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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-01-4785 и Решења о образовању комисије заведеним под бројем ОБВ-01-4785/1
припремљена је:

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
за јавну набавку мале вредности: Набавка услуге сервиса према указаној потреби
дигиталног мамограф Hologic Selenia са аквизиционом и TechMate станицом, и
дијагностичком радном станицом SVDX-400 произвођача Hologic, са заменом и уградњом
резервних делова и пуштањем у рад апарата, ЈНМВ бр.16/2020

Конкурсна документација садржи:

Прилог
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Назив прилога
Општи подаци о јавној набавци
Подаци о предмету јавне набавке
Врста, техничке карактеристике (спецификације), квалитет,
количина
опис добара,
радова
илинабавке
услуга, начин
спровођења
Услови
заиучешће
у поступку
јавне
из чл. 75.
и 76.
Упутство понуђачима како да сачине понуду
Образац понуде са структуром цене
Модел уговора
Образац трошкова припреме понуде
Образац изјаве о независној понуди
Образац изјаве о поштовању обавеза из чл. 75. ст. 2. Закона
Критеријум за доделу иговора

Конкурсна документација за ЈНМВ број 16/2020

Страна
3
4
5-6
7-10
11-17
18-33
34-37
38
39
40
41

2

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:
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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.16/2020 - Набавка услуге сервиса према указаној потреби (редовно
одржавање и корективно одржавање)опреме произвођача Hologic: дигиталног мамограф
Hologic Selenia са аквизиционом и TechMate станицом, и дијагностичком радном станицом
SVDX-400, 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)
Лице за контакт: Марија Ивановић, дипл. инж.
Електронска адреса: marija.ivanovic@zcvaljevo.com
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 –ЈНМВ бр. 16/2020 су услуге – Набавка услуге сервиса према указаној
потреби (редовно одржавање и корективно одржавање)опреме произвођача Hologic:
дигиталног мамограф Hologic Selenia са аквизиционом и TechMate станицом, и дијагностичком
радном станицом SVDX-400, са заменом и уградњом резервних делова и пуштањем у рад
апарата у Општој болници Ваљево.

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 (корективно и редовно
одржавање), по позиву, опреме произвођача Hologic: дигиталног мамограф Hologic
Selenia са аквизиционом и TechMate станицом, и дијагностичком радном станицом SVDX400, са заменом и уградњом резервних делова и пуштањем у рад апарата, ЈНМВ
бр.16/2020.
Предмет ове јавне набавке је годишње одржавање опреме произвођача Hologic 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(редовно одржавање и корективно одржавање), по
позиву, опреме произвођача Hologic: дигиталног мамограф Hologic Selenia са
аквизиционом и TechMate станицом, и дијагностичком радном станицом SVDX-400, са
заменом и уградњом резервних делова и пуштањем у рад апарата
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 , цену редовног сервиса.
 Дијагнозу квара и поправку опреме по фабричким упутствима уз коришћење
калибрисаних мерних инструмената(уколико налаже фабричко искуство).
 Подешавање према фабричким прописима и спецификацијама
 Контролу функције целокупне опреме.
Одзив и гаранција:
Понуђач ће бити позван од стране наручиоца. Позивом се сматра сваки позив у форми
писменог дописа (факс, допис и сл.) .), односно усмени позив (телефон), од стране овлашћеног
лица техничке службе ОБ Ваљево. Понуђач је дужан да се на позив одговорних лица из
Техничке службе Опште болнице Ваљево одмах одазове и да прецизира термин доласка у
објекат Наручиоца. Уколико понуђач изврши неку услугу без претходно прибављене сагласности
одговорних лица из Техничке службе Опште болнице Ваљево исту неће моћи да фактурише.
Понуђач је у обавези да уграђује оригиналне резервне делове за апарате који су предмет
сервисирања. Да су резервни делови оригинални понуђач доказује пре уградње истих.
Позив у писменој форми мора да садржи опис квара и ознаку хитности за потребну
сервисну интервенцију.
Време одазива на интервенцију је максимално 24 h од момента позива од стране
овлашћеног лица наручиоца. Доступност на интервенцију по позиву наручиоца је 24h, сваког
радног дана укључујући и суботу и недељу.
Рок извршења услуге је 2 дана од захтева наручиоца.
Понуђач услуга се обавезује да услуге предмета јавне набавке изврши са стручним
кадром који је обучен за одржавање и поправку предмета јавне набавке.
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Наручилац захтева да гарантни рок на сваки сервис и одржавање опреме буде најмање
12 месеци од дана извршеног сервиса и одржавања, а гарантни рок на сваки замењени део
опреме према гаранцији произвођача 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.
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

Конкурсна документација за ЈНМВ број 16/2020

6

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 важеће дозволе за обављање одговарајуће делатности, издате од стране
надлежног органа, ако је таква дозвола предвиђена посебним прописом;
Доказ:
- Решење – дозвола Министарства здравља дозвола Министарства здравља РС
за промет медицинских средстава;
- Понуђач мора да поседују важећу Лиценцу за обављање радијационе
делатности за сервисирање, монтирање и одржавање медицинских средстава
која су јонизујућег зрачења коју издаје Директорат за радијацијону и нуклеарну
сигурност и безбедност Србије Доказ: Важећа Лиценца на име Понуђача за
обављање радијационе делатности за сервисирање, монтирање и одржавање
медицинских средстава која су јонизујућег зрачења издата од Директората за
радијацијону и нуклеарну сигурност и безбедност Србије (копија)

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 располаже довољним техничким и кадровским капацитетом: да

понуђач има најмање једног сервисера за понуђени модел предмета
јавне набавке запосленог или радно ангажованог пре објављивања
јавног позива - доказ: Изјава понуђача на меморандуму Понуђача,
оверена од стране овлашћеног лица, која садржи које је лице/а
сервисер/и за модел предмета јавне набавке, датум када је то лице/а
засновала радни однос, са документима:
а) фотокопијом уговора о раду или уговора о делу или обрасца
пријаве код ПИО за наведеног/е сервисера/е у изјави;
б) фотокопија сертификата сервисера о обављеној обуци за апарат
за који се набавља услуга редовног и превентивног одржавања која
гласи за наведеног/е сервисера/е у изјави (сертификат издат од
произвођача Hologic);
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в) уверење о оспособљености за рад са изворима и за спровођење
мера заштите од јонизујућих зрачења за наведеног/е сервисера/е у
изјави ; Важећу Лиценцу за обављање радијационе делатности за
сервисирање, монтирање и одржавање медицинских средстава која
су извор јонизујућег зрачења коју издаје Директорат за радијацијону
и нуклеарну сигурност и безбедност 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 која је предмет понуде);
( могу копије)
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 изворних локалних јавних
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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):
4.1.Важећа дозвола за обављање одговарајуће делатности: Решење – дозвола
Министарства здравља за промет на велико медицинских средстава;
4.2. Понуђач мора да поседују важећу Лиценцу за обављање радијационе
делатности за сервисирање, монтирање и одржавање медицинских средстава која
су јонизујућег зрачења коју издаје Директорат за радијацијону и нуклеарну
сигурност и безбедност Србије Доказ: Важећа Лиценца на име Понуђача за
обављање радијационе делатности за сервисирање, монтирање и одржавање
медицинских средстава која су јонизујућег зрачења издата од Директорат за
радијацијону и нуклеарну сигурност и безбедност Србије (копија)
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)
Услов: Да располаже довољним техничким и кадровским капацитетом: да понуђач
има најмање једног сервисера за понуђени модел предмета јавне набавке запосленог
или радно ангажованог пре објављивања јавног позива Доказ: Изјава понуђача на
меморандуму Понуђача, оверена од стране овлашћеног лица, која садржи које је лице/а
сервисер/и за модел предмета јавне набавке, датум када је то лице/а засновала радни
однос, са :
а) фотокопија уговора о раду или уговора о делу или фотокопија обрасца пријаве код
ПИО за наведеног/е сервисера/е у изјави;
б) фотокопија сертификата сервисера о обављеној обуци за апарат за који се набавља
услуга редовног и превентивног одржавања која гласи за наведеног/е сервисера/е у
изјави(сертификат издат од произвођача дигиталним мамографом Selenia);
в) уверење о оспособљености за рад са изворима и за спровођење мера заштите од
јонизујућих зрачења за наведеног/е сервисера/е у изјави ; Важећу Лиценцу за обављање
радијационе делатности за сервисирање, монтирање и одржавање медицинских
средстава која су извор јонизујућег зрачења коју издаје Директорат за радијацијону и
нуклеарну сигурност и безбедност 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 која је предмет понуде); ( могу
копије)
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.
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.
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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) – Набавка услуге сервиса према указаној потреби
(редовно одржавање и корективно одржавање)опреме произвођача Hologic, ЈНМВ
бр.16/2020 - НЕ ОТВАРАТИ”. Понуда се сматра благовременом уколико је примљена
од стране наручиоца до 18.09.2020. 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 18.09.2020. 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:
„Измена понуде за јавну набавку (услуга) - Набавка услуге сервиса према указаној
потреби (редовно одржавање и корективно одржавање)опреме произвођача
„Hologic“, ЈНМВ бр.16/2020 ” или
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„Допуна понуде за јавну набавку (услуга) - Набавка услуге сервиса према указаној
потреби (редовно одржавање и корективно одржавање)опреме произвођача
„Hologic“, ЈНМВ бр.16/2020 ” или
„Опозив понуде за јавну набавку (услуга) - Набавка услуге сервиса према указаној
потреби (редовно одржавање и корективно одржавање)опреме произвођача
„Hologic“, ЈНМВ бр.16/2020 ” или
„Измена и допуна понуде за јавну набавку (услуга) - Набавка услуге сервиса према
указаној потреби (редовно одржавање и корективно одржавање)опреме
произвођача „Hologic“, ЈНМВ бр.16/2020 ”.
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
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.
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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 100 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.
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
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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.com 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, ЈНМВ бр. 16/2020.
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.
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.
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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 имају исти, највећи, укупан
број пондера услед чега није могуће донети одлуку о додели уговора, наручилац ће
уговор доделити понуђачу који буде извучен путем жреба.
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.
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.
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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 16/2020;
(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
Конкурсна документација за ЈНМВ број 16/2020
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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

Конкурсна документација за ЈНМВ број 16/2020
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Прилог бр.6
ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ СА СТРУКТУРОМ ЦЕНЕ
Понуда бр _____________ од _______________ за јавну набавку - Набавка услуге сервиса
према указаној потреби (редовно одржавање и корективно одржавање)опреме
произвођача Hologic, ЈНМВ бр.16/2020
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: Набавка услуге сервиса према указаној потреби (редовно
одржавање и корективно одржавање)опреме произвођача Hologic, ЈНМВ бр.16/2020
Напомена:
Како наручилац објективно не може одредити количине дефинисаних услуга, своје потребе наручилац
везује за процењену вредност набавке која је у износу од 1.850.000,00 без ПДВ. Свим заинтересованим
лицима, понуђачима је јасан оквир средстава који ће се потрошити, а тиме и обим уговора.

Редни
број

1.

Назив услуге

Јединица мере

Сервис према указаној потреби
(редовно одржавање и корективно
одржавање)опреме произвођача
Hologic, са заменом и уградњом
резервних делова, и пуштањем у рад
апарата

Радни сат
Трошкови пута

Цена радног
сата без ПДВ-а

Цена трошкова
без ПДВ-а

Трошкови пута
(једног доласка)

Цене радног сата за извршене услуге које понуђач даје обавезно укључују све трошкове:
дефектажу, сервисне активности (радове) и сл. Трошкови пута обавезно укључују транспорт,
опреме, уређаја и људства са свим трошковима који се односе на опрему, уређаје и људство.
ЦЕНОВНИК ОРИГИНАЛНИХ РЕЗЕРВНИХ ДЕЛОВА
Каталошки
број

Назив – опис резервних делова

1-003-0095

ASSY,MAG TRAY DETECT PCB

1-003-0266

ASSY, HOST MPRCSR BD.

1-003-0272

EXPOSURE SWITCHES LEFT

1-003-0278

EXPOSURE SWITCHES RIGHT

1-003-0284

ASSY, H.V. CONTROL BD.

1-003-0288

LAMP MTR DRVR BOARD

1-003-0289

FILAMENT PROTECT BOARD

1-003-0293

IR MICROPROCESSOR BOARD

1-003-0300

ASSY, TUBEHEAD MPRCSR

1-003-0301

ASSY, ROTATION DISPLAY BD.

1-003-0302

ASSY, I.R. ACCESS. DETECT BD.

1-003-0303

VTA BOARD

1-003-0306

ASSY. FUSE BD.

1-003-0307

ASSY, C-ARM SWITCH BOARD

1-003-0308

ASSY, TUBE HEAD SWITCH BD.

1-003-0324

ASSY, TUBE HEAD SWITCH BD.

1-003-0328

ASSY, C-ARM SW BD.(LEFT)

1-003-0333

FILAMENT CNTRL BOARD

1-003-0334

ASSY, C-ARM MPRCSR BD.

1-003-0335

GENERATOR MICRO BD

1-003-0336

ROTOR CNTRL BOARD

1-003-0337

ASSY, BCY INTFC.M3/M4 BD.

1-003-0341

ASSY, PWR DISTR. BD.

1-003-0347

ASSY, +/- 15V PSU

1-003-0348

ASSY, AEC DETECTOR BD.

1-003-0354

ASSY, MAINS POWER BD.

1-003-0374

ASSY, FFDM INTFC BD.

1-003-0404

ASSY, LINEAR POWER SUPPLY

1-003-0461

ASSY, COMP ACCESS DET BD.

1-003-0465

ASSY, AEC POS COMP DSPL RT
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Каталошки
број

Назив – опис резервних делова

1-003-0466

ASSY, AEC POS COMP DSPL LT

1-003-0474

ASSY,TBHD MOTOR DRVR BD

1-003-0479

ASSY, BUCKY CONTROLLER

1-003-0481

ASSY, FFD HOST MICRO BD

1-003-0482

ASSY, BUCKY INTERFACE BD

1-003-0483

ASSY, PWR SUPPLY INTCON BD

1-003-0500

ASSY, PADDLE ID CONTACT BD

1-003-0501

ASSY, PADDLE DETECT BD

1-003-0503

ASSY, CNSL PWR CONTROL BD

1-003-0504

ASSY, CONSOLE X-RAY LED BD

1-003-0505

ASSY, AC POWER DIST, BD.

1-003-0506

ASSY, CNSLE BD. XRAY LED LT

1-003-0508

ASSY,PADDLE ID BD NON-SHF

1-003-0511

ASSY, RS232 ISOLATOR BD

1-007-0499

ASSY, PADDLE I.D. BDW/CONT

1-025-0312

EPROM, C-ARM V1.0.0

1-025-0367

EPROM, TBHD CPU M4 V1.1.1

1-025-0380

EPROM, H.S STARTER V.2.21

1-025-0403

EPROM,DSPL CSL M4 V1.0.0

1-025-0427

EPROM, CPLD IR V1.0.0.

1-025-0460

EPROM, CPLD TUBE HD V1.0.1

1-025-0464

EPROM, GEN CPU M4 V2.3.0

1-025-0471

EPROM, MTR/L LAMP M4 V.2.8.1

1-025-0499

EPR, TBHD CPU M4 V.1.1.2

1-035-0118

TRANSFORMER, ISOLATION

1-040-0714

ASSY, HRANESS CONT PANEL

1-040-0727

ASSY,CABLE INTERCONNECT

1-040-0731

ASSY,GROUND CABLE 20 FT.

1-040-0779

ASSY,HARN MAIN DOOR-LEFT

1-040-0781

ASSY, CBL COM, MICR/HOST SH

1-040-0782

ASSY, CBL CNTR PWR/XRAY 60

1-040-0790

ASSY, CABLE SET SHLD.60FT

1-040-0797

ASSY, CBL CNTR PWR/XRAY 20

1-040-0798

ASSY, CBL COM, MICR/HOST SH

1-040-0799

ASSY,CBL CNTR PWR/XRAY 40

1-040-0800

ASSY, CBL COM, MICR/HOST SH

1-040-0809

ASY, HARN.BREAST TRAY

1-040-0827

INTERCONNECT CABLE (SL-II)

1-040-0836

ASSY,HARN MAIN DOOR-RIGHT

1-040-0950

ASSY,HARNESS,DISPLAY

1-040-0952

ASSY,CBL KEUBD-OP.CON.

1-040-0957

CBL,INT.MULTI.VOLT.AC.

1-040-0962

CABLE, X-RAY INTERFACE

1-040-0963

CABLE,M4 CAMERA DATA

1-040-0967

CBL, INT MULTI VOL.CAB.

1-040-0970

HARN, M4 CAMERA /GANTRY

1-040-1174

CABLE, GEN MICRO/PWR DIS

1-040-1230

ASSY, HARN FIELD UPGRADE

1-040-1237

HARN,ACQUISITION STATION

1-040-1239

CABLE, CD-RW, SCSI
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Каталошки
број

Назив – опис резервних делова

1-040-1242

CABLE ROTOR INTCON

1-040-1275

ASSY, CABLE FIBER OPTIC ST-ST 75FT LG.

1-055-2312

CABLE,H.V.M4

1-070-0022

1-070-0032

CIRCUIT BRAKER, 3.5A 120/240 2P PANEL MT
POWER CORD, 3.3FT LG W/PLUG & SOCK 10A
INTERNATIONAL
CIRCUIT BRAKER, 25AMP 2 POLE 250VAC 50/60HZ,
MOTOR START /EXTRA LONG DELAY
CB,2 POLE 2A.24OV

1-056-0023
1-070-0025

1-070-1011

FUSE 2A FASTBLOW

1-070-1053

FUSE, SLO BLO,1/10A, 250V

1-070-1072

FUSE,SLO BLO, 2A,250V

1-070-1079

FUSE,SLO BLO, 4A,250V

1-070-1080

FUSE,SLO BLO, 5A,250V

1-070-1083

FUSE,SLO BLO, 8A,250V

1-070-1114

FUSE 15AMP 600V FB

1-070-1119

FUSE, 30 AMP 600V FB

1-070-1248

FUSE, 3AMP 250V SLO-BLOW 2AG

1-070-1250

FUSE, 4AMP 125 SLO-BLOW 2AG

1-070-1275

FUSE , 3AG SLO-BLO, 10A,250V

1-070-1332

FUSE,KLK-D25 600V

1-070-1333

1-070-5004

FUSE, FAST-ACTING 8A, 600V
FUSEBLOK, 1 POLE 20AMPS UL, 16 AMPS CSA,
300VAC/DC W/1/4 TERMINALS FOR 1/4X1-1/4 FUSES
FUSEHOLDER,30AMP

1-070-5015

FUSEHOLDER,PCB VERT MTG

1-070-5017

FUSEHOLDER,PANEL MOUNT

1-070-0519

FUSE S.B. 1/32A 250V

1-070-5026

1-080-1008

CIRCUIT BRKR DUAL 20A 250
LAMP, COLIMATOR 24V 150W HALOGEN 2-PIN
G6.35
LAMP HOLDER

1-092-0035

KEYBD, OPERATOR INTERFACE

1-095-0015

PCB, INV,UNIT.LCD.BCKLIT

1-095-0047

PCB.PCI CARD ASSY

1-095-0048

PCB,SCSI INTERFACE

1-096-0029

DRIVE,FLOPPY-3.5"

1-096-0036

HARD DRIVE

1-096-0105

DRIVE, INTERNAL, SCSI

1-096-0108

MEDIA CONVERTER

1-070-5003

1-080-0011

1-096-0111

MONITOR GREY SCALE

1-096-0112

DISPLAY CARD 5MP1H

1-096-0113

CABLE SET

1-096-0117

X-RITE USB DTP 92 OPTMSR

1-096-0119

1GB PC 800 RDRAM KIT

1-096-0121

DIMM, 512 MBYTE SDRAM

1-096-0128

TRACKBALL,DT-225/USB

1-096-0130

CABLE ASSY, BARCODE RS232/DB25 8FT LG

1-096-0131

MODEM, 56K

1-096-0160

SCW KEYPAD

1-096-0173

MODEM,56K

1-096-0177

BACK-UPS PRO 1400 VA,ROW

1-096-0184

CABLE,UPS LINK FOR WIN
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Каталошки
број

Назив – опис резервних делова

1-103-0119

SENSOR, OPTICAL PHOTOTRANSISTOR SLOTTED,
INFRARED NPN SILICON, SENSING DISTANCE
0.070, RESPONSE TIME 75US
RES. EDGEWOUND, 5OHM,90W

1-195-3058

POT, CERMET 10T 5K+/-3% 2W PANEL MT

1-401-0134

RECTIFIER, BRIDGE 50AMP

1-401-0135

RECTIFIER,BRIDGE 40AMP

1-451-0045

TRANSFORMER,ISOLATION 100/120V 50/60HZ

1-451-5023

D.C.POWER SUPPLY

1-451-5042

BUCK-UPS PRO 420VA

1-451-5043

POWER SUPPLY,AC ADAPTER

1-461-0013

1-603-0009

RELAY DPDT,12V
RELAY, DPDT 24VDC 30AMPS 2 FORM C, COIL
RESISTANCE 288 OHMS, 84MA, COIL POWER
2WATTS
MODULE,POWER ENTRY

1-603-0010

FILTER.RFI-POWER LINE

1-603-0013

FILTER LINE

1-700-0071

SWITCH,MICRO SPDT

1-700-0101

PB SWITCH (SQUARE)

1-700-0107

SWITCH EMERGENCY OFF

1-100-0012

1-461-0027

1-700-0115

SWITCH, MICRO-SNAP-ACTING

2-100-0008

BALL,PLUNGER-STAINLESS

2-110-0022

BUSHING, BALL.500ID X .8750OD X 1.250 LG

2-130-0032

BRAKE MAGNET & ARMATURE P

2-130-0038

BRAKE, DRAG

2-130-0042

BRAKE, MAGNET CERAMIC

2-155-0006

CLUTCH, SLIP,COMP.DEVICE

2-165-0023

COUPLING, FLEXING THREE BEAM .1875BORE

2-185-038

SCREWRAIL, ANTI-BACKLASH NUT BUSHING

2-200-0010

FAN, 24VDC 23,3CFM 2,5W 40.0 DBA 6100 RPM

2-200-0024

FAN, 115V 50/60HZ 41CFM 9W 92X25MMSQ

2-205-0008

HOLE PLUG

2-230-0034

GEAR, SPUR-PIN HUB
LINK, CONNECTING #25 CHAIN STEEL NICKEL
PLATED
CHAIN, ROLLER #25 ¼ PITCH STEEL NICKEL
PLATED –MIN 50 INCH
PULLEY, NYLON

2-230-2001
2-230-2006
2-230-3003
2-230-3006

2-251-0021

PULLEY, TIMING BELT
BELT, TIMING 32P 3/32DIA LINEAR PITCH .0982,
PITCH LENGTH BULK 50FT, MATERIAL DACRON
CORE
KNOB, INSTRUMENT

2-320-0028

GEARMOTOR, RIGHT ANGLE,90VDC

2-320-0034

GEARMOTOR,24VDC

2-425-0032

X-RAY TUBE TOSHIBA E7290A

2-425-0037

X-RAY TUBE VARIAN M113R

2-490-0015

SLIDE, GUIDE LINEAR BALL 160MMLG

2-490-0016

SLIDE, GUIDE LINEAR BALL 250MMLG

2-500-0011

2-500-0258

SCR.,SHC #4-40X.875LG.
SCREW, SOCK CAP HD 1/4-20X5/8LG STEEL ALLOY
BLACK OXIDE
SCR,SHC,SS,4-40X.375

2-500-0491

SCREW,FSH CAP,#2-56X3/8LG

2-230-4001

2-500-0083
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Каталошки
број

Назив – опис резервних делова

2-500-1382

SCREW, SOCK CAP BUTTON HD #6-32X1/4LG ST
STL FINISH NATURAL
SCREW,BSH,#2-56 X 1/4 LG

2-500-9791

SCREW,SHLDR 5/16X1/2LG

2-510-0005

SPRING,EXTENSION

2-510-1030

SPRING,COMPRESSION

2-510-4033

SPRING,COMPRESSION

2-510-5600

SPRING,WRAP

2-570-0094

WASHER,FLAT SAE 1/4

2-570-0096

WASHER,FLAT SAE 3/8

2-570-1503

WASHER LOCK HI COLLAR #8

2-570-1538

WASHER,SPLIT LOCK 1/4

2-570-2024

WASHER,NYLON 1/4"

2-580-0207

GREASE,MOBIL XHP222 SPCL

2-580-0216

LUBRICANT,LEAD SCREW

2-580-0224

GREASE,MOLYCOTE G-4500

2-700-0075

SPLASH COVER,SWITCH

3-000-1528

4 RECT CPRSN PLT"

2-500-1020

3-000-3119

ASSY, MAG CROSSHAIR, MIV/SELN.

3-000-3169

VARISTOR ASSY

3-000-2068

MAG TRAY ASSY

3-000-3250

ASSY, MAG TRAY LOCK

3-000-4617

ASSY,PL 4LOCAL PERF."

3-100-0137

HINGE,SIDE PANELS

3-100-0221-34

ADAPTER,PADDLE FRAME

3-100-0225-34

ADAPTER,PADDLE FRAME

3-100-0226

HINGE, COMPUTER MOUNT

3-120-0006

GEARBOX, DETENT

3-150-0173-34

CAP,END

3-150-1007-44

CAP, MT'S, M4 BASE

3-152-0107

CLAMP,KEYBOARD

3-160-0049

MICRO SWITCH COVER

3-185-0044

ACTUATOR, DETENT

3-205-0033

PLUG,HOLE,MODIFIED

3-230-0031

GEAR , ROTATION POT

3-230-0045

RACK,DETENT

3-230-1019

SPROCKET, COMP. DRIVE

3-230-6006

KEY, GRID COUPLER

3-251-0153

KNOB,DETENT,R.H.

3-251-0154

KNOB,DETENT,L.H.

3-272-0060

INSULATOR,SHIELD

3-310-0896

LABEL,BUTTONS,LEFT

3-310-0897

LABEL,BUTTONS,RIGHT

3-310-0911

LABELS,KEY CAP SET

3-320-0007

MOTOR, ASSY MIRROR

3-320-0008

MOTOR ASSY, FILTER

3-320-0019

MOTOR,12V,9.7:1

3-350-0010

AEC WINDOW

3-350-3001

APERTURE, X-RAY TUBE

3-355-0007

FLAG,AEC,POSITION

3-355-0037

FLAG, GRID OP SWITCH
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3-355-0040

FLAG, GRID OP SWITCH

3-400-0052

PIN,MOUNTING

3-400-1006

KEY,COMP.MOTOR

3-405-0910

PLATE,PCB MOUNTING

3-405-7038

FACE SHIELD- M4

3-405-7045

SHIELD,DETECT

3-405-7046

SHIELD,DETECT RBT

3-405-9013

PLATE,MOUNT,RETRACT MECH.

3-405-9016

PLATE,GRID DRIVE

3-405-9017

PLATE, GANTRY TOP

3-405-9040-34

PLATE,INTERFACE

3-405-9042

PLATE,XFMR MTG

3-405-9043-34

Јединична цена
са ПДВ-ом

Гарантни рок.

PLATE,CONSOLE MTG

3-405-9045

NUT PLATE, GRID DRIVE

3-460-0055

SHAFT

3-460-0072

SHAFT, X"&"Y" STAGE GEAR"

3-460-0179

SHAFT,SUPPORT,PLAIN

3-460-0181

SHAFT,SUPPORT,DETENT

3-480-0240

SPACER,APERTURE

3-490-1200

SLIDER,GRID SUPPORT

3-510-3039

SPRING,CASS ADJUSTMENT

3-510-3042

SPRING,CASSETTE,LEAF

3-510-5508

SPRING,BRAKE MOUNT

3-530-0013

STUD,BREAST TRAY

3-535-0012

PADDLE, SPOT COMPRESSION

3-535-0057

PADDLE,15CM COMPRESSION

3-535-0063

PERF. PLASTIC

3-535-0078

PADDLE,SMALL BREAST

3-580-0902

DAMPING SHEET, 2"X20"

3-605-1091

BRACKET,POT MT

3-605-1289

FLEXURE,RUBBER

3-605-1726

MOUNT,MAG TRAY,FFDM

3-605-1771

BLOCK,SUPPORT,R.H.

3-605-1779

SUPPORT,LEADSCREW

3-605-1780

MOUNT,MOTOR & LEADSCREW

3-605-1817

BRACKET,CONN. ENCLOSURE

3-605-1826

BLOCK,CONNECTOR MOUNTING

3-605-1827

STRAP,C-ARM WIRE

3-605-1828

BRACKET, BREAKER MOUNT

3-605-1829-34

Јединична цена
без ПДВ-а

MOUNT,BREAKER

3-605-1839

BRACKET CONVERTER MTG

3-605-1841

MOUNT,MOTOR & LEADSCREW

3-605-1842

SUPPORT,LEADSCREW

3-605-1843-34

BRACKET,SCANNER

3-605-1844-35

HOLDER,SCANNER

3-605-1845

BLOCK,SUPPORT, L.H.

3-605-1846

BLOCK, SUPPORT, R.H.

3-605-1858

BRACKET,4POS,EDGEPORT

3-605-1860

BRACKET,SCANNER ADAPTER

3-605-1861

BRACKET,POWER RECEPTACLE
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3-605-1862

BRACKET,MEDIA CONV W/BD

3-605-1863-34

SUPPORT,MINICOMP PADDLE

3-605-1864-35

BRACKET,MONITOR,WELDMENT

3-605-1873

BRACKET,MODEM

3-605-1876

BLOCK, FLATFIELD PHANTOM

3-620-0430-34

COVER,REAR

3-620-0558-34

COVER,HINGE MOUNT

3-620-0686

COVER,TUBE HD DISK,LEFT

3-620-0687

COVER,TUBE HD DISK,RIGHT

3-620-0689-34
3-620-0690

Јединична цена
са ПДВ-ом

Гарантни рок.

COVER,REAR
COVER,UPPER COMP. DEVICE

3-620-0693-34

COVER,STRUCTURAL MT, REAR

3-620-0694-34

COVER,STRUCTURAL MT, R.S.

3-620-0695-34

COVER,STRUCTURAL MT,L.S.

3-620-0696

PLATFORM,FFD COVER,WRAP

3-620-0697-34

COVER,DISK DRIVE

3-620-0698-34

COVER,DISK HOLDER

3-630-0135

Јединична цена
без ПДВ-а

SHIELD GLASS, SELENIA

3-630-0140-34

WELDMENT,CONSOLE

3-630-0141-34

CONSOLE,L.H.

3-630-0142-34

CONSOLE,R.H.

3-630-0144-34

CONSOLE,CENTER

3-640-0201-35

FRAME, MAG PLATFORM

3-640-0203-34

ADAPTER,COMP.PADDLE

3-640-0204-34

ADAPTER,FAST COMP PADDLE

3-645-0109-34

WELDMENT,FRAME CONSOLE

3-645-0178

COVER,TUBE HD.DISK,RIGHT

3-645-0179

COVER,TUBE HD.DISK,LEFT

3-660-0056

HOUSING,AEC

3-660-0140-34

HSG,7.5CM SPOT MAG PADDLE

3-660-0141-34

HSG,10CM SPOT MAG PADDLE

3-670-0109-34

PANLE,LT. SIDE

3-670-0110-34

PANEL, RT. SIDE

3-670-0129-34

PANEL, HINGE SUB

3-670-0146

PANEL CONNECTOR

3-670-0147

PANEL,COMPUTER MOUNTING

3-670-0149

PANLE, INNER, R.H

3-670-0150

PANEL, INNER L.H.

3-670-0151

PANEL,INNER,R.H.

3-680-0106

COMP.ARM,RT W/LOAD CELL

3-680-0107

COMP ARM,LEFT

3-700-0030

SCR,SHOULDER #8-32 MOD

4-000-0014

ASSY,H.V.GENERATOR

4-000-0029

BEAM LIMIT ASSY

4-000-0039

ASSY, MIRROR/FILTER

4-000-0040

ASSY,COLIMATOR

4-000-0058

ASSY, 10 CM SPOT MAG PDL

4-000-0062

COMP.PADDLE (18 X 24)

4-000-0100

RHODIUM FILTER

4-000-0101

ASSY, MOLYBDEN FILTER
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4-000-0107

ASSY, 10CM SPOT CONTACT

4-000-0109

ASSY, BREAST TRAY SWITCH

4-000-0123

ASSY, RESISTOR

4-000-0131

IMAGE RECEPTOR COVER

4-000-0132

ASSY, BRAKE MAGNET & SUPPR

4-000-0135

ASSY, EMO SWITCH

4-000-0144

ASSY, 15CM OPEN PADDLE

4-000-0189

7.5 CM MAG SPOT ROUND

4-000-0191

7.5 CM SPOT PADDLE

4-000-0202

ASSY, VERTICAL TRAVEL

4-000-0207

ASSY, POWER DISTRIBUTOR

4-000-0209

ASSY, MTR, BRAKE & BRKT

4-000-0214

ASSY, AUTO FILM ID

4-000-0266

ASSY, COMP.COVER UPPER

4-000-0278

ASSY, CABLE CARRIER

4-000-0279

ASSY,COMPRESSION DEVICE

4-000-0281

ASSY, AEC DETECTOR

4-000-0284

ASSY, DISPLAY & MOUNT

4-000-0291

ASSY, TUBE HEAD SWITCH (RT)

4-000-0292

ASSY, TUBE HEAD SWITCH (LT)

4-000-0293

ASSY.,18X24 SPOT PADDLE/PLASTIC

5-000-0021

ASSY, PADDLE DETECT BD MNT

5-000-0031

ASSY, GRID DRIVE 24X29

5-000-0033

ASSY,7.5CM SPOT MAG PDLE

5-000-0034

ASSY,7.5CM SHF.SP.PADDLE

5-000-0035

ASSY,10CM SHF.SPCONT.PDL

5-000-0036

ASSY,10CM SHF.PERF. PDL

5-000-0037

ASSY,10CM MAG PADDLE

5-000-0038

ASSY,10CM SHF. RECT. PDL

5-000-0042

ASSY,15CM SHF.RET.OPN PDL

5-000-0043

ASSY,COMP.SHF. PDL 18X24

5-000-0044

ASSY,COMP PADDLE 24X30

5-000-0045

ASSY,18X24F.A.S.T. PADDLE

5-000-0046

ASSY,FAST COMP PDLE 24X30

5-000-0048

ASSY,SHF.SM.BREAST PDL

5-000-0057

ASSY, STOP SWITCH

5-000-0060

ASSY,MAG PLATFORM

5-000-0072

ASSY.,PADDLE 18X24 SELENIA

5-000-0073

ASSY.,PADDLE 24X30 SELENIA

5-000-0084

ASSY,KEYBOARD

5-000-0092

ASSY,SHF FAST 18X24 PDL

5-000-0093

ASSY,FAST 24X30 PADDLE

9-200-0471

KIT,CABLE CARR ASSY UPGRD

701150501

ASSY,PWR SUPPLY INVERTER , W1

701568501

ASSY, E/L SENSOR PCB

9-060-0173

TOOL,LIGHT FIELD ALIGN.

9-060-0409

TOOL,GRID ENVELOPE CAL,LT

9-060-0410

TOOL,GRID ENVELOPE CAL,RT

9-060-0412

TOOL, X-RAY FIELD SIZE

9-200-0502

KIT,M4 SW & CVRTB#94-0156
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9-400-0106

KIT,FINAL COVERS

9-400-0112

KIT,X-RAY TUBE,VARIAN

9-400-0176

KIT,SOFTWARE M4 (357BD.)

9-400-0188

KIT,ACCES.M4/LDBI

9-400-0291

KIT,INTERCONNECT CABLES

9-400-0292

KIT, SELENIA S/W

9-400-0293

KIT, SELENIA COVERS

9-400-0298

KIT, SELENIA LABELS

9-500-0285

MNL, SELENIA QC

9-500-0296

MNL, SELENIA OPS (TEC)

9-500-0297

MNL, SELENIA SVC (TEC)

ASY-00149

ASSY, 18X24 FAST PADDLE

ASY-00151

ASSY, COMP PADDLE 24X30

ASY-00152

ASSY, FAST COMP PDLE 24X30

ASY-00156

ASSY, 7.5CM SHF SP PADDLE

ASY-00159

ASSY, MAG PLATFORM

ASY-00234

ASSY, 10CM SHF.PERF,PDL,

ASY-00235

ASSY, 10CM SHF.RECT.PDL

ASY-00236

ASY, 15CM SHF.CONT.PDL.

ASY-00237

ASY-00438

ASSY, 15CM SHF.PERF.PDL
ASSY.,KIT 18X24 COMP. PADDLE/PLASTIC (3-5350068)
ASSY.,KIT 24X30 COMP PADDLE/PLASTIC (3-5350069)
ASSY, CROSSHAIR, MIV/SELN, MIV WHITE

ASY-00528

ASSY, CROSSHAIR, MIV/SELN, AVG WHITE

ASY-00559

ASSY. BELLOWS AND COLLAR

ASY-00576

ASSY. FOOTSWITCH

ASY-00596

SLENIA7.5CM SPOT MAGNIFICATION PADDLE

ASY-00600

SELENIA 7.5 CM SPOT CONTACT PADDLE W/SHIFT

ASY-00601

SELENIA 10CM CONTACT PADDLE W/SHIFT

ASY-00602

SELENIA 10CM PERF. LOCALIZATION PADDLE

ASY-00603

SELENIA 10CM OPEN LOCALIZATION PADDLE

ASY-00604

SELENIA 15CM CONTACT PADDLE W/SHIFT

ASY-00605

SELENIA 15CM PERF. LOCALIZATION PADDLE

ASY-00606

SELENIA 15CM MAGNIFICATION PADDLE

ASY-00607

SELENIA 15CM OPEN LOCALIZATION PADDLE

ASY-00608

SELENIA 18X24 STANDARD PADDLE W/SHIFT

ASY-00609

SELENIA 24X30 STANDARD PADDLE

ASY-00610

SELENIA 18X24 FRAMELESS SPOT PADDLE

ASY-00365
ASY-00366

ASY-00611

SELENIA 15CM ULTRASOUND PADDLE

ASY-00612

SELENIA FAST 18X24 PADDLE W/SHIFT

ASY-00613

SELENIA 24X30 FAST PADDLE

ASY-00614

SELENIA SMALL BREAST PADDLE

ASY-00615

SELENIA 10CM MAGNIFICATION PADDLE

ASY-00622

ASSY. LOWER COMPRESSION DEV. COVER

ASY-00673

ASY-00694

CDRW DRIVE
ASSY. SELENIA UPPER COMPRESSION DEV.
COVER
KIT, SELENIA MOBILE VEHICLE OPTION

ASY-00726

SELENIA MAG PLATFORM

ASY-00737

KIT, SELENIA LOCALIZATION

ASY-00679
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ASY-00833

KIT, SELENIA GANTRY S/W

ASY-00916

BLOWER ASSY, ANALOG COMPARTMENT, 5400RPM

ASY-01036

KIT, SECUREVIEW 230V UPS

ASY-01043

ASSY, SV-DX STDALNE/CLIENT DELL 670

ASY-01122

KIT, TECHMATE 230V UPS

ASY-01147

KIT, COMP.DEV.PADDLE DETECT REPL.PARTS
REPLACEMENT LITHUM BATTERY FOR MEL-00292,
PACKAGED
ASSEM, MIRROR

ASY-01188
ASY-01308
ASY-01377

ASY-01403

KIT, SELENIA COMPUTER, ULTRA 45 3.4.1
SELENIA SUNBLADE 1500 PRE-CONFIG HD(2), SW
3.2.1.8
ASSY. A.W.S. POWER DISTRIBUTION

ASY-01430

ASSY,SILVER FILTER

ASY-01456

FMI KIT, SELENIA I.R. DUST FILTER COVER

ASY-01478

SELENIA GANTRY SWITCH ASY

ASY-01555

FMI KIT, SELENIA SUPPL HOTLINK CABLE

ASY-01581

COMPUTER, TECHMATE, PRGMD

ASY-01584

ASSY, RHODIUM FILTER

ASY-01702

KIT, FMI, ADDONICS USB ADAPTER

ASY-01721

FMI KIT, SELENIA TUNGSTEN UPGRADE

ASY-02123

ASSY. UPS (1150) RESET LEVER

ASY-02333

ASY, SECURVIEW DELL PERC BATERRY KIT

ASY-02422

ASY-04028

ASSY. EMERGENCY OFF SWITCH GUARD
HARD DRIVE REPLACEMENT, ULTRA-45 HD V3.3.1,
SELENIA
KIT, FMI SELENIA V3.4.1
HARD DRIVE REPLACEMENT, ULTRA-45 HD,
SELENIA, SW 3.4.1.8
KIT, UPPER TUBE HD. CVR. W / FAN UPGRADE

ASY-04169

KIT, SUNBLADE 1500 SELENIA V3.4.1.

ASY-06035

CBL-00212

KIT, SELENIA COMPUTER, ULTRA 45 V3.4.2
KIT, SELENIA ULTRA-45 DVD-RW DL DRIVE
INSTALLATION
CABLE, INTERCONNECT

CBL-00318

POWER SUPPLY MOD, TOTOKU MONITOR

CMP-00041

COMPUTER, 2X XEON4 DELL PRCN 650

CMP-00055

BARCO DISPLAY CARD 5MP1HM

CMP-00097

GRAPHIC CARD, 5MP, DUAL, BARCOMED 5MP2FH

CMP-00117

CMP-00321

MONITOR, 21’’ DIGITAL /ANALOG COLOR LCD
MONITOR, 20.8 3MP NIO LCD FLAT PANEL DISPLAY
WO/GRAPHICS CARD
SECUREVIEW KEYPAD

CMP-00331

COMPUTER, DELL PRCN 690

CMP-00437

KEYBOARD, TYPE 7 W/2 CABLES 2METERS LG

CMP-00564

COMPUTER, SV S/C, DELL T7400

CMP-00587

ACC, DELL PERC RAID CONTROLLER BATTERY
DISPLAY, BARCO NIO MDNG-2121, 2MP, 21",
PAINTED, WHITE, 1600X1200
DISPLAY, BARCO NIO MKIII (E-3620 MA), 3MP, 20"
PAINTED
DISPLAY, BARCO NIO MDNG-2121, 2MP, 21",
UNPAINTED, GRAY, WITH STAND
SELENIA, SUN ULTRA-45 HD W/SOLARIS 10
GRAPHICS CARD, 1.0GB NVIDIA QUADRO FX3800,
DUAL MON, 2DP & 1 DVI

ASY-01396

ASY-03076
ASY-03507
ASY-03912

ASY-06862

CMP-00121-C

CMP-00635
CMP-00636
CMP-00637
CMP-00646
CMP-00930
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FAB-00608

REPLACEMENT HARD LOCK KEY, SECURVIEW, USB
PCB ASSY, GEFORCE GTX 680 VIDEO CARD 2048MB, GDDR5, PCI-EXPRESS 3.0 (X16), 1X DVI-I,
DVI-D, HDMI
PADDLE, 10CM COMPRESSION W/SCREEN

FAB-00610

PADDLE, SMALL BREAST W/SCREEN

FAB-00619

SHIELD, FACE

FAB-00647

COVER, SELENIA TUBE HEAD, RIGHT

FAB-00648

COVER, SELENIA TUBE HEAD, LEFT

FAB-00686

COVER, TOP, TUBE HEAD

FAB-00724

STRAP, COMPUTER

FAB-00752

PADDLE, 15CM SPOT MAG

FAB-00754

PADDLE, 10CM SELENIA MAG COMPRESSION

FAB-00765

SHIELD, FLAT OPERATOR

FAB-00778

MONITOR, TOTOKU,AVERAGE WHITE

FAB-00828

CAP, MT'S, M4 BASE

FAB-00905

PLATFORM, FFD COVER WRAP-SELENIA

FAB-00998

BRACKET, LOWER TUBE HEAD COVER

FAB-01289

SCREW, SHLDR 5/16 DIA X 1/2 LG.

FAB-02476

FILTER COVER DOOR, SELENIA

FAB-02477

FILTER COVER FRAME, SELENIA

FAB-02554

SHIELD, RIGHT HAND

FAB-02555

SHIELD, LEFT HAND

FAB-02625

CASE, FLAT FIELD PHANTOM BLOCK

FAB-02933

COVER, A.W.S. CIRCUIT BREAKER

FAB-05476

PADDLE, MAG PLATFORM

FAB-06558

FS4-000-0014

SPACER, FILTER COVER FRAME
FAN, 24VDC 5.9CFM 1.00WATTS 18.0DBA 6000RPM
40MMX40MMX29MMTHK AXIAL W/WIRE LEADS
12"LG AXIAL
ASSY, H.V. GENERATOR M4

FS4-000-0039

ASSY,MIRROR /FILTER

FS4-000-0040

ASSY,COLLIMATOR

FS4-000-0139

ASSY, AEC DETECTOR

FS4-000-0141

ASSY, IMAGE RECEPTOR

CMP-01085

FAN-00079

ICP-00010

EPROM, SELN, M-IV HOST V2.6.2

ICP-00044

EPROM, SELN, GEN V1.1.2

ICP-00093

EPROM, SELN MTR/LAMP V1.0.4

ICP-00148

M4 TUBEHEAD V1.1.5

ICP-00184

EPROM, SELENIA GANTRY HOST V3.7.0

LBL-00161

LABEL, COVER COLLAR-PIVOT TUBE

LBL-00165

LABEL, BUTTONS, LEFT

LBL-00318

OVERLAY, ARM BASE COVER, PLAIN

MAN-00200

MNL, SELENIA SVC (TEC, BLADE 1500)

MEL-00061

ASSY, MINI BRICK

MEL-00596

MME-00147

ASSY, BRICK WITH COMPACT FLASH, 3RD ED
BELLOWS, GRAY, 25 CONVOLUTIONS 6-13/16WIDE
X 5/8DEPTH
M4/SELENIA ACCESSORY CABINET

MTL-00038

PAINT, BRUSH ON, AVERAGE WHITE POLANE

MME-00145

MTL-00040

PAINT, BRUSH ON, PURPLE HAZE

OSC-00007

X-RAY TUBE, VARIAN M-113T

PCB-00031

ASSY., TUBEHEAD SW. BD RT.
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PCB-00640

ASSY, PCIE PCB FOR SELENIA WINDOWS 7

PWR-00032

APC SMART-UPS SC 620VA

PWR-00116

POWER SUPPLY, HV, 0-3KV, 50KHZ, MATSUSADA
POWER SUPPLY, 85/264VAC 120/370VDC, OUTPUT
+5.1V@7A,+12V@3A,-12V@1A, 40WATTS 47/440HZ,
SCR MOUNTED
APC SMART-UPS 1500VA LCD 230V
POWER SUPPLY, FOR USE WITH BARCO 2MP GRAY
SCALE CMP-00635 & CMP-00637
RELAY, SOLID STATE SPST-NO (1 FORM A)
90ARMSMAX, 150ARMSMIN, 8PF 48-530VAC,
TRANSIENT OVERVOLTAGE 1200 SWITCHING
AMP 305183 EXTRACTION TOOL KIT

PWR-00126
PWR-00136
PWR-00184
RLY-00078
SVC-00029
SVC-00038
SWC-00018
SWC-00022

Јединична цена
без ПДВ-а

Јединична цена
са ПДВ-ом

Гарантни рок.

PXCM, REPLACEABLE BATTERY KIT PARTS ONLY
SWITCH, MICRO SPDT 20AMPS@125VAC
W/ACTURATOR ROLLER & SCREW TERMINAL
operating force (OF) 97grams (3.5oz)MAX
KEYBOARD, MEMBRANE AEC POSITION

Фабрички репарирани резервни делови:
RM-1-096-0111

(RECOND) MONITOR GREY SCALE

RM-1-096-0160

(RE-MFG.) SCW KEYPAD

RM-5-000-0031

(RM) ASSY,GRID DRIVE 24X29

RM-ASY-00834

ASSY, IMG RECEPTOR EHVPS

RM-ASY-01377

RM-MEL-00061

(RM) KIT, SELENIA COMPUTER, ULTRA 45 3.4.1
RM (ASSY), SELENIA IMAGE RECEPTOR, FAST
CYCLE
(RM) ASSY,MIRROR/FILTER RH & AG
KIT, REMANUFACTURED, SUNBLADE 1500, SELENIA
V3.4.1
(RM) ASY, DELL PRECISION T7500 2TB WITH NO
IMAGE.
(RECOND) ASSY, MINI BRICK

RM-PWR-00052

(RM) POWER SUPPLY, UPS 1100VA 700WATTS

RM-PWR-00074

PWR. SUPPLY, UPS 120V 50/60HZ 1150VA
FS ANALOG BOARD (GREEN) SERVICE KIT FOR
USE IN PRD-00092
FS HIGH VOLTAGE POWER SUPPLY (GREEN
BOARD) FIELD SERVICE KIT FOR USE ON PRD00092
FS ANALOG BOARD FIELD SERVICE KIT (BLACK)
SELENIA EHVPS 50 KHZ @750V W/O CABLE FOR
FC2 (REPAIR)

RM-ASY-01389
RM-ASY-01429
RM-ASY-04169
RM-ASY-04447

RMSVC-00039
RMSVC-00047
RMSVC-00115
RMSVC-00252

Укупна цена резервних делова без ПДВ-а:

Резервни делови који се уграђују морају бити оригинални за наведену опрему произвођача
„Hologic“,

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
Редовно одржавање- сервис за годишње периодичне сервисе (два
сервиса) за дигитални мамограф Hologic Selenia, сер.бр.29402116462
са TechMate станицом, сер.бр: 49802111275 и аквизиционом станицом.
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ПОПУЊАВА ПОНУЂАЧ
(за један сервис без ПДВ-а)
(за један сервис са ПДВ-ом)
(за два сервиса без ПДВ-а)
(за два сервиса са ПДВ-ом)

Редовно одржавање сервисне услуге за годишње периодичне сервисе
(два сервиса) за мамографску радну станицу Hologic SVDX-400,
сер.бр:2980111В3501.

За извршену услугу плаћање у року од 90
дана од дана када му добављач достави
исправан рачун са пратећом обавезном
документацијом
Саставни део фактуре чини и записник о
пуштању у рад апарата и оверени
(потписани и печатирани) радни налози за
предметни уређај са свом пратећом
документацијом. Извршилац је у обавези
да се у фактури позове на број и датум
закључења предметног уговора

Рок и начин плаћања

Наручилац захтева да гарантни рок на извршену услугу, за сваки
сервис и одржавање опреме буде најмање 12 месеци.
Гаранција за уграђене делове и опрему у складу са гаранцијом
произвођача
Рок важења понуде(минимални рок важења понуде 100 дана)

Датум

.......................

месеци за услугу

....................

месеци за резервне делове

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.
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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 - Набавка услуге сервиса према указаној
потреби (редовно одржавање и корективно одржавање)опреме произвођача Hologic:
дигиталног мамограф Hologic Selenia са аквизиционом и TechMate станицом, и
дијагностичком радном станицом SVDX-400, са заменом и уградњом резервних делова и
пуштањем у рад апарата, која је спроведена у поступку јавне набавке мале вредности број
16/2020.
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.3 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 ,
Укупна вредност редновног сервиса, износи .......................................... рсд без ПДВ-а.
Укупна
вредност
редновног
сервиса
са
обрачнунатим
ПДВ-ом
износи
.......................................рсд. ( сагласно датој понуди ).
порез на додату вредност.
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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.
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 1.000.000,00 динара без ПДВ-а, односно 1.200.000,00 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 2020. години вршиће се до нивоа средстава обезбеђених
Финансијским планом за 2020. годину, а за ове намене. За обавезе које по овом уговору
доспевају у 2021.години наручилац ће извршити плаћање по обезбеђивању финансијских
средстава усвајањем Финансијског плана за 2021.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 редован сервис и 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.
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 12
месеци), од дана извршеног сервиса и одржавања, а гарантни рок на сваки замењени
део опреме ( према гаранцији произвођача), од дана замене резервног дела.
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
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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 документрадни 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.
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
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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 ................2020. године (заведено код
Наручиоца под бројем ОБВ-01-............... од ................2020. 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.
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Прилог бр.8
ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

За ЈНМВ бр.16/2020
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

2020.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.16/2020 - Набавка услуге сервиса према указаној потреби (редовно
одржавање и корективно одржавање)опреме произвођача „Hologic“, ЈНМВ бр.16/2020, за
потребе Опште болнице Ваљево, понуду подносим независно и без договора са другим
понуђачима или заинтересованим лицима.

Дана _______ 2020.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.16/2020– Набавка услуга - услуге сервиса према указаној потреби (редовно
одржавање и корективно одржавање)опреме произвођача „Hologic“, ЈНМВ бр.16/2020,
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 резер.делова
____________________________
Цена из понуде која се рангира

x 50 = број пондера

2- Понуђена цена радног сата – маx 40 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

Уколико две или више понуда имају исти, највећи,укупан број пондера, услед чега није
могуће донети одлуку о додели уговора, наручилац ће уговор доделити понуђачу који буде
извучен путем жреба (извлачењем из шешира). Уколико се јави потреба за применом овог
начина за доделу уговора, наручилац ће позвати све понуђаче да присуствују жребању, на
начин да ће се обезбедити јавност и транспарентност у поступку јавне набавке, и о истом ће
бити сачињен записник. 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 пресавити и ставити у кутију одакле ће извући назив
понуђача коме се уговор додељује.
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