
Наручилац захтева да гарантни рок на сваки сервис и одржавање опреме буде
најмање 6 месеци од дана извршеног сервиса и одржавања, а гарантни рок на сваки
замењени део опреме најмање 6 месеци од дана његове замене.
9.3. Захтев у погледу рока (извршења услуге, извођења радова)
Добављач се обавезује да се ради извршења услуге која је предмет овог уговора,
одазове у року од 24 часа од дана пријема захтева наручиоца (захтев и време одзива
добављача односи се на радне дане), а да предметну услугу, испоруку резервних
делова и техничког потрошног материјала изврши у року од 7 дана од дана извршене
дефектаже квара.
Добављач се обавезује да хитне интервенције изврши одмах, ако је позив упућен у
току радног дана до 10,00 часова или у року од 24 часа уколико је позив упућен после
10,00 часова.
Позивом се сматра сваки позив од стране искључиво овлашћеног лица Наручиоца и
то у форми писменог дописа (е-маил, факс, допис и сл.), односно усмени позив
(телефон).
9.4. Захтев у погледу рока важења понуде
Рок важења понуде не може бити краћи од 60 дана од дана отварања понуда.
У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику
затражи од понуђача продужење рока важења понуде.
Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде на може мењати
понуду.
9.5. Захтев у погледу рока закључења уговора
Изабрани понуђач је дужан да у року од 3 дана од достаљања уоговра, исти потпише
и достави наручиоцу, у супротном сматра се да је одустао од понуде.
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10. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У
ПОНУДИ
Цена мора бити исказана у динарима, са и без пореза на додату вредност, са
урачунатим свим трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне
набавке, с тим да ће се за оцену понуде узимати у обзир цена без пореза на додату
вредност. Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити
у складу са чланом 92. Закона.
11. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И РОКОВИМА
ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА
I Изабрани понуђач је дужан да достави:
Средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла - Изабрани понуђач се
обавезује да у тренутку закључења уговора, преда наручиоцу бланко сопствену меницу,
која мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије.
Меница мора бити оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног за заступање,
а уз исту мора бити достављено попуњено и оверено менично овлашћење – писмо, са
назначеним износом од 10% од укупне вредности уговора без ПДВ-а.
Уз меницу мора бити достављена копија картона депонованих потписа који је издат од
стране пословне банке коју понуђач наводи у меничном овлашћењу – писму.
ИЛИ
Приликом закључења уговора понуђач је дужан да достави Банкарску гаранцију за
добро извршење посла са износом од 10% од укупне вредности уговора и са роком важења
минимум 30 дана дуже од уговореног рока за извршење услуга.
Наведена банкарска гаранција мора имати клаузулу: „неопозива, безусловна и на први позив
наплатива и без права на приговор“.
Наручилац ће уновчити средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла у
случају да понуђач не буде извршавао своје уговорне обавезе у роковима и на начин предвиђен
уговором.

12. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА ПОНУЂАЧИМА
НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ
Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на
располагање.
13. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ
Заинтересовано лице може, у писаном облику путем поште на адресу наручиоца ул.
Синђелићева
бр.62
Ваљево
или
електронске
поште
на
е-маил
marija.ivanovic@zcvaljevo.co и radmila.ilincic@zcvaljevo.com; тражити од наручиоца
додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, при чему може
да укаже наручиоцу 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 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, ЈН бр. 05/2018.
Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 или мање дана пре
истека рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и
објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда. По истеку рока
предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити да допуњује
конкурсну документацију.
Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде
телефоном није дозвољено.
Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен чланом
20. Закона.
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14. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И КОНТРОЛА
КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА
После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у
писаном облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при
прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид) код
понуђача, односно његовог подизвођача (члан 93. Закона).
Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно
извршити контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац ће
понуђачу оставити примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да
омогући наручиоцу контролу (увид) код понуђача, као и код његовог подизвођача.
Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака
уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања.
У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.
Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову
понуду одбити као неприхватљиву.
15. ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА, ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА
ОСНОВУ КОЈИХ СЕ ДОДЕЉУЈЕ УГОВОР И МЕТОДОЛОГИЈА ЗА ДОДЕЛУ ПОНДЕРА ЗА
СВАКИ ЕЛЕМЕНТ КРИТЕРИЈУМА
Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума „економски
најповољнија понуда“.
16. ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ ИЗВРШИТИ
ДОДЕЛУ УГОВОРА У СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ ИЛИ ВИШЕ ПОНУДА СА
ЈЕДНАКИМ БРОЈЕМ ПОНДЕРА ИЛИ ИСТОМ ПОНУЂЕНОМ ЦЕНОМ
Резервни критеријум: У случају да два или више понуђача остваре једнак број
пондера, предност ће имати онај понуђач који понуди дужи гарантни рок за цену
услуге.
У случају да применом резервног критеријума наручилац не може да донесе одлуку о
додели уговора, предност ће имати онај понуђач који понуди дужи укупни гарантни
рок за резервне делове.
17. ПОШТОВАЊЕ ОБАВЕЗА КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА
Понуђач је дужан да у оквиру своје понуде достави изјаву дату под кривичном и
материјалном одговорношћу да је поштовао све обавезе које произилазе из важећих
прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне
средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време
подношења понуде. (Образац изјаве из прилога бр.10).
18. КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ ПРАВА
ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА
Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права
интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач.
19. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПОНУЂАЧА
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 или препорученом
пошиљком са повратницом на адресу наручиоца.
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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 три дана пре истека рока за подношење
понуда, без обзира на начин достављања и уколико је подносилац захтева у складу
са чланом 63. став 2. ЗЈН указао наручиоцу на евентуалне недостатке и
неправилности, а наручилац исте није отклонио.
Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које наручилац предузме пре
истека рока за подношење понуда, а након истека рока из 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 пет 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; Општа болница Ваљево; јавна набавка ЈНМВ 05/2018;
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(8) корисник: буџет Републике Србије;
(9) назив уплатиоца, односно назив подносиоца захтева за заштиту права за којег је
извршена уплата таксе;
(10) потпис овлашћеног лица банке, или
2. Налог за уплату, први примерак, оверен потписом овлашћеног лица и печатом
банке или поште, који садржи и све друге елементе из потврде о извршеној уплати
таксе наведене под тачком 1, или
3. Потврда издата од стране Републике Србије, Министарства финансија,
Управе за трезор, потписана и оверена печатом, која садржи све елементе из
потврде о извршеној уплати таксе из тачке 1, осим оних наведених под (1) и (10), за
подносиоце захтева за заштиту права који имају отворен рачун у оквиру припадајућег
консолидованог рачуна трезора, а који се води у Управи за трезор (корисници
буџетских средстава, корисници средстава организација за обавезно социјално
осигурање и други корисници јавних средстава), или
4. Потврда издата од стране Народне банке Србије, која садржи све елементе из
потврде о извршеној уплати таксе из тачке 1, за подносиоце захтева за заштиту
права (банке и други субјекти) који имају отворен рачун код Народне банке Србије у
складу са ЗЈН и другим прописом.
Поступак заштите права регулисан је одредбама чл. 138. - 166. ЗЈН.

НАРУЧИЛАЦ
Општа болница Ваљево
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Прилог бр.6
ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ СА СТРУКТУРОМ ЦЕНЕ
Понуда бр _____________ од _______________ за јавну набавку - Одржавања према
указаној потреби, по позиву,
ангио сале Axiom Artis Zee Floor, сер.бр.135999,
произвођача „Siemens“, ЈНМВ бр.05/2018
1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ
Назив понуђача:
Адреса понуђача:
Матични број понуђача:
Порески идентификациони број понуђача
(ПИБ):
Име особе за контакт:

Електронска адреса понуђача (е-маил):

Телефон:

Телефакс:

Број рачуна понуђача и назив банке:
Лице овлашћено за потписивање
уговора:

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

1)

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

2)

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

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

1)

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

2)

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

3)

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

Напомена:
Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који
подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места
предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју
примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди.
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5) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ: услуге сервиса, одржавања опреме према указаној
потреби, по позиву, ангио сале Axiom Artis Zee Floor, сер. бр.135999, произвођача
„Siemens“, ЈНМВ број 05/2018
Редни
Цена радног
Назив услуге
Јединица мере
број
сата без ПДВ-а
Сервис, одржавање ангио
сале Axiom Artis Zee Floor,
сер. бр.135999, произвођача
„Siemens“са заменом и
уградњом резервних делова,
и пуштањем у рад апарата

1.

Радни сат
Трошкови пута

Цена трошкова
без ПДВ-а

Трошкови пута
(једног доласка)

Цене радног сата за извршене услуге које понуђач даје обавезно укључују све трошкове:
транспортне (опреме, уређаја и људства), дефектажу, сервисне активности (радове) и сл.
ВРЕМЕ ПОТРЕБНИ ЗА СЕРВИСНУ ИНТЕРВЕНЦИЈУ
Редни
број
1.
2.

Каталошки број или
одговарајући
10140720
6634633

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

10399064
5764555
10359145
10414060
7555209
5767012
10280920
10520180
10521077
10412697

13.
14.

3089208
10410770

15.

8677051

16.

10498363

17.
18.
19.
20.

3089208
10502230
10392983
7462570

21.
22.
23.

7716900
7555118
10280921

24.
25.
26.
27.
28.

10280858
10280814
10501546
10521004
10521005

Назив – опис резервних делова

Потребан број радних сати/минута за
уградњу и пуштање у рад

SYNGO MM WORKPLACE
AXIOM SENSIS, HEMO LOW
MOTORCONTROLLER STAND +
D307
COOLING UNIT
MAIN DISTRIBUTOR VC13
AXIS MONOPLAN BB
DETECTOR 30X40 / 4700
FLOOR MOUT.TABLE (STEPPING)
TABLE CONTROL TCM-M V2
19" EIZO MX190-FLI
SENSIS XP VC10B DMC CLIENT
RTC PLUTO PC, CELSIUS M460
COPY PROTECTION
DONGLE(USBDONGLE)
MONITOR TFT 19" MX190-FL
DISPLAY BLACK/WHITE 19''
DSB1906-DC
FTS CELSIUS R670 2.53 GHZ
FX3800
COPY PROTECTION
DONGLE(USBDONGLE)
IAS APPL. VC14H 100914 DVD
ARTIS ZEE DF
POLYDOROS A100
HIGH VOLTAGE TRANSFORMER
A100
COOLING UNIT FOR SSFD
STAND CONTROL SCM V2
EXAMINATION CONTROL
CONSOLE
ECC OPERATION ECC-J
FD RTC V5
IAS BB1 PC
IVS-S BB1 PC
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Редни
број

Каталошки број или
одговарајући

29.
30.
31.

10144184
10092645
5890061

32.

10280922

33.
34.

10399062
10047869

35.

7721603

36.

10094045

37.
38.

8677051
10521009

39.
40.
41.

10293047
10276368
10521081

42.
43.
44.
45.

10141018
6627108
5588822
10412698

46.
47.

3089208
10410770

Назив – опис резервних делова

Потребан број радних сати/минута за
уградњу и пуштање у рад

MEGALIX CAT PLUS125/20/40/80122GW
COLLIMATOR AMC AL ROT.
DIAMENTOR K1-S FOR ARTIS
COLLIMATOR CTRL. MODULE
CCM V2 UNI
MOTORCONTROLLER UNIT
TABLE
TABLETOP CARD 250 KG
FOOTSWITCH MONOPLANE, EXT.
PLUG
DCS-3 FOR DVI
DISPLAY BLACK/WHITE 19''
DSB1906-DC
ACE SHORT
DISPLAY BLACK/WHITE 19"
DSB1908-DC
SENSIS UPS 230V
SENSIS XP VC10B RTC
SIGNAL INPUT BOX XP,HEMO
WITHOUT IC
SW KEY HEMO APPLICATION
HEMO POD
DMC ORION PC, CELSIUS M460
COPY PROTECTION
DONGLE(USBDONGLE)
MONITOR TFT 19" MX190-FL

ЦЕНОВНИК ОРИГИНАЛНИХ РЕЗЕРВНИХ ДЕЛОВА

Редни
број

Каталошки
број

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

10140720
6634633
10399064
5764555
10359145
10414060
7555209
5767012
10280920
10520180
10521077
10412697

13.
14.

3089208
10410770

15.
16.

8677051
10498363

Назив – опис резервних делова

Јединична
цена
без ПДВ-а

Јединична цена без ПДВ-а са
враћањем старог дефектног
дела са истим каталошким
бројем

Гарантни рок.

SYNGO MM WORKPLACE
AXIOM SENSIS, HEMO LOW
MOTORCONTROLLER STAND + D307
COOLING UNIT
MAIN DISTRIBUTOR VC13
AXIS MONOPLAN BB
DETECTOR 30X40 / 4700
FLOOR MOUT.TABLE (STEPPING)
TABLE CONTROL TCM-M V2
19" EIZO MX190-FLI
SENSIS XP VC10B DMC CLIENT
RTC PLUTO PC, CELSIUS M460
COPY PROTECTION
DONGLE(USBDONGLE)
MONITOR TFT 19" MX190-FL
DISPLAY BLACK/WHITE 19''
DSB1906-DC
FTS CELSIUS R670 2.53 GHZ FX3800
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Редни
број

17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.

Каталошки
број

Назив – опис резервних делова

Јединична
цена
без ПДВ-а

Јединична цена без ПДВ-а са
враћањем старог дефектног
дела са истим каталошким
бројем

Гарантни рок.

COPY PROTECTION
DONGLE(USBDONGLE)
IAS APPL. VC14H 100914 DVD
ARTIS ZEE DF
POLYDOROS A100
HIGH VOLTAGE TRANSFORMER
7716900
A100
7555118
COOLING UNIT FOR SSFD
10280921
STAND CONTROL SCM V2
10280858
EXAMINATION CONTROL CONSOLE
10280814
ECC OPERATION ECC-J
10501546
FD RTC V5
10521004
IAS BB1 PC
10521005
IVS-S BB1 PC
MEGALIX CAT PLUS125/20/40/8010144184
122GW
10092645
COLLIMATOR AMC AL ROT.
5890061
DIAMENTOR K1-S FOR ARTIS
COLLIMATOR CTRL. MODULE CCM
10280922
V2 UNI
10399062
MOTORCONTROLLER UNIT TABLE
10047869
TABLETOP CARD 250 KG
FOOTSWITCH MONOPLANE, EXT.
7721603
PLUG
10094045
DCS-3 FOR DVI
DISPLAY BLACK/WHITE 19''
8677051
DSB1906-DC
10521009
ACE SHORT
DISPLAY BLACK/WHITE 19"
10293047
DSB1908-DC
10276368
SENSIS UPS 230V
10521081
SENSIS XP VC10B RTC
SIGNAL INPUT BOX XP,HEMO
10141018
WITHOUT IC
6627108
SW KEY HEMO APPLICATION
5588822
HEMO POD
10412698
DMC ORION PC, CELSIUS M460
COPY PROTECTION
3089208
DONGLE(USBDONGLE)
10410770
MONITOR TFT 19" MX190-FL
Укупна цена резервних делова без ПДВ-а:
3089208
10502230
10392983
7462570

Резервни делови који се уграђују морају бити оригинални за ангио салу Axiom Artis Zee
Floor, сер. бр.135999;

ПОПУЊАВА ПОНУЂАЧ
Цена радног сата без ПДВ-а:
Стопа и износ ПДВ-а
Цена радног сата са ПДВ-ом
Трошкови пута без ПДВ-а
Трошкови пута са ПДВ-ом
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ПОПУЊАВА ПОНУЂАЧ
Рок одзива на позив Наручиоца (максимално прихватљив рок
од 24 часа од дана пријема захтева наручиоца)
- време за извршење дефектаже
_____ часова,
- сервисирање мањег обима и хитне
сервисне интервенције _____ часова,
- сервисирање већег обима (уколико
извршилац
поседује
потребне
резервне делове на сервисном лагеру)
______ дана,
- сервисирање већег обима (уколико
извршилац не поседује потребне
резервне
делове
на
сервисном
лагеру)______ дана,
- рок за испоруку резервних делова
_______ дана.

Рок извршења услуге од дана позива Наручиоца:

За извршену услугу плаћање у року од
90 дана од дана када му добављач
достави исправан рачун са пратећом
обавезном документацијом (радни
налог и слично)

Рок и начин плаћања

Наручилац захтева да гарантни рок на извршену услугу и
делове буде минимум шест (6) месеци од момента извршења
услуге, односно уградње резервног дела
Рок важења понуде(минимални рок важења понуде 60 дана)
Ж

Датум

Понуђач
М. П.

_____________________________

________________________________
Овлашћено лице понуђача

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 сваку
партију посебно.
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Прилог бр.7
МОДЕЛ УГОВОРА
ОПШТА БОЛНИЦА ВАЉЕВО
Број: ОБВ-01Датум:
Ваљево
УГОВОР О ПРУЖАЊУ УСЛУГЕ
Закључен између:
1. ОПШТЕ БОЛНИЦЕ ВАЉЕВО из Ваљева, Ул. Синђелићева бр. 62, Матични бр. 17862120
ПИБ бр. 108230168, Тек. рачун бр: 840-856661-63 код Управе за трезор, кога заступа
в.д.директор Опште болнице Ваљево др Зоран Ђурић, као Наручиоца, с једне стране, у
даљем тексту Уговора “НАРУЧИЛАЦ”,
и
2. ________________________, из ____________, ул. _________________________, кога
заступа ____________________________________________ (у даљем тексту: Добављач)
______________________________________________________________________________
___(У случају подношења заједничке понуде, односно понуде са учешћем подизвођача,
потребно је навести све понуђаче из групе понуђача односно све подизвођаче).
Члан 1.
Предмет овог уговора је набавка услуга - Одржавање услуге сервиса, одржавања
опреме према указаној потреби, по позиву, ангио сале Axiom Artis Zee Floor, сер.
бр.135999, произвођача „Siemens“, која је спроведена у поступку јавне набавке мале
вредности број 05/2018.
Члан 2.
Добављач се обавезује да услугу која је предмет овог уговора изврши у свему према
својој понуди број__________ од ___________ године која је саставни део овог уговора (у
даљем тексту : понуда)
Саставни део уговора је:
а. Образац понуде
б) Техничка спецификација(прилог бр.4 конкурсне документације)
Уговорну цену чине:
цена радних сати услуге одржавања и сервисирања апарата наведеног у члану 2. у
складу са потребама, а на основу цена из понуде. Цене радног сата за извршене
услуге које понуђач даје обавезно укључују све трошкове: транспортне (опреме,
уређаја и људства), дефектажу, сервисне активности (радове) и сл, посебно се у
фактури исказују трошкови пута(једног доласка) у складу са понудом.
 цена евентуално замењених делова апарата у складу са потребама, а на основу цена
из понуде које су наведене у члану 2 овог уговора ,
 порез на додату вредност.
Члан 3.
Добављач се обавезује да изврши сервис по позиву, који подразумева неограничен
број сервисних интервенција, набавку и испоруку свих оргиналних резервних делова и
потрошног материјала који су потребни за поправку
апарата, подешавање према
фабричким прописима и спецификацијама, контролу функције целокупне опреме.
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Уговор се закључује на износ процењене вредности за време трајања уговора, годину
дана од дана закључења уговора, односно максимално до истека финансијских средстава,
по ценама из Обрасца понуде. Укупна реализована вредност по предметном уговору не
може бити већа од 1.500.000,00 динара без ПДВ-а, односно 1.800.000,00 динара са ПДВ-ом
у периоду трајања овог Уговора. Наручилац може, након закључења уговора о јавној
набавци повећати обим предмета набавке,с тим да се вредност уговора може повећати
максимално до 5% од укупне вредности првобитно закљученог уговора.
Плаћање по овом уговору у 2018. години вршиће се до нивоа средстава обезбеђених
Финансијским планом за 2018. годину, а за ове намене. За обавезе које по овом уговору
доспевају у 2019. години наручилац ће извршити плаћање по обезбеђивању финансијских
средстава усвајањем Финансијског плана за 2019. годину или доношењем Одлуке о
привременом финансирању. У супротном уговор престаје да важи без накнаде штете због
немогућности преузимања обавеза од стране Наручиоца.
Члан 4.
Добављач се обавезује да услугу која је предмет овог уговора врши савесно и
благовремено, у циљу обезбеђивања непрекидног рада опреме и продужења њеног века
трајања према упутствима и прописима произвођача опреме, и то кроз сервис по позиву,
који подразумева замену оригиналних резервних делова побројаних у обрасцу понуде који
чини саставни део уговора, по ценама датим у обрасцу понуде, а до максималног износа
цене услуге из члана 3. овог уговора.
Добављач се обавезује да ће услугу која је предмет овог уговора обављати у
објектима наручиоца у којима је инсталирана опрема, осим у изузетним случајевима када је
поправку због обима и врсте неопходно извршити у сервису добављача што ће се обавити
на основу сагласности овлашћеног лица Наручиоца услуга, уз обавезу да изврши бесплатан
превоз, одвожење и довожење апарата или његових делова од-до објекта наручиоца.
Добављачу приликом преузимања опреме или дела опреме ради извршења услуге
која је предмет овог уговора, наручилац уручује реверс опреме или дела опреме који садржи
назив и серијски број опреме, локацију у седишту наручиоца на којој се опрема налазила
пре преузимања, датум и час преузимања опреме.
Добављач се обавезује да се ради извршења услуге која је предмет овог уговора,
одазове у року од 24 часа од дана пријема захтева наручиоца (захтев и време одзива
добављача односи се на радне дане), а да предметну услугу, испоруку резервних делова и
техничког потрошног материјала изврши у року од 7 дана од дана извршене дефектаже
квара.
Рокови извршења услуга:
- време за извршење дефектаже _____ часова,
- сервисирање мањег обима и хитне сервисне интервенције _____ часова,
- сервисирање већег обима (уколико извршилац поседује потребне резервне делове
на сервисном лагеру) ______ дана,
- сервисирање већег обима (уколико извршилац не поседује потребне резервне
делове на сервисном лагеру)______ дана,
- рок за испоруку резервних делова _______ дана.
Добављач се обавезује да хитне интервенције изврши одмах, ако је позив упућен у
току радног дана до 10,00 часова или у року од 24 часа уколико је позив упућен после 10,00
часова.
Позивом се сматра сваки позив од стране искључиво овлашћеног лица Наручиоца и
то у форми писменог дописа (е-маил, факс, допис и сл.), односно усмени позив (телефон).
Члан 5.
Добављач даје гарантни рок на сваки сервис и одржавање опреме _____(најмање 6
месеци), од дана извршеног сервиса и одржавања, а гарантни рок на сваки замењени
део опреме _____(најмањe 6 месеци), од дана замене резервног дела.
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Добављач се обавезује да после сваког сервиса, да уредно попуни и потпише радни
налоги преда исти овлашћеном лицу Наручиоца усалуга.
Члан 6.
Добављач се обавезује да квалитет услуга које су предмет овог уговора одговара
стандардима и прописима Републике Србије и Европске уније и захтевима из конкурсне
документације, те да ће услугу вршити стручни кадар код добављача, који је обучен за ту
врсту апарата са одговарајућим квалитетним алатом.
У случају да се установи да услуга која је предмет овог уговора одступа од стандарда
из претходног става, добављач се обавезује да услугу уговореног квалитета изврши у
најкраћем могућем року, а најкасније у року од 2 (два) дана од дана пријема писане
рекламације наручиоца.
Члан 7.
Наручилац се обавезује да ће испостављене фактуре за извршену услугу исплатити
у року од 90 дана, од дана када му добављач достави исправан рачун, испостављен уз
документ-радни налог, за услугe којe је извршио.
Рачун се издаје на основу потврде о извршеним услугама, оверене од стране
наручиоца, а уплате се врше на текући рачун
бр: _____________________ код
______________________ у корист ___________________ (назив понуђача)
Добављач се обавезује да рачун о извршеној услузи достави преко писарнице
наручиоца, адресирано на седиште наручиоца.
Члан 8.
1. Уколико се понуђач одлучи за меницу као средство финансијског
обезбеђења за добро извршење посла:
Добаљач се обавезује да приликом закључења Уговора достави наручиоцу услуга
средство финансијског обезбеђења: меницу у висини 10% вредности понуде, менично
овлашћење и картон депонованих потписа,који мора бити оверен од пословне банке са
датумом меничног овлашћења, као средство обезбеђења за добро извршење посла.
Меница мора бити регистрована у Регистру меница Народне банке Србије, а као
доказ изабрани понуђач уз меницу доставља копију захтева за регистрацију меница,
овереног од пословне банке изабранг понуђача.
2. Уколико се понуђач одлучи за Банкарску гаранцију као средство
финансијског обезбеђења за добро извршење посла:
Приликом закључења уговора Добављач је дужан да достави Банкарску гаранцију за
добро извршење посла са износом од 10% од укупне вредности уговора и са роком важења
минимум 30 дана дуже од уговореног рока за извршење услуга.
Наведена банкарска гаранција мора имати клаузулу: „неопозива, безусловна и на
први позив наплатива и без права на приговор“.
Уколико добављач не поступа у складу са обавезама које је преузео закључењем
овог уговора наручилац има право да једнострано раскине овај уговор и да наплати средств
обезбеђења дефинисано у овом члану уговора.
Члан 9.
Уговор се закључује је на одређено време , и важи годину дана од дана потписа обе
уговорне стране, а најдуже . Обавезе које доспевају у наредној буџетској години биће
реализоване највише до износа средстава која ће за ту намену бити одобрена у тој
буџетској години
Свака уговорна страна може отказати Уговор искључиво писменим путем, са
отказним роком од месец дана.
/
Члан 10.
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Наручилац је предвидео могућност повећања/смањења укупне вредности уговора
под следећим, кумулативно постављеним, условима:
а) повећање укупне вредности уговора не може прећи 5% укупне вредности уговора;
б) у тренутку повећања укупне вредности назначене у уговору, постоје расположива
средства на конту са кога се набавка финансира, сходно Закону о буџету и финансијском
плану Наручиоца;
или -до повећања/смањења укупне вредности уговора долази због смање уговорене
количине добара.
Евентуално повећање/смањење укупне вредности уговора врши се на основу
образложеног захтева лица која су задужена за праћење реализације уговора и потврде
финансијске службе о расположивости средстава, а по донетој одлуци о измени уговора
(члан 115. ЗЈН), након чега уговорне стране потписују одговарајући анекс уговора.
Уколико се стекну напред наведени услови, Испоручилац је обавезан да се одазове
позиву Наручиоца и да потпише анекс уговора.
Члан 11.
Уговорне стране ће споразумно решавати све спорове и разлике у тумачењу и
примени овог уговора, у противном се уговара се надлежност Привредног суда у Београду
Члан 12.
Овај уговор је сачињен у четири истоветна примерака од којих наручилац задржава
два, а добављач два примерка.
Саставни делови уговора су:
1. Понуда Испоручиоца број ................. од ................2018. године (заведено код
Наручиоца под бројем ОБВ-01-............... од ................2018. године),
2.Образац понуде и Прилог бр.3 конкурсне документације (Врста, техничке
карактеристике (спецификације), квалитет), оверен и потписан од стране понуђача, а који је
саставни део конкурсне документације.

НАРУЧИЛАЦ УСЛУГА
Директор Установе
________________

ДОБАВЉАЧ
________________

др Зоран Ђурић

Напомене: Образац модела уговора понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише.

Прилог бр.8
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ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

За ЈНМВ бр.05/2018
У складу са чланом 88. став 1. Закона, понуђач .......................................................... [навести
назив понуђача], доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде, како
следи

Предмет:

Трошак израде понуде са
урачунатим ПДВ-ом.

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

Дана

2018.год.

Понуђач
М.П.
(потпис овлашћеног лица)
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Прилог бр.9.
ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

ИЗЈАВА О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

ИЗЈАВА
У складу са чл. 26. Закона о јавним набавкама, под пуном материјалном и кривичном
одговорношћу потврђујем да __________________________________ у поступку
(назив понуђача)
јавне набавке бр.05/2018 - Набавка услуга - одржавање опреме према указаној потреби, по
позиву, ангио сале Axiom Artis Zee Floor, сер. бр.135999, произвођача „Siemens“, за потребе
Опште болнице Ваљево, понуду подносим независно и без договора са другим понуђачима
или заинтересованим лицима.

Дана _______ 2018.год.

Понуђач

М.П.

______________________
(потпис овлашћеног лица)

Напомена: У случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди, наручулац
ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције. Организација надлежна за
заштиту конкуренције, може понуђачу, односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у
поступку јавне набавке ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице повредило
конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу закона којим се уређује заштита конкуренције. Мера
забране учешћа у поступку јавне набавке може трајати до две године. Повреда конкуренције
представља негативну референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2) Закона.
Уколико понуду подноси група понуђача ова изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица
сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.
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Прилог бр.10.
ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА ИЗ ЧЛ.75.СТ.2 ЗАКОНА

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

ИЗЈАВУ

Понуђач........................................................................... у поступку јавне набавке
бр.05/2018– Набавка услуга - одржавање опреме према указаној потреби, по позиву,
ангио сале Axiom Artis Zee Floor, сер. бр.135999, произвођача „Siemens“, за потребе
Опште болнице Ваљево, поштовао је обавезе које произлазе из важећих

прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне
средине као и да немају забрану обављања делатности која је на снази у
време подношења понуде.
.

Датум
________________

Понуђач
М.П.

__________________

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити
потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и
оверена печатом.
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Прилог бр.11.
Критеријум за доделу иговора

Избор најповољније понуде ће се извршити применом
најповољнија понуда“ са следећим елементима критеријума:

критеријума

„економски

1- Понуђена цена резервних делова – маx 50 пондера
Наручилац је за елемент критеријума цена резервних делова предвидео следећу формулу:
најнижа понуђена цена
______________________
x 50 = број пондера
Цена из понуде која се рангира
2- Понуђена цена радног сата – маx 15 пондера
Наручилац је за елемент критеријума цена радног сата предвидео следећу формулу:
Најнижа цена радног сата
_____________________
Цена из понуде која се рангира

x 40 = број пондера

3- Понуђена цена трошкова пута– маx 10 пондера
Наручилац је за елемент критеријума цена трошкова пута предвидео следећу формулу:
Најнижа цена трошкова пута
______________________
Цена из понуде која се рангира

x 10 = број пондера

УКУПАН БРОЈ ПОНДЕРА: 100

Резервни критеријум: У случају да два или више понуђача остваре једнак број пондера,
предност ће имати онај понуђач који понуди дужи гарантни рок за услуге.
У случају да применом резервног критеријума наручилац не може да донесе одлуку о додели
уговора, предност ће имати онај понуђач који понуди дужи укупни гарантни рок за резервне
делове.
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