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Део 1

Општи подаци о набавци

Подаци о наручиоцу
Назив наручиоца: Институт за кардиоваскуларне болести „Дедиње“
Адреса: 11000 Београд, Милана Тепића 1
Интернет страница наручиоца: www.ikvbd.com
Електронска адреса: dedinje@ikvbd.com
Матични број: 07062117
ПИБ: 100222374
Текући рачун: 840-647661-55 код Управе за трезор.
Лице за контакт: Зоран Чуровић, тел. 011 3601-735, е. адреса: dedinje@ikvbd.com
Врста поступка: Отворени поступак
1) Врста предмета: услуге
Предмет: Одржавање и поправке
Опис предмета набавке: ЈН – 35 - 18 – Услуге одржавања и поправке медицинске,
лабораторијске и остале пратеће опреме, по партијама
Ознака и назив из општег речника набавки: Доминантна ознака из ОРН: 50000000 Услуге одржавања и поправки, 50400000 – Услуге одржавања и поправке медицинске и
прецизне опреме.

2) Опис партије: предмет јавне набавке обликован је у 41 партији.

Број партије

Назив партије

Прев. серв.

Потр. матер.

Партија 1:

Услуге одрж. и поправки ЕКЦ система и пратеће опреме
TERUMO и MEDTRONIK

ДА

НЕ

Партија 2:

Услуге одржавања и поправки ЕКЦ система пратеће
опремеSTOCKERT

ДА

НЕ

Партија 3:

Услуге одржавања и поправки ЕКЦ система и пратеће
опреме SORIN

ДА

НЕ

Партија 4:

Услуге одржавања и поправки опреме произвођача
DRÄGER

ДА

ДА

Партија 5:

Услуге одржавања и поправки опреме произвођача
COVIDIEN –PURITAN BENET

ДА

НЕ

ДА

НЕ

ДА

НЕ

ДА

НЕ

Услуге одржавања и поправки интрааортне балон
пумпеMАQUET CS 300 DATOSCOPE
Услуге одржавања и поправки опреме произвођача
BECKMAN COULTER и INSTRUMENTAL
LABORATORY
Услуге одржавања и поправки опреме произвођача
GAMBRO

Партија 6:
Партија 7:
Партија 8:
Партија 9:

Услуге одржавања и поправки анализатора ензима
KRIPTOR

ДА

НЕ

Партија 10:

Услуге одржавања и поправки ОП лампи произвођача
TRUMPF

НЕ

НЕ
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Партија 11:

Услуге одржавања и поправки инф. пумпи произвођача
ALARIS

НЕ

НЕ

Партија 12:

Услуге одржавања и поправки инф. пумпи произвођача
AITECH

НЕ

НЕ

ДА

НЕ

НЕ

НЕ

НЕ

НЕ

Услуге одржавања и поправки инфузионих пумпи
Партија 13: произвођача ASCOR, PERFUZOR и FREZENIUS, кардио
и балон пумпи и апарата за крв
Услуге одржавања и поправки термокаутера, аспиратора,
извора хладног светла, ОП столова и болесничких
кревета
Услуге одржавања и поправки
Партија 15:
центрифуга
Партија 14:

Партија 16:

Услуге одржавања и поправки опреме произвођача
„GE HEALTHCARE“

ДА

ДА

Партија 17:

Услуге одржавања и поправки Опреме произвођача
„SIEMENS“

ДА

НЕ

Партија 18:

Услуге одржавања и поправки Хибриднe салe произвођача
„ZIMM“ и ултразвучних апарата произвођача „АLOKA“

ДА

НЕ

ДА

НЕ

ДА

ДА

НЕ

ДА

Партија 19:
Партија 20:
Партија 21:

Услуге одржавања и поправки опреме произвођача
„CARESTREAMHEALTH“
Услуге одржавања и поправки опреме произвођача
HEWLETT PACKARD, MEDSET, FARUM и преносних
доплера
Услуге одржавања и поправки опреме произвођача
„PENTAX“

Партија 22:

Услуге одржавања и поправки опреме произвођача
„DELMAR“

НЕ

ДА

Партија 23:

Услуге одржавања и поправки опреме произвођача
„Schiller”

НЕ

ДА

Партија 24:

Услуге одржавања и поправки опреме произвођача
„PHILIPS“

ДА

ДА

Партија 25:

Услуге одржавања и поправки опреме произвођача
„MEDRAD“

НЕ

НЕ

Партија 26:

Услуге одржавања и поправки опреме произвођача
„JOHNSON&JOHNSON“

ДА

НЕ

Партија 27:

Услуге одржавања вакуум пумпи и инсталације
медицинских гасова

ДА

НЕ

Партија 28:

Услуге одржавања опреме за стерилизацију
GETINGE и OMASA

ДА

НЕ

Партија 29:

Услуге одржавања
електроинсталација и разводних ормара

НЕ

НЕ

Партија 30:

Услуге одржавања
аутоматских клизних врата

НЕ

НЕ

Партија 31:

Услуге одржавања уређаја за
беспрекидно напајање (УПС)

ДА

НЕ

Партија 32:

Услуге одржавања
ДЕА (дизел-електричног агрегата)

ДА

НЕ

Партија 33:

Услуге одржавања компресора
„ATLAS COPCO“

ДА

НЕ
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Партија 34:

Услуге одржавања омекшивача воде
"ТЕХНОСАМ" и "ЂОНИН"

НЕ

НЕ

Партија 35:

Услуге одржавања и поправки опреме произвођача
„ERBE“ и „MAQUET “

ДА

ДА

Партија 36:

Услуге одржавања и поправки опреме произвођача
„BELIMED“ и „FAMOS“

ДА

НЕ

Партија 37:

Услуге одржавања и поправки опреме произвођача
„AESKULAP AG“

ДА

ДА

Партија 38:

Услуге одржавања и поправки ларингоскопа„TIMESCO“

НЕ ???

НЕ ???

Партија 39:

Услуге одржавања и поправки ендоскоског стуба
„RICHARD WOLF“

НЕ

НЕ

Партија 40:

Услуге одржавања и поправки опреме произвођача
„АGFА“

НЕ ???

НЕ ???

Партија 41:

Услуге одржавања и поправки анализатора глукозе„EKF
DIAGNOSTIC“

ДА

НЕ

УКУПНО (без ПДВ):

3) Поступак се спроводи ради закључења оквирног споразума на период од 24 месеца са
више добављача.
4) Наручилац ће за сваку партију изабрати једног добављача, у складу са условима за учешће
и критеријумима за доделу оквирног споразума. Са тако изабраним добављачима
Наручилац ће закључити један оквирни споразум, који ће бити закључен на одређено
време у трајању од 24 месеца на опредељени износ и појединачни уговор за сваку
партију, са периодом реализације до 12 месеци или до утрошка опредељених средстава.

Остали подаци о јавној набавци:
1) Датум објављивљња претходног обавештења: 04.01. 2018. године;
2) Датум објављивљња позива за подношење понуда и конкурсне документације на
Порталу Управе за јавне набавке и интернет страници наручиоца: 05.12.2018. год.
3) Рок за подношење понуда: 20.12. 2018. године до 10.00 часова;
4) Јавно отварање понуда ће се обавити 20.12.2018. године у 10.30 часова у
просторијама ИКВБ „ДЕДИЊЕ“.

Конкурсна документација за јавну набавку услуга:Услуге одржавања и поправки медицинске, лабораторијске
и остале пратеће опреме,по партијама,Редни број јавне набавке ЈН – 35 - 18

Стр. 5од 97

Део 2

Врста,
техничке
карактеристике
(спецификације),
квалитет, количина и опис услуга, начин спровођења
контроле и обезбеђивања гаранције квалитета, рок
извршења, место извршења услуга, евентуалне додатне
услуге и сл.

Услуге одржавања и поправки разне медицинске опреме са испоруком потрошног
материјала и уградњом резервних делова, обухватају следеће активности, и то:
РБ
1.
2.
3.

ОПИС УСЛУГА
Одржавање по позивумедицинске опреме (хаваријске ситуације) са заменом делова
(све партије)
Магацински материјал за медицинску опрему
(партије: 4, 16, 20, 21, 23, 24, 28, 32, 35, 37)
Превентивни сервиси медицинске опреме са издавањем сертификата о исправности
(партијe: 1, 2, 3,4 ,5, 6, 7, 8, 9, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 24, 26, 27, 31, 32, 33, 35, 36, 37, 41)

I. ЗАХТЕВИ НАРУЧИОЦА У ПОГЛЕДУ РЕЗЕРВНИХ ДЕЛОВА И МАГАЦИНСКОГ
МАТЕРИЈАЛА
Наручилац захтева од понуђача да сви понуђени резервни делови и потрошни материјал буду
нови, некоришћени, оригинални делови за опрему која је предмет одржавања и поправки.
Резервне делове и потрошни материјал, неопходне за рад свих апарата, испоручује сервисер по
потписивању уговора, а на захтев одговорног лица Техничке службе Института, према указаним
потребама (хаваријске ситуације).
Такође резервни делови и потрошни материјал према ознакама произвођача за одређени тип
опреме, морају бити испоручени у оригиналном паковању, са декларацијом произвођача.
Због недостатка простора за смештај, а само на основу указане потребе и захтева одговорног
лицаТехничке службе Института, резервни делови се испоручују пре уградње.
Напомена наручиоца:
У прилогу 2 –Ценовник резервних делова и магацинског материјала (неопходно је образац
попунити и приложити у штампаном и дигиталном облику (USB или CD) уз понуду за
партију/е за коју се конкурише), потребно је дати јединичне цене најчешће мењаних резервних
делова (наведених у табелама у обрасцу понуде), који ће се уграђивати само у случају ако се за то
укаже потреба (у случају хаваријских дешавања), а фактурисаће се према наведеној цени и
стварном утрошку резервних делова и утрошених радних сати по цени радног сата из понуде.
Резервне делове који нису обухваћени у табелама (због великог броја резервних делова по апарату,
а нису до сада мењани) сервисер уграђује по одобрењу одговорног лица техничке службе, али
само до износа планираних и уговорених средстава за хаваријско одржавање опреме која је
предмет уговора.

II. ЗАХТЕВИ НАРУЧИОЦА У ПОГЛЕДУ УСЛУГА ОДРЖАВАЊА И ПОПРАВКИ
ПО ПОЗИВУ (хаваријскеситуације)
Цена сервисног сата за извршене услуге које понуђач даје обавезно укључују све трошкове:
транспорта (опреме, уређаја и људства), дефектажу, демонтажу, сервисне активности, монтажу,
пробу и пуштање у рад.
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III. ЗАХТЕВИНАРУЧИОЦА У ПОГЛЕДУ ПРЕВЕНТИВНИХ СЕРВИСА
Цена услуге превентивног сервиса укључује све трошкове везане за услугу. Понуђачи су
обавезни попунити Прилог 1: Спецификација превентивних сервиса (неопходно је образац
попунити и приложити у штампаном и дигиталном облику (USB или CD) уз понуду за
партију/е за коју се конкурише). Услуга превентивног одржавања се извршава у складу са
спецификацијама датим у Прилогу 1.
Начин спровођења контроле и обезбеђивања гаранције квалитета пружених услуга:
Услуге одржавања и поправки постојеће медицинске опреме и пуштања у рад се примају у техничкој
служби наручиоца потписивањем сервисног радног налога или отпремнице између Пружаоца
услуге и наручиоца у коме се констатују недостаци у извршеним услугама, које је Пружалац услуга
дужан да отклони у року до пет дана од дана сачињава радног налога.
Наручилац је овлашћен да врши контролу квалитета пружене услуге на месту извршења, током, и
после извршења, са правом да уграђене резервне делове и потрошни материјал достави независној
специјализованој институцији ради анализе. Уколико се након контроле квалитета установи да
испоручена добра не одговарају уговореном квалитету и стандардима, Пружалац услуга ће бити у
обавези да наручиоцу одмах, а најкасније у року од 3 дана, достави, угради и пусти у рад резервне
делове и потрошни материјал одговарајућег квалитета и стандарда. У том случају сви трошкови
анализе и рекламације падају на терет Пружаоца услуге .
Захтеви наручиоца у погледу рока извршењауслуге:
Понуђач је у обавези да предметну услугу годишњег превентивног сервиса медицинске опреме са
издавањем сертификата изврши у договору са овлашћеним лицем техничке службе (због приступа
опреми) у терминима превентивних сервиса дефинисаним у конкурсној документацији, а у року од 15
дана од дана пријема позива.
Понуђач је у обавези да предметну услугу одржавања по позиву (хаваријске ситуације), са радом и
заменом делова и испоруком магацинског материјала, извршава током трајања појединачног уговора
закљученог на основу оквирног споразума.
Рокови према захтеву наручиоца:
 Рок одазива по позиву наручиоца за:
 хитне сервисне интервенције: 2 часа;
 остале сервисне интервенције: 24 часа;
 уколико је позив упућен до 10.00 часова, излазак на терен истог дана.
 Рок извршења услуга за:
 време за извршење дефектаже: 24 часа;
 сервисирање мањег обима и хитне сервисне интервенције: 48 часова;
 сервисирање већег обима (уколико извршилац не поседује потребне делове на
сервисном лагеру): 15 дана;
 рок за испоруку резервних делова: 15 дана.
Захтев наручиоца у погледу гаратног рока :
Гарантни рок за извршене услуге и за уграђене резервне делове износи најмање 12 месеци, од дана
извршења услуге, уградње резервних делова и пуштања у рад.
Уколико понуђач понуди краћи гарантни рок, његова понуда биће одбијена као неприхватљива.
Захтев наручиоца у погледу места извршења :
Место извршења предметних услуга је ИКВБ „Дедиње“ Београд, Хероја Милана Тепића бр.1.
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Део 3

Услови за учешће у поступку јавне набавке из члaнa. 75. и
члана 76. Закона о јавним набавкама и упутство како се
доказује испуњеност тих услова

Подаци о обавезним условима за учешће у поступку јавне набавке:

Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку јавне набавке из члана 75. Закона о
јавним набавкама правно лице као понуђач или подносилац пријаве, предузетник као
понуђач или подносилац пријаве или физичко лице као понуђач или подносилац пријаве,
доказује достављањем следећих доказа:
a) Извода из регистра Агенције за привредне регистре, односно извода из регистра
надлежног привредног суда ( не односи се за физичко лице као понуђача или
подносиоца пријаве);
b) Извода из казнене евиденције, односно уверења надлежног суда и надлежне
полицијске управе Министарства унутрашњих послова да оно и његов законски
заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване
криминалне групе, да није осуђиван за неко од кривичних дела против привреде,
кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита,
кривично дело преваре;
c) Уверења Пореске управе Министарства финансија да је измирио доспеле порезе и
доприносе и уверења надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе
по основу изворних локалних јавних прихода;
d) Важеће дозволе за обављање одговарајуће делатности, издате од стране надлежног
органа, ако је таква дозвола предвиђена посебним прописом;
e) Изјаве о поштовању обавеза 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.
У складу са чланом 75, 76. и 77. Закона о јавним набавкама, НАРУЧИЛАЦу сврху
доказивања испуњености услова у предметној јавној набавиц, захтева достављање
следећих доказа:
Редни
број

УСЛОВ/ ДОКАЗ
ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ ПРЕДВИЂЕНИ ЧЛАНОМ 75. ЗЈН

1.

Услов: Да је понуђач регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући
регистар;
Доказ: Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извода из регистра
надлежног привредног суда.
Напомена:
Овај доказ обавезно доставља правно лице као понуђач и предузетник као понуђач.
Физичко лице као понуђач није у обавези да доставља овај доказ.
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Редни
број

УСЛОВ/ ДОКАЗ
Услов:Да понуђач и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривчних дела
као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против
привреде, кривична дела против заштите животне средине, кривично дело примања или
давања мита, кривично дело преваре;
Доказ заправно лице:
-Извод из казнене евиденције, односно Уверење надлежног Основног и Посебног
одељења Вишег суда односно надлежне полицијске управе Министарства унутрашњих
послова да правно лице није осуђивано за неко од кривичних дела као члан организоване
криминалне групе, да није осуђиван за неко од кривичних дела против привреде,
кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита,
кривично дело преваре.

2.
Доказ за законског заступника/е:
-Извод из казнене евиденције надлежне Полицијске управе Министарства унутрашњих
послова, да законски заступник (ако их има више – за сваког од њих) 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.
Ако понуду подноси предузетник/физичко лице потребно је да достави само Извод из
казнене евиденције надлежне полицијске управе Министарства унутрашњих послова 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.
Доказ нe може бити старији од два месеца пре отварања понуда.

3.

Услов:Да је понуђач измирио доспеле порезе и доприносе и друге јавне дажбине у складу
са прописимаРепублике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији;
Доказ:Уверења Пореске управе Министарства финансија да је измирио доспеле порезе и
доприносе и уверења надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по
основу изворних локалних јавних прихода.
Овај доказ достављају сви понуђачи било да су правна лица или предузетници или
физичко лице као понуђач.
Доказ нe може бити старији од два месеца пре отварања понуда.

4.

Услов: Понуђач је дужан да у оквиру своје понуде изричито наведе 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 понуда.
Овај доказ достављају сви понуђачи било да су правна лица или предузетници или
физичко лице као понуђач.
Доказ:Понуђач је дужан да у оквиру своје понуде достави изјаву којом извјављује под
кривичном и материјалном одговорношћу да је при састављању своје понуде поштовао
обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима
рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на
снази у време у време подношења понуда.
Понуђач ову изјаву доставља и за подизвођача за део набавке који ће се извршити
преко подизвођача. Уколико понуду подноси група понуђача, сваки члан групе понуђача
је у обавези да достави ову изјаву. Образац - 4 конкурсне докуменације.
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ДОДАТНИ УСЛОВИ ПРЕДВИЂЕНИ ЧЛАНОМ 76. ЗЈН:
Наручилац одређује додатне услове за учешће у поступку јавне набавке, а које је понуђач
дужан да достави уз понуду, и то:

Пословни капацитет:
За све партије сем партије 9:


Потребан услов је да је понуђач вршио услуге одржавања медицинске опреме
која је предмет ове јавне набавке код најмање три (3) стационарне здравствене
установе у Републици Србији.

Докази:
 Приложити копије уговора или фактура у последње три године из којих се види да
је понуђач вршио одржавање медицинских уређаја наведених у спецификацији
опреме.

За партије1, 3, 4, 5,6, 7, 8, 9, 10, 11, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26,
33, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41:


Потребан услов је даје понуђач овлашћен од стране произвођача за сервисирање
опреме за партију за коју конкурише .

Доказ:



5.

Приложити копију ауторизације произвођача опреме да је понуђач овлашћени
сервисер предметне опреме.

За партијe 13, 28:


Потребан услов је даје понуђач овлашћен од стране произвођача за сервисирање
опреме за партију за коју конкурише и то минимум за 30 % апарата који су у
оквиру ове партије

Доказ:



Приложити копију ауторизације произвођача опреме да је понуђач овлашћени
сервисер предметне опреме .

За партије: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 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:


Потребно је да понуђач поседује важећи сертификат ISO 9001 ;

Доказ:



Приложити копије сетификата ISO 9001;

За партије: 12, 13, 14, 20, 27, 28, 29:


Потребно једа понуђач поседује важећи сертификат ISO13485

Доказ:



Приложити копије сетификата ISO13485

Финансијски капацитет:

6.

Потребно је да понуђач није био у губитку у претходне три године(2015. ,2016. и
2017. година);

Доказ:



Приложити Извештај о бонитету за јавне набавке – БОН ЈН, издат од стране
Агенције за привредне регистре.
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Кадровски капацитет:
За партије: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25,
26, 27, 37, 38, 39, 40, 41:


Потребно је да понуђач располаже адекватним кадровским капацитетом и то да
има најмање (1) стално запосленог или уговором ангажованог сервисера,са
сертификатом за сервисирање опреме из партије за коју конкурише.

Докази:
 Приложити копије М3А или МА обрасца и копије радних књижица или копије


уговора о ангажовању сервисера (уколико сервисери нису у сталном радном
односу код понуђача);

Приложити копије сертификата за сервисере, издате од стране произвођача
медицинске опреме, из којих се недвосмислено види да су сервисери
обучени за сервис опреме за партију за коју конкурише.

За партије 12, 13, 14 и 20:


7.

Потребно је да понуђач располаже адекватним кадровским капацитетом – да
има бар 5 стално запослених или уговором ангажованих радника од чега бар два
инжењера електротехнике. Макар један од инжењера треба да буде образовног
степена VII2, са минимум десет година радног искуства у пословима који су
предмет набавке. Овим се условљава да понуђачи који конкуришу могу у

потпуности да одговоре потребама сервисрања ове опреме.
Докази:
 Приложити копије М3А или МА обрасца и копије радних књижица или копије
уговора о ангажовању сервисеранајмање 6 месеци пре објављивања тендера
(уколико сервисери нису у сталном радном односу код понуђача);

За партију 27:


Понуђач мора да обезбеди извршење уговора од стране обученог и
стручног кадра. Односно да поседује минумум једно лице са лиценцом
инжењерске коморе за одговорног извођача радова на машинским
инсталацијма и минимум два обучена сервисера за предметну опрему
(Busch, Dreger), и два атестирана лемиоца за тврдо лемљење бакарних цеви
 Понуђач мора да обезбеди уградњу искључиво оригиналних резервних
делова
Докази:
 Доказ о запослењу (пријава ПИО), копија радне књижице или уговор о
радном ангажману за сваког од радника. Копија лиценце и потврда
валидности лиценце за одговорног извођача радова, сертификати за
минимум два сервисера за предметну опрему у складу са списком у табели
(Busch, Drager), атести за минумум два лемиоца за тврдо лемљење
бакарних цеви (стандард EN 13585);
 Уговори са произвођачем резервних делова или са његовим овлашћеним
дистрибутерима. Уколико се доставља уговор са овлашћеним
дистрибутером неопходно је доставити доказ да је тај дистрибутер заиста
овлашћен(Busch, Drager);
 Приложити копије М3А или МА обрасца и копије радних књижица или копије
уговора о ангажовању сервисера (уколико сервисери нису у сталном радном
односу код понуђача);
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Приложити копије сертификата за сервисере, издате од стране произвођача
пратеће опреме, из којих се недвосмислено види да су сервисери обучени за
сервис типова опреме из спецификације опреме која је предмет набавке;
Приложити копију (копије) сертификата за сервисере из које (којих) се види да су
обучени за лемиоце по SRPS EN ISO 13585.

.

За партију 28


Потребно је да понуђач располаже адекватним кадровским капацитетом и то да
има најмање (1) стално запосленог или уговором ангажованог сервисера,са
сертификатом за сервисирање за минимум 30 % опреме из партије 28.

Докази:
 Приложити копије М3А или МА обрасца и копије радних књижица или копије
уговора о ангажовању сервисера (уколико сервисери нису у сталном радном
односу код понуђача);



Приложити копије сертификата за сервисере, издате од стране произвођача
пратеће опреме, из којих се недвосмислено види да су сервисери обучени
за сервис опреме за партију 28.

За партије 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26,
28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41:
Потребно је да понуђач располаже одговарајућом опремом и алатима за одржавање
наведене опреме како је дефинисао произвођач;
 Да поседује најмање једно сервисно возило;
Докази:
 Приложити изјаву понуђача, под моралном и материјалном одговорношћу од
стране одговорног лица понуђача, да поседује одговарајућу опрему;
 Приложити копију(е) саобраћајне(их) дозвола;

За партије 12, 13 ,14 и 20:


8.



Потребно је да понуђач располаже одговарајућом опремом и алатима за
одржавање наведене опреме и то : дигитални мултиметар, осцилоскоп, сигнал
генератор, стабилисани извор за напајање са регулацијом напона, саздвојни
трансформатор. Потребно је да најмање један инструмент поседује уверење о
еталонирању
Да поседује најмање једно сервисно возило;

Доказ:





Изјава понуђача о поседовању тражене мерне опреме са наведеним серијским
бројевима исте
Копија важећег уверења о еталонирању инструмента
Приложити копију(е) саобраћајне(их) дозвола;

За партију 27:


Потребно је да понуђач поседује адекватне мерне уређаје за испитивање опреме и
инсталација медицинских гасова.

Доказ:



Приложити оверену Изјаву на меморандуму понуђача (под кривичном и
материјалном одговорношћу) са пописом уређаја које понуђач поседује и
примерак писаних извештаја о тестирању свих параметара и уверење о
калибрацији мерних уређаја.
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Напомене:
1) Сви докази из овог упутства могу се достављати у неовереним копијама, а
наручилац може пре доношења одлуке о закључењу оквирног споразума, захтевати
од понуђача чија је понуда на основу извештаја комисије за јавну набавку оцењена
као најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену копију свих или
појединих доказа, у складу са одредбом члана 79. став 1. Закона.
2) Ако понуђач у остављеном, примереном року који не може бити краћи од пет дана,
не достави доказе из става 1. члана 79. Закона, наручилац ће његову понуду одбити
као неприхватљиву.
3) Понуђач није дужан да доставља доказе који су јавно доступни на интернет
страницама надлежних органа као што је извод о регистрацији понуђача који је
регистрован код Агенције за привредне регистре (подаци доступни на интернет
страници Агенције за привредне регистре).
4) Предузетник/правно лице уписано у регистар понуђача који се води код Агенције
за привредне регистре, није дужно да приликом подношења понуде доказује
испуњеност обавезних услова из чл.75, ст. 1, тач. 1) – 4). Пожељно је да понуђачи
који су уписани у регистар понуђача, уместо достављања доказа из чл.75, ст.1,
тач. 1) – 4), изричито наведу ту чињеницу на посебном папиру или доставе
копију Решења о упису у регистар понуђача или на други јасан и погодан
начин.
5) Понуђач је дужан да без одлагања, а најкасније у року од 5 дана од дана настанка
промене писмено обавести наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу
услова из поступка предметне јавне набавке која наступи до доношења одлуке о
закључењу оквирног споразума односно до тренутка закључења оквирног
споразума и да је документује на прописани начин.
6) Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, дужан је да докаже да
подизвођач испуњава обавезне услове из чл.75, ст.1, тач.1-3) ЗЈН а доказ о
испуњености услова из члана 75. став 1. тачка 4) закона за део набавке који ће
извршити преко подизвођача. Ако је за извршење дела јавне набавке чија вредност
не прелази 10% укупне вредности јавне набавке потребно испунити обавезан услов
из члана 75.став 1. тачка 5) закона понуђач може доказати испуњеност тог услова
преко подизвођача којем је поверио извршење тог дела набавке.
7) У случају подношења заједничке понуде, сваки понуђач из групе понуђача мора да
испуни обавезне услове из чл.75, ст.1, тач.1)- 4) и услов из чл.75, став 2, док остале
услове испуњавају заједно. Услов из члана 75.став 1. тачка 5) овог закона дужан је
да испуни понуђач из групе понуђача којем је поверено извршење дела набавке за
који је неопходна испуњеност тог услова.
НАРУЧИЛАЦ :
Институт за кардиоваскуларне болести „Дедиње“
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Део 4

Критеријуми за доделу оквирног споразума

У складу са чланом 85. ЗЈН наручилац одређује:
Врсту критеријума за доделу уговора/оквирног споразума, све елементе критеријума на основу
којих се додељује уговор/оквирни споразум, који морају бити описани и вредносно изражени, као
и методологију за доделу пондера за сваки елеменат критеријума која ће омогућити накнадну
објективну проверу оцењивања понуда:

Наручилац ће оквирни споразум доделити применом критеријума
најповољнија понуда''.

,,економски

Елементи критеријма за доделу оквирног споразума:
1) За партије 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 16, 17, 18, 19, 20, 24, 26, 27, 31, 32, 33, 37, 38, 39, 40 и
41:
Параметри који се бодују:
1) Укупна цена за превентивни сервис без ПДВ-а – 80 бодова
2) Цена радног сата – 10 бодова
3) Сума јединичних цена резервних делова и потрошног материјала – 10 бодова

Бодовање понуда извршиће се на следећи начин:

БА = 80*ПСмин/ПСА + 10*РСмин/РСА + 10*СЈЦмин/СЈЦА
Где је:
БА – број бодова за понуду А
ПСмин – најнижа понуђена укупна цена превентивног сервиса
ПСА – понуђена укупна цена превентивног сервиса у понуди А
РСмин – најнижа понуђена цена радног сата
РСА – понуђена цена радног сата у понуди А
СЈЦмин – најнижа понуђена сума јединичних цена резервних делова и потрошног материјала
СЈЦА – понуђена сума јед. цена резервних делова и потрошног материјала у понуди А

2) За партије 10, 11, 12, 13, 14, 15, 21, 22, 23, 25, 28, 29, 30, 34, 35 и 36:
Параметри који се бодују:
1) Цена радног сата – 50 бодова
2) Сума јединичних цена резервних делова и потрошног материјала – 50 бодова
Бодовање понуда извршиће се на следећи начин:

БА = 50*РСмин/РСА + 50*СЈЦмин/СЈЦА
Где је:
БА – број бодова за понуду А
РСмин – најнижа понуђена цена радног сата
РСА – понуђена цена радног сата у понуди А
СЈЦмин – најнижа понуђена сума јединичних цена резервних делова и потрошног
материјала
СЈЦА – понуђена сума јед.ничних цена резервних делова и потрошног материјала у
понуди А.
У случају да избор најповољније понуде није могуће извршити јер два или више понуђача
имају исти број бодова, предност ће се дати понуђачу који је понудио нижу цену радног
сата.
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Део

5

Упутство понуђачима како да сачине понуду

Упутство понуђачима како да сачине понуду припремљено је на основу члана 61. Закона о јавним
набавкама („Сл. гласник Републике Србије“, бр.124/12, 14/15 и 68/15.)и на основу члана 9.
Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и
начину доказивања испуњености услова („Сл. Гласник Републике Србије“ бр. 86 од
14.10.2015.).
Упутство садржи податке који су неопходни за припрему понуде у складу са захтевима
НАРУЧИОЦА као и информације о условима и начину спровођења поступка доделе уговора о
јавној набавци/оквирног споразума.
Од ПОНУЂАЧА се очекује да детаљно проучи сва упутства, обрасце, услове и спецификације
које су садржане у конкурсној документацији.
Непридржавање упутстава и неподношење свих тражених података и информација које су
наведене у конкурсној документацији или подношење понуде која не одговора условима
предвиђеним у конкурсној документацији представља у сваком погледу, ризик за ПОНУЂАЧА и
као резултат може имати одбијање његове понуде.
1)

Подаци о језику на којем понуда мора бити састављена:

1.1.
Наручилац ће водити поступак набавке и припремити конкурсну документацију на
српском језику.
1.2.
Понуда као и целокупна преписка у вези са понудом коју размене понуђач и наручилац
мора бити написана на српском језику.
1.3.
Пратећа документа, проспектни материјали и штампана литература коју обезбеди понуђач
могу бити на енглеском језику или српском језику.
2) Начин подношења понуде:
2.1. Посебни захтеви у погледу начина на који понуда мора бити сачињена. Понуда се
доставља у писаном облику на обрасцима које понуђач преузима са Интернет странице наручиоца:
www.ikvbd.com или Портала Управе за јавне набавке.
2.2.
Понуђач своју понуду
припрема
на начин
што
обрасце из конкурсне
документације, попуњава и уз њих прилаже захтевану документацију и слаже следећим
редоследом:
1) Образац понуде (Образац 1);
2) Попис опреме, ценовник радног сата и рекапитулација цена за партију/е за коју

понуђач конкурише (одштампати из конкурсне документације, попунити за
предметну партију и приложити);
3) Прилог бр.1: Ценовник превентивних сервиса у exel формату за партију/е за
коју понуђач конкурише (одштампати из конкурсне документације и попунити за
предметну партију-штампана форма и доставити и у електронском облику – CD ili
USB);
4) Прилог бр.2: Ценовник резервних делова и магацинског материјала у exel
формату за партију/е за коју понуђач конкурише (одштампати из конкурсне
документације и попунити за предметну партију-штампана форма и доставити и у
електронском облику – CD ili USB);
5) Образац трошкова припреме понуде (Образац 2)
6) Образац изјаве о независној понуди (Образац 3)
7) Образац изјаве о испуњености услова из члана 75. став 2. ЗЈН, о поштовању обавеза које
произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада,
заштити животне средине, као и да понуђач нема забрану обављања делатности која је на
снази у време подношења понуде
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8) Докази за испуњеност услова за учешће у поступку јавне набавке из члaнa 75. и члана 76.
ЗЈН наведени у Делу 3. конкурсне документације
9) Гаранција за озбиљност понуде.
10) Остала документација захтевана конкурсном документацијом.
Понуђач појединачне обрасце садржане у конкурсној документацији понуђач попуњава читко,
јасно и недвосмислено.
2.3.
Понуда се доставља у оригиналу, оверена печатом, заведена код понуђача и потписана од
стране одговорног лица понуђача или лица које има овлашћење да потпише понуду у име
понуђача;
2.4.
Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може се определити да
обрасце дате у конкурсној документацији 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 обрасце дате у конкурсној документацији;
2.5. Цела понуда мора бити предата без накнадних исправки и без уписивања између редова.
Понуда ће се одбити као неприхватљива, уколико буду начињене било какве измене, додаци или
брисања у конкурсним документима. Уколико понуђач начини грешку у попуњавању, дужан је да
исту избели и правилно попуни, а место начињене грешке парафира и овери печатом;
2.6. Захтеви наручиоца у погледу рока и начина подношења и јавног отварања понуда:
Понуде морају бити у целини припремљене у складу са Конкурсном документацијом и морају да
испуњавају све услове за учешће у поступку јавне набавке, а на основу јавног позива за
подношење понуда.
Потребно је да сви документи поднети у понуди буду повезани траком у целину и
запечаћени, тако да се не могу накнадно убацивати, одстрањивати или замењивати
појединачни листови, односно прилози. Меницу са меничним овлашћењем је потребно
ставити у PVC фолију са перфорацијом, која са горње стране треба да буде залепљена
налепницом и запечаћена.
Понуђач је дужан да уз понуду достави и електронске копије попуњених Ценовника
превентивних сервиса и Ценовника резервних делова и магацинског материјала (Прилог 1
и Прилог 2), у складу са датим упутством.
Благовременом понудом сматра се она понуда која Наручиоцу стигне најкасније до
20.12.2018. године до 10.00 часова.
Понуђач подноси понуду лично или путем поште. Уколико понуђач подноси понуду путем поште,
мора да обезбеди да иста стигне Наручиоцу до назначеног датума и часа.
Понуђач подноси понуду у затвореној коверти или кутији, затворену на начин да се приликом
отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара, са назнаком:
''Не отварати'' – Понуда за јавну набавку услуга број ЈН - 35 - 18

Услуге одржавања и поправки медицинске, лабораторијске и остале пратеће опреме,
За партију/е ________________
на адресу: Институт за кардиоваскуларне болести „Дедиње“ Београд, Хероја Милана Тепића
бр.1, а на полеђини назив понуђача и адресу.
Уколико се понуда доставља лично понуђач предаје понуду на писарници ИКВБ „Дедиње“.
радним даном од 08.00 до 15.00 часова
Уколико понуђач подноси понуду путем поште, мора да обезбеди да иста стигне Наручиоцу до
назначеног датума и часа.
Неблаговременом ће се сматрати понуда понуђача која није поднета Наручиоцу до назначеног
датума и часа.
Комисија за јавне набавке Наручиоца, по окончању поступка отварања понуда, вратиће све
неблаговремено поднете понуде неотворене понуђачима, са назнаком да су поднете
неблаговремено.
Понуђач може да поднесе само једну понуду.
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Благовремено достављене понуде биће јавно отварене комисијски, 20.12.2018. године у 10.30
часова, у просторијама ИВКБ „Дедиње“, Хероја Милана Тепића бр.1.
Ако рок за подношење понуда истиче у дане викенда и државних празника, рок за подношење и
отварање понуда се помера за први наредни радни дан.
Обавештење о могућности да понуђач може да поднесе понуду за једну или више
партија и упутство о начину на који понуда треба да буде поднета, уколико је предмет јавне
набавке обликован у више партија

3)

3.1. Уколико је предмет јавне набавке обликован у више партија, понуђач може поднети
понуду за једну или више партија. Понуђач је дужан да понуди све позиције у оквиру понуђене
партије.
Уколико понуђач не понуди све позиције у оквиру понуђене партије, наручилац ће такву понуду
одбити као неприхватљиву.
3.2.
Понуђач је дужан да на омоту (коверти) у којој доставља понуду наведе да ли се понуда
односи на целокупну набавку или само на одређене партије, како би се омогућило оцењивање за
сваку партију посебно, уколико је предмет јавне набавке обликован у више партија.
4) Oбавештење о могућности подношењa понуде са варијантама
4.1. Понуде са варијантама нису прихватљиве за наручиоца.
5) Начин измене, допуне и опозива понуде у смислу члана 87. Став 6. Закона;
5.1.
У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду,
на начин који је одређен у конкурсној документацији.
5.2.
Понуђач може да измени или повуче своју понуду за сваку партију пре истека рока за
подношење понуда, а измена или повлачење понуда је пуноважно ако наручилац прими измењену
понуду или обавештење о повлачењу понуде пре истека рока за подношење понуда на начин на
који је одређено подношење понуда.
5.3.
Понуђач не може изменити понуду након истека рока за подношење понуда.
6) Обавештење да понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да
учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити да учествује у више заједничких
понуда
6.1.
Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој
понуди или као подизвођач;
6.2.
У обрасцу понуде понуђач је дужан да наведе да ли понуду подноси самостално или као
заједничку понуду, или подноси понуду са подизвођачем;
6.3. Учешће у више од једне понуде за исту партију резултираће тиме што ће се такве понуде
одбити, као неприхватљиве.
7) Захтев да понуђач, уколико ангажује подизвођача, наведе у својој понуди проценат
укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу, део предмета набавке који ће
извршити преко подизвођача, као и правила поступања наручиоца у случају да се определио
да искористи могућност да доспела потраживања преносе директно подизвођачу за део
набавке који се извршава преко тог подизвођача;
7.1.
Ако понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у понуди наведе 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.
7.2.
Ако понуђач у понуди наведе да ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу,
дужан је да наведе назив подизвођача, а уколико оквирни споразум између наручиоца и понуђача
буде закључен, тај подизвођач ће бити наведен у оквирном споразуму.
7.3. Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача ради
утврђивања испуњености услова.
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7.4. Понуђач је дужан да за подизвођаче достави изјаву о испуњености обавезних услова из члана
75 Став 1. тачке 1-4 , као и изјаву о испуњености услова из члана 75. став 2. ЗЈН, да је при
састављању своје понуде поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на
раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања
делатности која је на снази у време подношења понуде тачка 5 овог закона за део набавке који ће
извршити преко подизвођача.
7.5. Ако је за извршење дела јавне набавке чија вредност не прелази 10% укупне вредности јавне
набавке потребно испунити обавезан услов из члана 75. Став 1. тачка 5. овог закона понуђач може
доказати испуњеност тог услова преко подизвођача којем је поверио извршење тог дела набавке.
7.6 Поред обавезних услова, наручилац конкурсном документацијом одређује које још услове
подизвођач мора да испуни и на који начин то доказује, при чему ти услови не могу бити такви да
ограниче подношење понуде са подизвођачем.
7.7.
Понуђач, односно добављач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из
поступка јавне набавке, односно за извршење обавеза из оквирног споразума и уговора обавеза,
без обзира на број подизвођача.
7.8.
Добављач не може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, у супротном
наручилац ће реализовати средство обезбеђења и раскинути оквирни споразум и уговор, осим ако
би раскидом оквирног споразума или уговора наручилац претрпео знатну штету.
7.9.
У случају из тачке 7.7. наручилац ће обавестити организацију надлежну за заштиту
конкуренције.
7.10. Добављач може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, ако је на страни
подизвођача након подношења понуде настала трајнија неспособност плаћања, ако то лице
испуњава све услове одређене за подизвођача и уколико добије претходну сагласност наручиоца.
7.11. Уколико понуду подноси са подизвођачем понуђач је дужан да попуни, овери печатом и
потпише образац „Подаци о подизвођачу“ из конкурсне документације.
8) Обавештење о томе да је саставни део заједничке понуде споразум којим се понуђачи из
групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке
8.1. Понуду може поднети група понуђача.
8.2. Сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни обавезне услове из члана 75
Став 1. тачке 1- 4 овог закона, и услове из члана 75. став 2. ЗЈН, а додатне услове испуњавају
заједно, осим ако наручилац из оправданих разлога не одреди другачије.
8.3. Уколико је наручилац у конкурсној документацији предвидео и испуњење обавезног услова
из члана 75. став 1. тачка 5. овог закона, исти је дужан да испуни понуђач из групе понуђача којем
је поверено извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог услова.
8.4. Саставни део заједничке понуде је споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према
наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који садржи:
8.4.1. податке о члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће
заступати групу понуђача пред наручиоцем;
8.4.2. опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу оквирног споразума;
8.4.3. податке о понуђачу који ће у име групе понуђача потписати оквирни споразум и појединачне
уговоре;
8.4.4. понуђачу који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења;
8.4.5. понуђачу који ће издати рачун;
8.4.6. рачуну на који ће бити извршено плаћање;
8.5. Понуђачи који поднесу заједничку понуду одговарају неограничено солидарно према
наручиоцу.
8.6. Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или заједничку
понуду у име задругара.
8.7. Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке, оквирног
споразума и уговора о јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са законом.
8.8 Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка јавне набавке,
оквирног споразума и уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари.
8.9. За сваког учесника у заједничкој понуди мора се попунити, печатом оверити и потписати
образац „Подаци о понуђачу који је учесник у заједничкој понуди“ , који садржи , поред осталог,
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имена и одговарајуће професионалне квалификације лица која ће бити одговорна за извршење
уговора.
9) Захтеви у погледу траженог начина и услова плаћања, гарантног рока, као и евентуалних
других околности од којих зависи прихватљивост понуде;
9.1. Наручилац ће плаћање извршених услуга извршити уплатом на рачун добављача, у року од
60 дана од дана испостављања рачуна и комплетирања документације за плаћање. Уколико
понуђач понуди краћи рок плаћања или рок не изрази у данима његова понуда ће бити одбијена
као неприхватљива.
9.2. Наручилац не дозвољава аванс. Уколико понуђач у понуди наведе да тражи аванс таква
понуда ће бити одбијена као неприхватљива.
9.3. Захтев наручиоца у погледу гаратног рока: Понуђач је у обавези да да гарантни рок за
извршене услуге у трајању од најмање 12 месеци и уграђене резервне делове у трајању од најмање
12 месеци, од дана извршења услуге, уградње резервних делова и пуштања у рад.
Уколико понуђач у Обрасцу 1 – Понуда, понуди краћи гарантни рок, његова понуда биће одбијена
као неприхватљива.
10) Валута и начин на који мора бити наведена и изражена цена у понуди;
10.1. Валута понуде је динар (РСД);
10.2. Цена у понуди мора бити исказана у динарима без пореза на додату вредност.
11) Податке о врсти, садржини, начину подношења, висини и роковима обезбеђења
испуњења обавеза понуђача, уколико исто наручилац захтева;
11.1.

Захтеви наручиоца у погледу гаранције за озбиљност понуде

Понуђач је у обавези да у понуди достави бланко сопствену меницу са меничним
овлашћењемкао гаранцију за озбиљност понуде са роком важења менице најкраће 90 дана од
дана отварања понуда, према моделу који достављамо у прилогу конкурсне документације
(Образац 5 –Менично овлашћење) по партијама:



За партије 1,2,3,4,5,6,7,8,9,13, 14,16,18, 20, 24, 25, 26,27, 28,31,32,33, 35, 37, 40 и 41
на износ 5% од укупне исказане вредности (динара без пдв-а) , за превентивне сервисе из
Прилога 1 – Ценовник превентивних сервиса.
За партије 10, 11, 12, 15, 17, 19, 21, 22, 23, 29, 30, 34, 36, 38 и 39на износ од
30.000,00 динара по понуђеној партији.

Меница мора бити пријављена код НБС.
Уколико је предмет јавне набавке обликован у више партија понуђач може да достави једну
меницу са меничним овлашћењем за сваку појединачну партију за коју доставља понуду или да
достави једну меницу са меничним овлашћењем за све партије за које доставља понуду.
Уколико понуђач не достави меницу са меничним овлашћењем или достави исте са краћим роком
важења или мањим износом од износа одређеног конкурсном документацијом или не достави исте
на начин дат конкурсном документацијом његова понуда биће одбијена као неприхватљива.
Гаранцију за озбиљност понуде Наручилац (ИКВБ „Дедиње“) ће наплатити у целости у случају да
понуђач који наступа самостално или са подизвођачима или као овлашћени члан групе понуђача:
I.
II.
III.

након истека рока за подношење понуда повуче или мења своју понуду;
уколико је његова понуда изабрана као најповољнија, одбије да закључи уговор о јавној
набавци;
не достави тражена средства финансијског обезбеђења за добро извршење посла ( и по
потреби за повраћај аванса или за отклањање грешака у гарантном року).
Гаранција за озбиљност понуде ће бити враћена понуђачу даном достављања средства
финансијског обезбеђења за добро извршење посла, (односно за повраћај аванса - уколико понуђач
тражи аванс и за отклањање грешака у гарантном року - уколико су предмет јавне набавке добра
са гарантним роком).
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11.2.

Захтеви наручиоца у погледу гаранције за добро извршење посла

Као средство обезбеђења уредног и квалитетног извршења уговорених обавеза, Пружалац
услуга је у обавези да приликом потписивања оквирног споразума достави наручиоцу, на име
гаранције за добро извршење посла, бланко сопствену меницу са меничним овлашћењем са
клаузулом «без протеста» и роком доспећа «по виђењу», у висини од 10 % уговорене вредности
набавке без урачунатог ПДВ-а са роком важења који не може бити краћи од 740 дана од дана
закључења уговора. Меница мора бити регистрована код НБС.
Меница ће бити реализована:




у потпуности, уколико Пружалац услуга у току спровођења Оквирног споразума и Уговора
одустане од истог, или уколико Пружалац услуга неспровођењем Оквирног споразума и
уговора омете наручиоца у редовном раду и нанесе му штету или угрози живот пацијената
на ма који начин;
делимично, у висини настале штете (разлике у цени и другим трошковима) уколико
наручилац буде принуђен да у току спровођења уговора, одређену услугу набави од другог
понуђача у складу са уговором, а због неуредног или неадекватног извршења од стране
Пружаоца услуге.

Меница ће бити враћена Пружаоцу услуге по истеку рока или окончању посла.
Уколико се за време трајања Оквирног споразума и уговора промене рокови за извршење
уговорне обавезе, важност меничног овлашћења се мора продужити.
11.3. Захтеви наручиоца у погледу гаранције за отклањање грешака у гарантном року
Као средство обезбеђења уредног и квалитетног отклањања грешака у гарантном року:
Пружалац услуга је у обавези да приликом потписивања Оквирног споразума и уговора достави
наручиоцу, на име гаранције за отклањање грешака у гарантном року, бланко сопствену
меницу са меничним овлашћењем са клаузулом «без протеста» и роком доспећа «по виђењу», у
висини од 10 % уговорене вредности набавке без урачунатог ПДВ-а.
Меница мора бити регистрована код НБС.
Меница ће бити реализована ако Пружалац услуга не изврши обавезу отклањања квара у складу
са условима гарантног рока, Наручилац ће по истеку рока поступити по прописима којима је
уређена наплата менице.
Рок важења меничне обавезе је 10 дана дужи од гарантног рока.
Меница ће бити враћена Пружаоцу услуге по истеку гарантног рока.
12) Дефинисање посебних захтева, уколико исти постоје, у погледу заштите поверљивости
података које наручилац ставља понуђачима на располагање, укључујући и њихове
подизвођаче;
12.1. Информације у вези са проверавањем, објашњењем, мишљењем и упоређивањем понуда, као
и препоруке у погледу доделе уговора о јавној набавци, неће се достављати понуђачима, као ни
једној другој особи која није званично укључена у поступак јавне набавке, све док се не објави име
изабраног понуђача.
12.2. Наручилац се обавезује да чува као поверљиве све податке о понуђачима садржане у
конкурсној документацији који су посебним прописом утврђени као поверљиви.
12.3. Понуђач је обавезан да у својој понуди назначи који се од достављених документа односи на
државну, војну, службену или пословну тајну.
12.4. Наручилац је дужан да чува као пословну тајну имена понуђача и подносилаца пријава, као и
поднете понуде, односно пријаве, до истека рока предвиђеног за отварање понуда, односно
пријава.
12.5. Чланови комисије за јавну набавку морају да чувају податке и поступају са документима у
складу са степеном поверљивости.
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12.6. Неће се сматрати поверљивим цена и остали подаци из понуде који су од значаја за примену
елемената критеријума и рангирање понуде.
13) Обавештење о начину преузимања техничке документације и планова, односно
појединих њених делова, ако због обима и техничких разлога исту није могуће објавити;
13.1.

Није случај у предметној јавној набавци.

14) Обавештење да понуђач може у писаном облику тражити додатне информације или
појашњења у вези са припремањем понуде, као и да може да укаже наручиоцу и на
евентуално уочене недостатке и неправилности у конкурсној документацији, уз напомену да
се комуникација у поступку јавне набавке врши на начин одређен чланом 20. Закона;
14.1. Заинтересовано лице може, у писаном облику тражити од наручиоца додатне информације
или појашњења у вези саприпремањем понуде, при чему може да укаже наручиоцу и на
евентуално уочене недостатке и неправилности у конкурснојдокументацији, најкасније пет дана
пре истека рока за подношење понуде.
Наручилац је дужан да у року од три дана од дана пријема захтева одговор објави на Порталу
јавних набавки и на својој интернет страници.
14.2. Комуникација у вези са додатним информацијама, појашњењима и одговорима врши се на
начин одређен чланом 20. ЗЈН.
Комуникација се у поступку јавне набавке и у вези са обављањем послова јавних набавки одвија
писаним путем, односно путем поште, електронске поште или факсом, као и објављивањем од
стране наручиоца на Порталу јавних набавки.
Изабрано средство комуникације мора бити широко доступно, тако да не ограничава могућност
учешћа заинтересованих лица у поступку јавне набавке.
Комуникација треба да се одвија на начин да се поштују рокови предвиђени законом и да се у том
циљу, када је то могуће, користе електронска средства.
Комуникација се мора одвијати на начин да се обезбеди чување поверљивих и података о
заинтересованим лицима, података о понудама и понуђачима до отварања понуда, да се обезбеди
евидентирање радњи предузетих у поступку и чување документације у складу са прописима
којима се уређује област документарне грађе и архива.
Алати који се користе у комуникацији електронским средствима и њихове техничке
карактеристике морају бити широко доступни и интероперативни, такви да користе производе
информационих технологија у општој употреби.
Ако је документ из поступка јавне набавке достављен од стране наручиоца или понуђача путем
електронске поште или факсом, страна која је извршила достављање дужна је да од друге стране
захтева да на исти начин потврди пријем тог документа, што је друга страна дужна и да учини
када је то неопходно као доказ да је извршено достављање.
Наручилац ће пријем докумената вршити само у току свог радног времена (8:00 часова – 16:00
часова), сваког радног дана (понедељак - петак), сходно својој унутрашњој организацији, осим у
дане државних и верских празника у складу са Законом о државним и другим празницима у
Републици Србији („Сл. гласник РС“, бр. 43/2001, 101/2007 и 92/2011).
Пријем докумената достављених по истеку наведеног радног времена, наручилац ће извршити
првог наредног радног дана.
15) Обавештење о начину на који се могу захтевати додатна објашњења од понуђача после
отварања понуда и вршити контрола код понуђача односно његовог подизвођача
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15.1. Наручилац ће по потреби, писаним путем, захтевати од понуђача додатна објашњења која ће
му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а по потреби ће извршити и
контролу (увид) код понуђача односно његовог подизвођача.
Наручилац не може да захтева, дозволи или понуди промену елемената понуде који су од значаја
за примену критеријума за доделу уговора, односно промену којом би се понуда која je
неодговарајућа или неприхватљива учинила одговарајућом, односно прихватљивом, осим ако
другачије не произилази из природе поступка јавне набавке.
У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.
Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду одбити
као неприхватљиву.
16) Обaвeштeњe дa нaкнaду зa кoришћeњe пaтeнaтa, кao и oдгoвoрнoст зa пoврeду
зaштићeних прaвa интeлeктуaлнe свojинe трeћих лицa снoси пoнуђaч;
16.1. Наручилац посебно напомиње да накнаду за коришћење патената, као и одговорност за
повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица, сноси понуђач.
Обавештење о роковима и начину подношења захтева за заштиту права са детаљним
упутством о садржини потпуног захтева за заштиту права у складу са чланом 151. став 1.
тачке 1)-7) Закона као и износом таксе из члана 156. став 1. тачке 1)-3) Закона и детаљним
упутством о потврди из члана 151. став 1. тачка 6) Закона којом се потврђује да је уплата
таксе извршена, а која се прилаже уз захтев за заштиту права приликом подношења захтева
наручиоцу, како би се захтев сматрао потпуним;
17.1.

17.2.
17.3.
17.4.
17.5.

17.6.

17.7.

17.8.

17.9.

Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, подносилац пријаве, кандидат, односно
заинтересовано лице, који има интерес за доделу уговора односно оквирног споразума у
конкретном поступку јавне набавке и који је претрпео или би могао претрпети штету због
поступања наручиоца противно одредбама Закона (у даљем тексту: подносилац захтева).
Захтев за заштиту права може да поднесе Управа за јавне набавке, Државна ревизорска
институција, јавни правобранилац и грађански надзорник.
Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено доставља
Републичкој комисији.
Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне набавке, против
сваке радњенаручиоца, осим ако Законом није другачије одређено.
Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за подношење
понуда или конкурсне документације сматраће се благовременим уколико је примљен од
стране наручиоца најкасније седам дана пре истека рока за подношење понуда, а у
поступку јавне набавке мале вредности и квалифокационом поступку ако је примљен од
стране наручиоца три дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин
достављања. и уколико је подносилац захтева у складу са чланом 63. став 2. Закона указао
наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности, а наручилац исте није отклонио.
Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које наручилац предузме пре истека
рока за подношење понуда, а након истека рока из члана 149. став 3. Закона, сматраће се
благовременим уколико је поднет најкасније до истека рока за подношење понуда.
После доношења Одлуке о додели уговора и/или Одлуке о обустави 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 захтева, а подносилац захтева га није поднео
пре истека тог рока.
Уколико 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.
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17.10. О поднетом захтеву за заштиту права наручилац објављује обавештење о поднетом захтеву
на Порталу јавних набавки, најкасније у року од два дана од дана пријема захтева за
заштиту права.
17.11. У случају поднетог захтева за заштиту права наручилац не може донети Одлуку о додели
уговора и/или Одлуку о обустави поступка, нити може закључити уговор о јавној набавци
пре доношења одлуке о поднетом захтеву за заштиту права, осим у случају преговарачког
поступка из члана 36. став 1. тачка 3) Закона.
17.12. Одговорно лице наручиоца може донети одлуку да наручилац предузме активности из
члана 150. став 1. Закона пре доношења одлуке о поднетом захтеву за заштиту права, када
би задржавање активности наручиоца у поступку јавне набавке, односно у извршењу
уговора о јавној набавци проузроковало велике тешкоће у раду или пословању наручиоца
које су несразмерне вредности јавне набавке, а која мора бити образложена. Одлуку
наручилац без одлагања доставља Републичкој комисији и објављује је на Порталу јавних
набавки и на својој интернет страници.
17.13. Детаљно упутство о садржини потпуног захтева за заштиту права у складу са чланом 151.
став 1. тачке 1)-7) Закона:
Захтев за заштиту права 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 закона;
7) потпис подносиоца.
Ако поднети захтев за заштиту права не садржи све обавезне елементе из става 1. овог члана,
наручилац ће такав захтеводбацити закључком.
Закључак из става 2. овог члана наручилац доставља подносиоцу захтева и Републичкој комисији
у року од три дана оддана доношења.
Против закључка наручиоца из става 2. овог члана подносилац захтева може у року од три дана од
дана пријема закључкаподнети жалбу Републичкој комисији, док копију жалбе истовремено
доставља наручиоцу.
17.14. Подносилацзахтеваједужандаускладусачланом
156.
Закона,
нарачунбуџетаРепубликеСрбијеуплатитаксу од:
1) 60.000 динара у поступку јавне набавке мале вредности и преговарачком поступку без
објављивања позива за подношење понуда;
2) 120.000 динара ако се захтев за заштиту права подноси пре отварања понуда и ако
процењена вредност није већа од 120.000.000 динара;
3) 250.000 динара ако се захтев за заштиту права подноси пре отварања понуда и ако је
процењена вредност већа од 120.000.000 динара;
4) 120.000 динара ако се захтев за заштиту права подноси након отварања понуда и ако
процењена вредност није већа од 120.000.000 динара;
5) 120.000 динара ако се захтев за заштиту права подноси након отварања понуда и ако збир
процењених вредности свих оспорених партија није већа од 120.000.000 динара, уколико је
набавка обликована по партијама;
6) 0,1% процењене вредности јавне набавке, односно понуђене цене понуђача којем је
додељен уговор, ако се захтев за заштиту права подноси након отварања понуда и ако је та
вредност већа од 120.000.000 динара;
7) 0,1% збира процењених вредности свих оспорених партија јавне набавке, односно
понуђене цене понуђача којима су додељени уговори, ако се захтев за заштиту права
подноси након отварања понуда и ако је та вредност већа од 120.000.000 динара.
17.15. Потврда o извршеној уплати треба да буде издата од стране банке, да садржи печат банке и
потпис овлашћеног лица банке. Број жиро рачуна је: 840-30678845-06, шифра плаћања: 153
или 253, позив на број: подаци о броју или ознаци јавне набавке поводом које се подноси
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захтев за заштиту права; сврха: ЗЗП; назив наручиоца; број или ознака јавне набавке
поводом које се подноси захтев за заштиту права, корисник: Буџет Републике Србије.
Информације о начину уплате и обавезној садржини доказа о уплати таксе доступне су на
интернет
адреси
http://www.kjn.gov.rs/ci/uputstvo-o-uplati-republicke-administrativnetakse.html..
Као доказ о уплати таксе, у смислу члана 151. став 1. тачка 6) ЗЈН, прихватиће се:
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;
3) износ таксе из члана 156. ЗЈН чија се уплата врши;
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; назив наручиоца; број или ознака јавне набавке поводом које се подноси захтев
за заштиту права;
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.
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.
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);
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 законом и другим
прописом.
Информацијеоначинууплатеиобавезнојсадржинидоказаоуплатитакседоступнесунаинтернетадреси
http://www.kjn.gov.rs/ci/uputstvo-o-uplati-republicke-administrativne-takse.html.
Обавештење да ће уговор бити закључен у року од осам дана од истека рока за
подношењезахтева за заштиту права из члана 149. Закона, односно у случају из члана 112.
став 2. Закона, навести рок у којем ће бити закључен уговор о јавној набавци.
Уговор о јавној набавци не може бити закључен пре истека рока за подношење захтева за
заштиту права из члана 149. ЗЈН, односно у случају из члана 112. Став 2. тачка 5) ЗЈН
уговор ће бити закључен у року од пет дана.
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Напомене:
Ово упутство сачињено је на основу ПРАВИЛНИКА О ОБАВЕЗНИМ ЕЛЕМЕНТИМА
КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ У ПОСТУПЦИМА ЈАВНИХ НАБАВКИ, И НАЧИНУ
ДОКАЗИВАЊА ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА који је објављен у „Службеном гласнику
РС“, бр. 86 од 14.10.2015. г. ).
Називи свих тачака (17) које су садржане у Упутству понуђачима дословно су преузети из
члана 9. поменутог Правилника.
Упутство понуђачима је саставни део конкурсне документације за јавну набавку у
отвореном поступку.
Упутство садржи инструкције и податке неопходне за припрему понуде у складу са
захтевима наручиоца и информације о условима и начину спровођења поступка јавне
набавке.
Од понуђача се очекује да детаљно размотри ово упутство и све обрасце и спецификације
садржане у конкурсној документацији.
Понуђачи су дужни да пре предаје своје понуде прегледају сву конкурсну документацију
и провере њену исправност, проуче све њене делове и сваки појединачни документ.
Подношењем понуде понуђач потврђује да је у потпуности прихватио конкурсну
документацију и јавни позив.
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Образац 1

Понуда

ПОНУДА бр. ____________ од ________________ 2018.године
за јавну набавку услуга:

ЈН – 35 – 18 Услуге одржавања и поправки медицинске, лабораторијске
и остале пратеће опреме ,за партију/е бр. _____________
у отвореном поступку јавне набаваке по позиву за подношење понуде објављеном дана
05.12.2018. године на Порталу управе за јавне набавке и на интернет страници наручиоца
ИКВБД ,,Дедиње”.
ПОДАЦИ О ПОДНОСИОЦУ ПОНУДЕ
(заокружити и навести називе свих подизвођача односно свих учесника )
(a) КОЈИ НАСТУПА САМОСТАЛНО
(б) КОЈИ НАСТУПА СА ПОД ИЗВОЂАЧИМА ( у простор испод уписати подизвођаче)
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
(в) КОЈИ НАСТУПА КАО ЧЛАН ГРУПЕ ПОНУЂАЧ А, коју чине(у простор испод
уписати учеснике групе понуђача):
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Саставни део ове Понуде чине и:
1) Попис опреме, ценовник радног сата и рекапитулација цена за партију/е за коју
понуђач конкурише (одштампати из конкурсне документације и попунити за
предметну партију);
2) Прилог бр.1: Ценовник обавезних сервиса у exel формату за партију/е за коју
понуђач конкурише (одштампати из конкурсне документације и попунити за
предметну партију-штампана форма и доставити и у електронском облику –
CD или USB);
3) Прилог бр.2: Ценовник резервних делова и магацинског материјала у exel
формату за партију/е за коју понуђач конкурише (одштампати из конкурсне
документације и попунити за предметну партију-штампана форма и
доставити и у електронском облику – CD или USB);
Подношењем ове понуде изјављујемо да у потпуности прихватио услове и захтеве из
конкурсне документације и јавног позива, за ову јавну набавку, укључујући све измене и
допуне истих.
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ОСТАЛИ КОМЕРЦИЈАЛНИ УСЛОВИ (ПОПУЊАВА ПОНУЂАЧ):
Цене су фиксне и непромењиве до коначне реализације уговора.

Рок важења понуде:___________ дана од дана јавног отварања понуда.
Напомена: Наручилац неће прихватити рок важности понуде краћи од 60 дана од дана
отварања понуде.

Рок плаћања: уплатом на рачун понуђача у року од __________ дана од дана
испостављања и овере рачуна о извршеним услугама и испорученим добрима. Наручилац
неће прихватити рок плаћања краћи од 60 дана.

Рок одзива и извршења услуга:


рок одазива по позиву наручиоца за:
 хитне сервисне интервенције ___________ часова
 остале сервисне интервенције: 24 часова
 уколико је позив упућен до 10.00 часова, излазак на терен истог дана.



рок извршења услуга за:
 време за извршење дефектаже: ____________ часова
 сервисирање мањег обима и хитне сервисне интервенције: _____________
часова
 сервисирање већег обима (уколико извршилац не поседује потребне делове на
сервисном лагеру): __________ дана
 рок за испоруку резервних делова којих нема на лагеру: ____дана.



гарантни рок за:
 извршене услуге: __________ месеци;
 уграђене резервне делове: __________ месеци.

Место извршења предметних услуга:___________________________________________

ОВЕРАВА ПОНУЂАЧ
Напомене:
Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су
тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку
понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом
оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног
понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде
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ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ
ПОПУЊАВА ПОНУЂАЧ
Назив Понуђача
Седиште и адреса Понуђача
Облик организовања
(АД, ДОО, СЗР итд.)
Овлашћено лице
(потписник уговора)
Особа за контакт
Телефон
Телефакс
Е-maиl
Рачун понуђача
Назив банке
Матични број понуђача
ПИБ

Конкурсна документација за јавну набавку услуга:Услуге одржавања и поправки медицинске, лабораторијске
и остале пратеће опреме,по партијама,Редни број јавне набавке ЈН – 35 - 18

Стр. 28од 97

ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ КОЈИ ЈЕ
УЧЕСНИК У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ
ПОПУЊАВА ПОНУЂАЧ
Назив Понуђача
Седиште и адреса Понуђача
Општина
Облик организовања
(АД,ДОО,СЗР итд.)
Одговорно лице (потписник
уговора)
Особа за контакт
Телефон
Телефакс
Е-maиl
Број текућег рачуна
Назив банке
Матични број понуђача
ПИБ
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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ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ
ПОПУЊАВА ПОНУЂАЧ
Назив подизвођача
Седиште и адреса подизвођача
Облик организовања
(АД, ДОО, СЗР итд.)
Овлашћено лице (потписник
уговора)
Особа за контакт
Телефон
Телефакс
Е-mail
Рачун понуђача
Матични број понуђача
Назив банке
ПИБ
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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Образац 2
Редни
број

Трошкови припреме понуде

Спецификација трошкова

Износ (динара са пдв-ом)

Износ укупних трошкова са пдв-ом
Упутство за попуњавање:
У табелу је потребно унети све трошкове које је понуђач имао приликом припремања
понуде у складу са Чланом 88. Закона о јавним набавкама.
Ако поступак јавне набавке буде обустављен из разлога који су на страни наручиоца,
наручилац је, сходно члану 88. став 3. ЗЈН-а, 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.
У _________________

Овлашћено лице понуђача

Дана_______________

_________________________
М.П.
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Образац 3

Образац изјаве о независној понуди

У складу са чл. 26. ЗЈН изјављујем, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу
да понуду број _____________ од_______________2018. године, у поступку јавне набавке
услуга :

ЈН – 35 - 18 - Услуге одржавања и поправки медицинске,
лабораторијске немедицинске и остале пратеће опреме
по позиву за подношење понуде, објављеном дана 05.12.2018.године на Порталу УЈН и на
интернет страници наручиоца ИКВБД ,,Дедиње”, подносим независно, без договора са
другим понуђачима или заинтересованим лицима.

У _________________

Овлашћено лице понуђача

Дана_______________

_________________________
М.П.

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

Образац изјаве о испуњености услова из
члана 75. став 2. ЗЈН

ПОД ПУНОМ МОРАЛНОМ, МАТЕРИЈАЛНОМ И КРИВИЧНОМ
ОДГОВОРНОШЋУ ДАЈЕМ СЛЕДЕЋУ

ИЗЈАВУ
Да у поступку јавне набавке услуга :

ЈН – 35 - 18 - Услуге одржавања и поправки медицинске,
лабораторијске немедицинске и остале пратеће опреме

понуђач ____________________________________________ из ______________________,
матични број ________________________, испуњава услове из члана 75. Став 2. ЗЈН, да је
при састављању своје понуде поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о
заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема
забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде.

У _________________

Овлашћено лице понуђача

Дана _______________

_________________________
М.П.

Напомена:
Понуђач ову изјаву доставља и за подизвођача за део набавке који ће се извршити преко
подизвођача.
Уколико понуду подноси група понуђача, сваки члан групе понуђача је у обавези да
достави ову изјаву.
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 ПРЕГЛЕД ОПРЕМЕ
 ЦЕНОВНИК РАДНОГ САТА

ПО
ПАРТИЈАМА

 РЕКАПИТУЛАЦИЈА ЦЕНА
ОДРЖАВАЊА
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Услуге одржавања и поправки
ЕКЦ система и пратеће опреме
„TERUMO“и „MEDTRONIK“

ПАРТИЈА 1:

Списак опреме на коју се набавка односи (приликом сервисирања опреме обавезно у
радном налогу уписати назив, серијски и нови инвентарски број апарата)
Рб

Серијски
број
(ознака)

Нови
ИБ

1.

S/n 1189

12151

2.

S/n 7183
S/n
2018(7183)
S/n 95210475М
S/n 95110442М
S/n 95210474М

7.

Назив апарата

Тип апарата

12235

ЕКЦ пумпа TERUMO Advanced
Perfusion System S1:
Центрифугална пумпа Dolphine

TERUMO SARNS

12070

Центрифугална пумпа Dolphine

TERUMO SARNS

12183

Cooler heater„HEMOTERM“

400 MR

12050

Cooler heater „HEMOTERM“

400 MR

12213

Cooler heater „HEMOTERM“

400 MR

S/n 4359

12087

Cooler heater „TERUMO SARNS“

TCM II

8.

S/n 1623

12445

Бројач крвних зрнаца TERUMO

CDI 101

9.

S/n 1869

12446

Бројач крвних зрнацаTERUMO

CDI 101

10.

%

12448

11.

%

12449

12.

%

12450

13.

%

12451

14.

%

12452

15.

S/n 2147/2143

12453

16.

S/n 1822/1830

12454

17.
18.
19.

S/N 66659
S/N 52958
S/N 59305

%
%
%

20.
21.
22.

S/N 36877
S/N 66658
S/N 36590

%
%
%

23.

81999

12229

24.

S/N 49531

25.

112000

3.
4.
5.
6.

Комплет за отварање грудног коша
TERUMO
Комплет за отварање грудног коша
TERUMO
Комплет за отварање грудног коша
TERUMO
Комплет за отварање грудног коша
TERUMO
Комплет за отварање грудног коша
TERUMO
Комплет за отварање грудног коша
TERUMO
Комплет за отварање грудног коша
TERUMO
Миксер за О2 TERUMO
Миксер за О2 TERUMO
Миксер за О2 TERUMO

TERUMO

TERUMO SARNS
TERUMO SARNS
TERUMO SARNS
TERUMO SARNS
TERUMO SARNS
TERUMO SARNS
TERUMO SARNS
SECHRIST 3500
SECHRIST 3500
SECHRIST 3500
SECHRIST 3500
SECHRIST 3500
SECHRIST 3500

12231

Миксер за О2 TERUMO
Миксер за О2 TERUMO
Миксер за О2 TERUMO
Cardioplegia Safety Sistem pump CSS990са i trolejom S1086
Špric pumpa GRAESEBY 35000

12230

Cooler heater BIO CAL 370

MEDTRONIK

MEDTRONIK
MEDTRONIK
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А1.1: Цена сервисног сата: Цена сервисног сата за извршене услуге које
понуђач даје обавезно укључују све трошкове: транспорта (опреме, уређаја и
људства), дефектажу, демонтажу, сервисне активности, монтажу, пробу и
пуштање у рад.
ПОПУЊАВА ПОНУЂАЧ
Р.б.

Назив

Партија 1: Oдржавањe и поправкe
ЕКЦ система и пратеће опреме TERUMOи MEDTRONIK
Јединична цена (динара без ПДВ-а)

А1.1

Сервисни
радни сат

ПАРТИЈА 1 - РЕКАПИТУЛАЦИЈА ЦЕНА ОДРЖАВАЊА
ОПРЕМE „TERUMO“и „MEDTRONIK“

Рб

Назив

Опис

ПОПУЊАВА
ПОНУЂАЧ
(Динара без пдв-а )

1

Сервисни сат

2

Резервни делови

3

Обавезни
превентивни сервиси
са издавањем
сертификата о
исправности

А 1.1 / Јединична цена радног
сата за партију 1
(динара/без пдв-а)
А 1.2 / Збир свих јединичних
цена из партије 1
(динара без пдва)
А 1.3 / Укупно обавезни сервиси
са издавањем сертификата о
исправности за партију 1
(динара/без пдв-а)
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ПАРТИЈА 2:

Услуге одржавања и поправки
ЕКЦ система и пратеће опреме „STOCKERT“

Списак опреме на коју се набавка односи (приликом сервисирања опреме обавезно у
радном налогу уписати назив, серијски и нови инвентарски број апарата)
Серијски
Стари
Нови
Рб
Назив апарата
Тип апарата
број
ИБ
ИБ
ЕКЦ машина „STOCKERT“
1.
23031
41H1607
12057
„STOCKERT“
„CAPS“ 41H
2.
22986
Cooler heater
16F3879
12049
„STOCKERT“
Пумпа за кардиоплегију
3.
?
%
12411
„STOCKERT“
SARNSCAPS 5000

А2.1: Цена сервисног сата: Цена сервисног сата за извршене услуге које
понуђач даје обавезно укључују све трошкове: транспорта (опреме, уређаја и
људства), дефектажу, демонтажу, сервисне активности, монтажу, пробу и
пуштање у рад.
ПОПУЊАВА ПОНУЂАЧ
Р.б.

Назив

Партија 2: Oдржавањe и поправкe
ЕКЦ система и пратеће опреме STOCKERT
Јединична цена (динара без ПДВ-а)

А2.1

Сервисни
радни сат

ПАРТИЈА 2 - РЕКАПИТУЛАЦИЈА ЦЕНА ОДРЖАВАЊАОПРЕМE„STOCKERT“
Рб

Назив

Опис

1

Сервисни сат

А 2.1 / Јединична цена радног сата
за партију 2 (динара/без пдв-а)

2

Резервни делови

А 2.2 / Збир свих јединичних цена
из партије 2(динара без пдва)

3

Обавезни
превентивни сервиси
са издавањем
сертификата о
исправности

А 2.3 / Укупно обавезни сервиси са
издавањем сертификата о
исправности за партију 2
(динара/без пдв-а)

ПОПУЊАВА
ПОНУЂАЧ
(Дин без пдв-а)
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ПАРТИЈА 3:

Услуге одржавања и поправки
ЕКЦ система и пратеће опреме „SORIN“

Списак опреме на коју се набавка односи (приликом сервисирања опреме обавезно у
радном налогу уписати назив, серијски и нови инвентарски број апарата)
Серијски број
Нови
Рб
Назив апарата
Тип апарата
(ознака)
ИБ
Апарат за интраоперативно
1.
?
07075
„SORIN“
спашавање крвиXTRA
Апарат за интраоперативно
2.
?
07076
„SORIN“
спашавање крвиXTRA
Апарат за интраоперативно
3.
?
07030
„SORIN“
спашавање крвиXTRA
Апарат за интраоперативно
4.
?
07060
„SORIN“
спашавање крвиELEKTA
Пумпа за ентералну
5.
C 0614539
17203
„COVIDIEN“
исхрануKANGAROO
Пумпа за ентералну
6.
C 0517541
17183
„COVIDIEN“
исхрануKANGAROO
Пумпа за ентералну
7.
C 0517236
17184
„COVIDIEN“
исхрануKANGAROO
Пумпа за ентералну
8.
C13056103
17167
„COVIDIEN“
исхрануKANGAROO
Пумпа за ентералну исхрану
9.
C14092545
17159
„COVIDIEN“
KANGAROO
Пумпа за ентералну исхрану
10.
C14092547
17049
„COVIDIEN“
KANGAROO
Пумпа за ентералну исхрану
11.
C 14092521
17150
„COVIDIEN“
KANGAROO
Пумпа за ентералну исхрану
12.
C 14062522
20188
„COVIDIEN“
KANGAROO
Монитор за мерење хемод.
13.
8101-14-4108
12038
„LIDCO“
параметараHM 81-02
Апарат за соматску оксиметрију
14.
11-10558-01
12267
„COVIDIEN“
INVOS
Апарат за соматску оксиметрију
15.
11-10498-01
12179
„COVIDIEN“
INVOS
Апарат за грејање пацијената
16.
CT0608J160
17062
„COVIDIEN“
WARM Touch
Izmenjivač toplote(cooler heater )
17.
16S16536
12539
„SORIN“
HC3T
Izmenjivač toplote(cooler heater )
18.
16S16537
12540
„SORIN“
HC3T
Izmenjivač toplote(cooler heater )
19.
16S16544
12541
„SORIN“
HC3T
Aparat za vantelesnu cirkulaciju
20.
48E04255
12538
„SORIN“
HLM S5
Aparat za vantelesnu cirkulaciju
21.
48E04267
12542
„SORIN“
HLM S5
Aparat za vantelesnu cirkulaciju
22.
48E04256
12537
„SORIN“
HLM S5
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А3.1: Цена сервисног сата:Цена сервисног сата за извршене услуге које
понуђач даје обавезно укључују све трошкове: транспорта (опреме, уређаја и
људства), дефектажу, демонтажу, сервисне активности, монтажу, пробу и
пуштање у рад.
ПОПУЊАВА ПОНУЂАЧ
Р.б.

Назив

Партија 3: Oдржавањe и поправкe
ЕКЦ система и пратеће опреме SORIN
Јединична цена (динара без ПДВ-а)

А3.1

Сервисни радни
сат

ПАРТИЈА 3 - РЕКАПИТУЛАЦИЈА ЦЕНА ОДРЖАВАЊАОПРЕМE„SORIN“

Рб

Назив

Опис

ПОПУЊАВА
ПОНУЂАЧ
(Динара без пдв-а )

1

Сервисни сат

А 3.1/ Јединична цена радног сата за
партију 3 (динара/без пдв-а)

2

Резервни
делови

А 3.2/ Збир свих јединичних цена из
партије 3(динара без пдва)

3

Обавезни
превентивни
сервиси

А 3.3 / Укупно обавезни сервиси са
издавањем сертификата о
исправности за партију 3
(динара/без пдв-а)
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ПАРТИЈА 4:

Услуге одржавања и поправки опремепроизвођача
„DRÄGER“

Списак опреме на коју се набавка односи (приликом сервисирања опреме обавезно у
радном налогу уписати назив, серијски и нови инвентарски број апарата)
ВРСТА
ТИП
РБ
СЕРИЈСКИ БРОЈ
НОВИ ИБ
АПАРАТА
(ОЗНАКА)
1.
EVITA
АRЈЕ - 0167
09070
2.
SAVINA
ARRB-0019
09071
3.
SAVINA
ARRJ-0058
09072
4.
SAVINA
ARRC-0022
17126
5.
EVITA V500
ASJH-0180
17209
6.
EVITA V500
ASJH-0181
17254
7.
EVITA V500
ASJH-0182
17250
8.
EVITA V500
ASJH-0183
17211
Респиратори
9.
EVITA V500
ASJH-0184
17248
SAVINA/ЕVITA
10.
EVITA V500
ASJH-0185
09076
(19 ком)
11.
EVITA V500
ASJH-0186
09063
12.
EVITA V500
ASJH-0187
09073
13.
EVITA V500
ASJH-0188
09077
14.
EVITA V500
ASJH-0189
17210
15.
EVITA V500
ASJH-0180
17212
16.
EVITA V500
ASJH-0181
17253
17.
EVITA V500
ASJH-0182
17251
18.
EVITA V500
ASJH-0183
17252
19.
EVITA V500
ASJH-0184
17249
Респиратор
20.
OXILOG 1000
транспортни
SRCS-0119
12482
(1 ком)
22.
FABIUS
URNB-0014
12367
Анестезијске
23.
FABIUS CE
ARUA-0019
12378
машине
24.
PRIMUS
ARYM-0023
12176
(4 ком)
25.
PRIMUS
ARYM-0022
12146
26.
INFYNITY DELTA
539-4950855
09037
27.
INFYNITY DELTA
539-4942347
09057
28.
INFYNITY DELTA
539-4945843
17065
29.
INFYNITY DELTA
539-4877649
17051
30.
INFYNITY DELTA
539-5018960
17070
31.
INFYNITY DELTA
539-6557260
17060
32.
INFYNITY DELTA
539-4987471
17056
Монитори
33.
INFYNITY DELTA
539-4949340
09035
животних
34.
INFYNITY DELTA
539-4975846
17102
функција
35.
INFYNITY
DELTA
539-4935845
11050
(24 ком)
36.
INFYNITY DELTA
539-4944345
09012
37.
INFYNITY GAMA
551-2972670
35123
38.
INFYNITY GAMA
551-2982463
34040
39.
INFYNITY GAMA
551-2982668
18054
40.
INFYNITY GAMA
551-2963573
18035
41.
INFYNITY GAMA
551-2958267
08114
42.
INFYNITY GAMA
551-2982766
18031
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ПАРТИЈА 4:

Услуге одржавања и поправки опремепроизвођача
„DRÄGER“

Списак опреме на коју се набавка односи (приликом сервисирања опреме обавезно у
радном налогу уписати назив, серијски и нови инвентарски број апарата)
ВРСТА
ТИП
РБ
СЕРИЈСКИ БРОЈ
НОВИ ИБ
АПАРАТА
(ОЗНАКА)
43.
INFYNITY GAMA
551-2983964
34047
44.
INFYNITY GAMA
551-2984764
08100
45.
INFYNITY GAMA
551-2982365
34041
46.
INFYNITY GAMA
551-2981867
08099
47.
INFYNITY GAMA
551-2983266
18044
48.
INFYNITY GAMA
551-2925365
18027
49.
SOLA
700
ARWM
0237
(0239)
12383
Операционе
лампе (2 ком)
50.
SOLA 700
ARWM 0238 (0236)
12344
51.
POLARIS 600
12551
Операционе
52.
POLARIS 600
12552
лампе (3 ком)
53.
POLARIS 600
12553

А4.1: Цена сервисног сата:Цена сервисног сата за извршене услуге које
понуђач даје обавезно укључују све трошкове: транспорта (опреме, уређаја и
људства), дефектажу, демонтажу, сервисне активности, монтажу, пробу и
пуштање у рад.

Р.б.

Назив

А4.1

Сервисни
радни сат

ПОПУЊАВА ПОНУЂАЧ
Партија 4: Oдржавањe и поправкe oпремe произвођача
„DRÄGER“
Јединична цена (динара без ПДВ-а)

ПАРТИЈА 4. - РЕКАПИТУЛАЦИЈА ЦЕНА ОДРЖАВАЊАОПРЕМE„DRÄGER“
Рб

Назив

1

Сервисни сат

2

Резервни
делови

3

Потрошни
материјал

4

Обавезни
превентивни
сервиси

Опис

ПОПУЊАВА
ПОНУЂАЧ
(Динара без пдв-а )

А 4.1/ Јединична цена радног сата за
партију 4
(динара/без ПДВ-а)
А 4.2/ Збир свих јединичних цена из
партије 4
(динара без ПДВ-а)
А 4.3 / Збир свих јединичних цена из
партије 4
(динара без ПДВ-а)
А 4.4 / Укупно обавезни сервиси са
издавањем сертификата о
исправности за партију 4
(динара/без ПДВ-а)
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ПАРТИЈА 5:

Услуге одржавања и поправки опремепроизвођача
„COVIDIEN“

Списак опреме на коју се набавка односи (приликом сервисирања опреме обавезно у
радном налогу уписати назив, серијски и нови инвентарски број апарата)
Рб
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Серијски број
(ознака)
3501020-506
3501020-507
3501020-508
3501020-509
3501020-510
3501020-511

Стари
ИБ
22139
22132
22168
20298
23481
20918

Нови
ИБ
20093
20096
20161
20101
20166
20098

Назив апарата

Тип апарата

Респиратор
TYKO

PB 760

А5.1: Цена сервисног сата:Цена сервисног сата за извршене услуге које
понуђач даје обавезно укључују све трошкове: транспорта (опреме, уређаја и
људства), дефектажу, демонтажу, сервисне активности, монтажу, пробу и
пуштање у рад.

Р.б.

Назив

ПОПУЊАВА ПОНУЂАЧ
Партија 5: Oдржавањe и поправкe ЕКЦ система и пратеће опреме
COVIDIEN
Јединична цена (динара без ПДВ-а)

А5.1

Сервисни
радни сат

ПАРТИЈА 5 - РЕКАПИТУЛАЦИЈА ЦЕНА ОДРЖАВАЊАОПРЕМE„COVIDIEN“
Рб

Назив

Опис

1

Сервисни сат

А 5.1 / Јединична цена радног сата за
ПАРТИЈУ 5 (дин/без ПДВ-а)

2

Резервни делови

А 5.2 / Збир свих јединичних цена из
ПАРТИЈE 5 (дин без ПДВ-а)

3

Обавезни
превентивни сервиси
са издавањем
сертификата о
исправности

А 5.3 / Укупно обавезни сервиси са
издавањем сертификата о
исправности за ПАРТИЈУ 5
(динара/без пдв-а)

ПОПУЊАВА
ПОНУЂАЧ
(Динара без пдв-а )
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ПАРТИЈА 6:

Услуге одржавања и поправки
интрааортне балон пумпе „DATOSCOPE“CS 300

Списак опреме на коју се набавка односи (приликом сервисирања опреме обавезно у
радном налогу уписати назив, серијски и нови инвентарски број апарата)
Серијски број
Нови
Рб
Назив апарата
Тип апарата
(ознака)
ИБ
1.

S 172865 C0

11053

Интрааортна балон пумпа
Datoscope

CS 300

А6.1: Цена сервисног сата:Цена сервисног сата за извршене услуге које
понуђач даје обавезно укључују све трошкове: транспорта (опреме, уређаја и
људства), дефектажу, демонтажу, сервисне активности, монтажу, пробу и
пуштање у рад.
ПОПУЊАВА ПОНУЂАЧ
Р.б.

Назив

Партија 6: Услуге одржавања и поправки
интрааортне балон пумпе DATOSCOPE CS 300
Јединична цена (динара без ПДВ-а)

А6.1

Сервисни радни сат

ПАРТИЈА 6 - РЕКАПИТУЛАЦИЈА ЦЕНА ОДРЖАВАЊА
интрааортне балон пумпе DATOSCOPE CS 300
Рб

Назив

Опис

1

Сервисни сат

А 6.1 / Јединична цена радног сата
за ПАРТИЈУ 6 (дин/без ПДВ-а)

2

Резервни делови

А 6.2 / Збир свих јединичних цена
из ПАРТИЈE 6 (дин без ПДВ-а)

3

Обавезни превентивни
сервиси са издавањем
сертификата о
исправности

А 6.3 / Укупно обавезни сервиси са
издавањем сертификата о
исправности за ПАРТИЈУ 6
(динара/без пдв-а)

ПОПУЊАВА
ПОНУЂАЧ
(Динара без пдв-а )
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ПАРТИЈА 7:

Услуге одржавања и поправки лабораторијске опреме
„BECKMAN COULTER“и„INSTRUMENTAL
LABORATORY“

Списак опреме на коју се набавка односи (приликом сервисирања опреме обавезно у
радном налогу уписати назив, серијски и нови инвентарски број апарата)
ПРОИЗВОЂАЧ
СЕРИЈСКИ
ИНВ.
РБ ВРСТА АПАРАТА
И ОЗНАКА
БРОЈ
БРОЈ
1.
Биохем. анализатор
DxC 600Beckman coulter
SB: 4726
15010
2.
Анал. крвне слике
HmX-AlBeckman coulter
SB: AU14436
15006
3.
Имунох. анализатор
Access 2Beckman coulter
SB:504107
15043
4. Анализ. крвне слике
Act-diffBeckman coulter
SB: AG 27420
15009
Анализ. аутоматски
ACL ELITE PRO
5.
SB:09081279
07021
коагулометар
Instrumentation Laboratory
Анализ. аутоматски
ACL ELITE PRO
6.
SB:11082005
07024
коагулометар
Instrumentation Laboratory

А7.1: Цена сервисног сата:Цена сервисног сата за извршене услуге које
понуђач даје обавезно укључују све трошкове: транспорта (опреме, уређаја и
људства), дефектажу, демонтажу, сервисне активности, монтажу, пробу и
пуштање у рад.

Р.б.

Назив

ПОПУЊАВА ПОНУЂАЧ
Партија 7: Oдржавањe и поправкe лабораторијске опреме
„BECKMAN COULTER“ и„INSTR. LABORATORY“
Јединична цена (динара без ПДВ-а)

А7.1

Рб

1.

2.

3.

Сервисни
радни сат
ПАРТИЈА 7 - РЕКАПИТУЛАЦИЈА ЦЕНА ОДРЖАВАЊАОПРЕМEBeckman
coulterиInstrument. Laboratory
ПОПУЊАВА
ПОНУЂАЧ
Назив
Опис
(Динара без пдв-а )
А 7.1 / Јединична цена радног
Сервисни сат
сата за ПАРТИЈУ 7
(динара/без пдв-а)
А 7.2 / Збир свих јединичних
Резервни делови
цена из ПАРТИЈE 7
(динара без пдва)
Обавезни
превентивни
сервиси са
издавањем
сертификата о
исправности

A 7.3 / Укупно обавезни сервиси
са издавањем сертификата о
исправности за ПАРТИЈУ 7
(динара/без пдв-а)

Конкурсна документација за јавну набавку услуга:Услуге одржавања и поправки медицинске, лабораторијске
и остале пратеће опреме,по партијама,Редни број јавне набавке ЈН – 35 - 18

Стр. 44од 97

Услуге одржавања и поправки опреме
„GAMBRO“

ПАРТИЈА 8:

Списак опреме на коју се набавка односи (приликом сервисирања опреме обавезно у
радном налогу уписати назив, серијски и нови инвентарски број апарата)
РБ

ВРСТА АПАРАТА

ТИП (ОЗНАКА)

СЕР. БРОЈ

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Апарат за хемодијализу
Апарат за хемодијализу
Апарат за акутну хемодијализу
Апарат за дијализу
Апарат за реверзну осмозу
Апарат за реверзну осмозу

AK 200
AK 200 ULTRA S
CRR PrizmaFlex
PrizmaFlex
WRO 10-100
WRO 300

15385
15410
PA 11072
960330
20020305/1
RBA 0128

НОВИ
ИБ
17142
35211
20171
20070
12300
12484

А8.1: Цена сервисног сата:Цена сервисног сата за извршене услуге које
понуђач даје обавезно укључују све трошкове: транспорта (опреме, уређаја и
људства), дефектажу, демонтажу, сервисне активности, монтажу, пробу и
пуштање у рад.
ПОПУЊАВА ПОНУЂАЧ
Р.б.

Назив

Партија 8: Oдржавањe и поправкe опреме „GAMBRO“
Јединична цена (динара без ПДВ-а)

А8.1

Сервисни
радни сат

ПАРТИЈА 8 - РЕКАПИТУЛАЦИЈА ЦЕНА ОДРЖАВАЊАОПРЕМE „GAMBRO“
Рб

Назив

1

Сервисни сат

2

Резервни делови

3

Обавезни
превентивни
сервиси

Опис

ПОПУЊАВА
ПОНУЂАЧ
(Динара без пдв-а )

А 8.1 / Јединична цена радног сата
за ПАРТИЈУ 8 (динара/без пдв-а)
А 8.2 / Збир свих јединичних цена
из ПАРТИЈE 8 (динара без пдва)
А 8.3 / Укупно обавезни сервиси са
издавањем сертификата о
исправности за ПАРТИЈУ 8
(динара/без пдв-а)
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Услуге одржавања и поправки опреме
„KRYPTOR“

ПАРТИЈА 9:

Списак опреме на коју се набавка односи (приликом сервисирања опреме обавезно у
радном налогу уписати назив, серијски и нови инвентарски број апарата)
РБ

ВРСТА АПАРАТА

1.

Анализатор ензима

ПРОИЗВОЂАЧ
И ОЗНАКА
COMPACT +
KRYPTOR

СЕРИЈСКИ
БРОЈ

ИНВ. БРОЈ
СТАРИ/НОВИ

SB:

15068

А9.1: Цена сервисног сата: Цена сервисног сата за извршене услуге које понуђач даје
обавезно укључују све трошкове: транспорта (опреме, уређаја и људства), дефектажу,
демонтажу, сервисне активности, монтажу, пробу и пуштање у рад.

ПОПУЊАВА ПОНУЂАЧ
Р.б.

Назив

Партија 9: Oдржавањe и поправкe опреме „KRYPTOR“
Јединична цена (динара без ПДВ-а)

А9.1

Сервисни
радни сат

ПАРТИЈА 9 - РЕКАПИТУЛАЦИЈА ЦЕНА ОДРЖАВАЊАанализатора ензима
KRYPTOR
Рб

Назив

1

Сервисни сат

2

Резервни делови

3

Обавезни превентивни
сервиси са издавањем
сертификата о
исправности

Опис

ПОПУЊАВА
ПОНУЂАЧ
(Динара без пдв-а )

А 9.1 / Јединична цена радног
сата за ПАРТИЈУ 9
(динара/без пдв-а)
А 9.2 / Збир свих јединичних
цена из ПАРТИЈE 9
(динара без пдва)
A 9.3 / Укупно обавезни
сервиси са издавањем
сертификата о исправности за
ПАРТИЈУ 9 (динара/без пдв-а)
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Услуге одржавања и поправки
ОП лампи„TRUMPF“

ПАРТИЈА 10:

Списак опреме на коју се набавка односи (приликом сервисирања опреме обавезно у
радном налогу уписати назив, серијски и нови инвентарски број апарата)
РБ

ВРСТА
АПАРАТА

1.

ОП ЛАМПА

2.

ОП ЛАМПА

ТИП (ОЗНАКА)

СЕР. БРОЈ

SK/ILED
3LCTRUMPF
SK/ILED
3LCTRUMPF

101027296 i
101024628
10127298 i
101026574

НОВИИБ
12195
12160

А10.1: Цена сервисног сата: Цена сервисног сата за извршене услуге које
понуђач даје обавезно укључују све трошкове: транспорта (опреме, уређаја и
људства), дефектажу, демонтажу, сервисне активности, монтажу, пробу и
пуштање у рад.
ПОПУЊАВА ПОНУЂАЧ
Партија 10: Oдржавањe и поправкe опреме
„TRUMPF“
Јединична цена (динара без ПДВ-а)

Р.б.

Назив

А10.1

Сервисни
радни сат

ПАРТИЈА 10 - РЕКАПИТУЛАЦИЈА ЦЕНА ОДРЖАВАЊА
ОП лампи произвођача „TRUMPF“
Рб

Назив

Опис

1

Сервисни
сат

А 10.1 / Јединична цена радног сата
за ПАРТИЈУ10
(динара/без пдв-а)

2

Резервни
делови

А 10.2 / Збир свих јединичних цена
из ПАРТИЈE10
(динара без пдва)

ПОПУЊАВА ПОНУЂАЧ
(Динара без пдв-а )

Конкурсна документација за јавну набавку услуга:Услуге одржавања и поправки медицинске, лабораторијске
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Услуге одржавања и поправки
инфузионих пумпи „ALARIS“

ПАРТИЈА 11:

Списак опреме на коју се набавка односи (приликом сервисирања опреме
обавезно у радном налогу уписати назив, серијски и нови инвентарски број
апарата)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Серијски број
(ознака)
800 279 552
800 280 091
800 278 852
800 279 590
800 279 856
800 355 039
800 355 160
800 280 088
800 280 118
800 280 081
800 279 607
800 279 609
800 279 585
800 279 586
800 279 589
800 279 586

Стари
ИБ
22929
22492
22504
22883
22885
23259
22886
23367
23375
23376
23377
23379
22511
22169
22468
22512

Нови
ИБ
17110
17101
12480
12498
20116
12381
17107
20115
12380
12499
17111
17113
09040
17083
17140
20113

17
18
19
20
21

800 355 005
800 280 073
800 279 544
800 279 568
800 355 180

22497
23366
23369
23381
22928

12489
12506
17081
12193
12497

22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

135 231 683
135 231 692
135 231 693
135 231 696
135 231 697
135 231 703
135 231 696
135 231 697
135 231 703
135 231 704

%
%
%
%
%
%
%
%
%
%

12534
12521
12522
12523
12524
12525
12523
12524
12525
12526

Рб

Назив апарата

Тип
апарата

Инфузиона
шприц
пумпа

Alaris
GH

Инфузиона
шприц
пумпа

Alaris
CC
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%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%

12527
12528
12529
12530
12531
12532
12533
17230
17231
17232
17233
17234
17235
17236
17237
17238
17239
17240
17241
17242
17243
17244
17245

55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73

270013439
270013048
270013373
270012175
270013330
270013132
270013128
270013338
270013073
270011122
270013169
270013093
270013324
270011005
270011177
270013529
270013212
270013207
270013319

%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%

09083
09084
09085
09086
09087
09088
17272
17259
17260
17261
17262
17263
17264
17265
17266
17267
17268
17269
17270

Alaris
GH
Carefusion
8002TIG01-G

135 231 705
135 231 707
135 231 708
135 231 709
135 231 712
135 231 713
135 231 715
135 258 941
135 258 951
135 258 952
135 258 954
135 258 955
135 258 958
135 258 959
135 258 962
135 258 964
135 258 968
135 258 971
135 258 972
135 258 973
135 258 977
135 258 978
135 206 745

Инфузиона шприц
пумпа

32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
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74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88

270012979
270013087
270013155
270013344
270011341
270013348
270013164
270013347
270013316
270013311
270013181
270012013
270012143
270013342
270013313

%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%

17271
12564
12565
12566
12567
12568
12569
12570
12571
12572
12573
12574
12575
12576
12577

89
90
91
92
93
94

520000758
520000842
520000838
520000835
520000813
520000788

%
%
%
%
%
%

12578
12559
12560
12561
12562
12563

Инфузиона
шприц
пумпа

Alaris PK
Carefusion

А11.1: Цена сервисног сата: Цена сервисног сата за извршене услуге које
понуђач даје обавезно укључују све трошкове: транспорта (опреме, уређаја и
људства), дефектажу, демонтажу, сервисне активности, монтажу, пробу и
пуштање у рад.

Р.б.

Назив

А 11.1

Сервисни
радни сат

Рб
1

2

ПОПУЊАВА ПОНУЂАЧ
Партија 11: Oдржавањe и поправкe инфутионих пумпи
„ALARIS“
Јединична цена (динара без ПДВ-а)

ПАРТИЈА 11 - РЕКАПИТУЛАЦИЈА ЦЕНА ОДРЖАВАЊА
Инфузионих пумпи „ALARIS“
ПОПУЊАВА ПОНУЂАЧ
Назив
Опис
(Динара без пдв-а )
А 11.1 / Јединична цена радног сата за
Сервисни
ПАРТИЈУ11
сат
(динара/без пдв-а)
А 11.2 / Збир свих јединичних цена из
Резервни
ПАРТИЈE11
делови
(динара без пдва)
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Услуге одржавања и поправки
инфузионих пумпи AITECH
Списак опреме на коју се набавка односи (приликом сервисирања опреме
обавезно у радном налогу уписати назив, серијски и нови инвентарски број
апарата)
Серијски
Стари
Нови
Рб
број
Назив апарата
Тип апарата
ИБ
ИБ
(ознака)
1. A62112702 23615
17082
2. A62112703 23616
17215
3. A62112705 23618
17217
4. A62112706 23619
17218
5. A62112707 23620
17219
Инфузиона шприц
Aitecs 2016
6. A62112708 23621
12192
пумпа
Universal
7. A62112709 23622
17228
8. A62112708 23621
12192
9. A62112713 23626
17222
10. A62112714 23627
17223
11. A62112715 23628
17224
ПАРТИЈА 12:

А12.1: Цена сервисног сата:Цена сервисног сата за извршене услуге које
понуђач даје обавезно укључују све трошкове: транспорта (опреме, уређаја и
људства), дефектажу, демонтажу, сервисне активности, монтажу, пробу и
пуштање у рад.

Р.б.

Назив

А
12.1

Сервисни
радни сат

Рб
1
2

ПОПУЊАВА ПОНУЂАЧ
Партија 12: Oдржавањe и поправкe инфутионих
пумпи„AITECH“
Јединична цена (динара без ПДВ-а)

ПАРТИЈА 12 - РЕКАПИТУЛАЦИЈА ЦЕНА ОДРЖАВАЊА
Инфузионих пумпи „AITECH“
ПОПУЊАВА
ПОНУЂАЧ
Назив
Опис
(Дин без пдв-а )
Сервисни А 12.1 / Јединична цена радног сата
сат
за ПАРТИЈУ12 (динара/без пдв-а)
Резервни
делови

А 12.2 / Збир свих јединичних цена
из ПАРТИЈE12 (динара без пдва)
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Услуге одржавања и поправки инфузиних пумпи
„ASCOR“, „PERFUZOR“и„FREZENIUS“,
ПАРТИЈА 13:
кардио и балон пумпи и апарата за крв
Списак опреме на коју се набавка односи (приликом сервисирања опреме
обавезно у радном налогу уписати назив, серијски и нови инвентарски број)
ТИП
РБ
ВРСТА АПАРАТА
СЕР. БРОЈ НОВИ ИБ
(ОЗНАКА)
Интрааортна балон пумпа
Autocat 2
1
60524W
12219
Arrow
wave
Пумпа за помоћ левом срцу
2
LEVITRONIX
000058
12214
CENTRIMAG
Пумпа за помоћ левом срцу
3
LEVITRONIX
000056
12237
CENTRIMAG
Пумпа опште намене
4
VP 675I
059105-002
12173
Electromedics
5
Центрифугална пумпа
%
BO 106407
12215
Апарат за неинвазивну
6
HELMET
B098
20187
вентилацију
7
Инфузиона шприц пумпа
1404/0264/06
17202
8
Инфузиона шприц пумпа
1404/0273/06
12056
9
Инфузиона шприц пумпа
1404/1301/07
18134
10
Инфузиона шприц пумпа
1404/0270/06
12479
11
Инфузиона шприц пумпа
1404/0262/06
09048
13
Инфузиона шприц пумпа
1404/0281/06
20190
Ascor
14
Инфузиона шприц пумпа
1404/0263/06
20108
AP14
15
Инфузиона шприц пумпа
1404/0575/08
20109
16
Инфузиона шприц пумпа
1404/0265/06
20111
17
Инфузиона шприц пумпа
1404/0266/06
20112
18
Инфузиона шприц пумпа
1404/0267/06
18049
19
Инфузиона шприц пумпа
69318
09049
20
Инфузиона шприц пумпа
75859
09041
Уређај за пречишћавање
Cell Saver 5,
21
09L071
12365
крви
Hameonetics
Уређај за пречишћавање
Cell Saver 5,
22
09L078
12069
крви
Hameonetics
23 Уређај за грејање инфузије
3014009
Nuova
20155
24 Уређај за грејање инфузије
3014022
Nuova
17063
25
Aparat za grejanje pacijenta
20040026
Equator
09023
26
Aparat za grejanje pacijenta
20040056
Equator
20148
27 Уређај за грејање инфузије
3014010
Nuova
09024
28
Апарат за грејање крви
31391
Ranger
12145
29
Апарат за грејање крви
31394
Ranger
12204
30
Апарат за грејање крви
31393
Ranger
12406
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А13.1: Цена сервисног сата:Цена сервисног сата за извршене услуге које
понуђач даје обавезно укључују све трошкове: транспорта (опреме, уређаја и
људства), дефектажу, демонтажу, сервисне активности, монтажу, пробу и
пуштање у рад.
ПОПУЊАВА ПОНУЂАЧ
Партија 13: Oдржавањe и поправкe инфузиних
пумпи произвођача ASCOR, PERFUZOR и
FREZENIUS, кардио и балон пумпи и апарата за
крв
Јединична цена (динара без ПДВ-а)

Р.б.

Назив

А 13.1

Сервисни
радни сат

ПАРТИЈА 13 - РЕКАПИТУЛАЦИЈА ЦЕНА ОДРЖАВАЊАинфузиних
пумпи произвођача ASCOR, PERFUZOR и FREZENIUS, кардио и балон
пумпи и апарата за крв
ПОПУЊАВА
ПОНУЂАЧ
Рб
Назив
Опис
(Динара без пдв-а )
А 13.1 / Јединична цена радног
Сервисни
1
сата за ПАРТИЈУ13
сат
(динара/без пдв-а)
А 13.2 / Збир свих јединичних
Резервни
2
цена из ПАРТИЈE13
делови
(динара без пдва)

3

Обавезни
превентивни
сервиси са
издавањем
сертификата о
исправности

A 13.3 / Укупно обавезни сервиси
са издавањем сертификата о
исправности за ПАРТИЈУ 13
(динара/без пдв-а)
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Услуге одржавања и поправки термокаутера, аспиратора,
извора хладног светлаОП столова и пацијент кревета
Списак опреме на коју се набавка односи (приликом сервисирања опреме
обавезно у радном налогу уписати назив, серијски и нови инвентарски број апарата)
СЕР.
НОВИ
РБ
ВРСТА АПАРАТА
ТИП (ОЗНАКА)
БРОЈ
ИБ
1
Електроскалпел
4400BIRTSHER
30132002
12158
2
Електроскалпел
4400,BARD
27181003
12047
3
Електроскалпел Valleylab
FORCE FX 8C
FGF47690A 12189
FGL
4
Електроскалпел Valleylab
FORCE 2
11184
31257T
5
Пнеуматскаторакална тестера
deSoutter
%
12468
6
Аспиратор електрични
Vario 18 AC
1846
17052
7
Аспиратор електрични
Vario 18 AC
1855
35107
Аспиратор електрични
8
Evоc 40
20518515
12062
DRÄGER
Аспиратор електрични
9
Evоc 40
20518519
12029
DRÄGER
Аспиратор електрични
10
Basic 30
1362487
12074
MOBILE
Аспиратор електрични
11
Basic 30
1464920
12190
MOBILE
Аспиратор електрични
12
Basic 30
1464927
12390
MOBILE
Аспиратор електрични
13
Basic 30
1505486
12159
MOBILE
14
Аспиратор операциони
%
%
12283
15
Аспиратор ESCHMAN
VP-45
1005
12102
16
Аспиратор ESCHMAN
VP-45
1014
12262
18
Аспиратор ESCHMAN
VP-45
1006
12291
18
Аспиратор ESCHMAN
VP-45
%
12284
19
Аспиратор ESCHMAN
VP-45
1007
11055
20 Аспиратор са две тегле FASET
208
960910
12103
21 Аспиратор са две тегле FASET
208
960912
12290
22 Аспиратор са две тегле FASET
208
960913
12350
23
Аспиратор TOBI HOSPITAL
GIMA
1864
09036
24
ИЗВОР ХЛАДНОГ СВЕТЛА
3S Headlight, Heine
%
12415
25
ИЗВОР ХЛАДНОГ СВЕТЛА
3S Headlight, Heine
%
12414
26
ИЗВОР ХЛАДНОГ СВЕТЛА
3S Headlight, Heine
%
12416
27
ИЗВОР ХЛАДНОГ СВЕТЛА
3S Headlight, Heine
%
12417
28
ИЗВОР ХЛАДНОГ СВЕТЛА
3S Headlight, Heine
%
12418
29
ИЗВОР ХЛАДНОГ СВЕТЛА
3S Headlight, Heine
%
12418
30
ИЗВОР ХЛАДНОГ СВЕТЛА
3S Headlight, Heine
%
12419
31
ИЗВОР ХЛАДНОГ СВЕТЛА
3S Headlight, Heine
%
12420
32
ИЗВОР ХЛАДНОГ СВЕТЛА
3S Headlight, Heine
%
12421
33
ИЗВОР ХЛАДНОГ СВЕТЛА
3S Headlight, Heine
%
12422
ПАРТИЈА 14:
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34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52

ИЗВОР ХЛАДНОГ СВЕТЛА
ИЗВОР ХЛАДНОГ СВЕТЛА
ИЗВОР ХЛАДНОГ СВЕТЛА
ИЗВОР ХЛАДНОГ СВЕТЛА
ИЗВОР ХЛАДНОГ СВЕТЛА
ИЗВОР ХЛАДНОГ СВЕТЛА
ИЗВОР ХЛАДНОГ СВЕТЛА
ИЗВОР ХЛАДНОГ СВЕТЛА
Laringoskop
Laringoskop
Дијагностички спирометар
Електромеханички OП сто
Електромеханички OП сто
Електро-хидраул. OП сто
ОП сто MOBILIX
Пацијент кревети фаверо
полуинт. нега, 154 комада
Пацијент кревети фаверо
интензивна нега, 30 комада
Пацијент кревети Линет
4 комада
Пацијент кревети из донације
40 комада

3S Headlight, Heine
3S Headlight, Heine
3S Headlight, Heine
3S Headlight, Heine
3S Headlight, Heine
3S Headlight, Heine
3S Headlight, Heine
3S Headlight, Heine
Heine
Heine
MIR
NGiC
NGiC
Stielern Typ 1130.01b

%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%

12423
12424
12425
12426
12427
12428
12429
12413
12587
12588
32020
12035
12090
12343
12382

Фаверо

%

%

Фаверо

%

%

Eleganza Standard,
Linet

%

%

%

%

А14.1: Цена сервисног сата:Цена сервисног сата за извршене услуге које понуђач
даје обавезно укључују све трошкове: транспорта (опреме, уређаја и људства),
дефектажу, демонтажу, сервисне активности, монтажу, пробу и пуштање у рад.

Р.б.

Назив

А 14.1

Сервисни
радни сат

ПОПУЊАВА ПОНУЂАЧ
Партија 14: Услуге одржавања и поправки
термокаутера , аспиратора, извора хладног светлаОП
столова и пацијент кревета
Јединична цена (динара без ПДВ-а)

ПАРТИЈА 14 - РЕКАПИТУЛАЦИЈА ЦЕНА ОДРЖАВАЊА
Термокаутера , аспиратора, извора хладног светла, ОП столова и кревета
ПОПУЊАВА
ПОНУЂАЧ
Рб
Назив
Опис
(Динара без пдв-а )
Сервисни
А 14.1 / Јединична цена радног
1
сат
сата за ПАРТИЈУ14 (дин/без пдв)
Резервни А 14.2 / Збир свих јединичних цена
2
делови
из ПАРТИЈE14 (динара без пдва)
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ПАРТИЈА 15:

Услуге одржавања и поправки центрифуга

Списак опреме на коју се набавка односи (приликом сервисирања опреме обавезно у
радном налогу уписати назив, серијски и нови инвентарски број апарата)
ПРОИЗВОЂАЧ
СЕРИЈСКИ
РБ
ВРСТА АПАРАТА
ИНВ. БРОЈ
И ОЗНАКА
БРОЈ
Labofuge 400 ,
1.
ЦЕНТРИФУГА
400285168
07042
Heraeus
Labofuge 400 ,
2.
ЦЕНТРИФУГА
400285167
07074
Heraeus
Labofuge 200 ,
3.
ЦЕНТРИФУГА
286352
07037
Heraeus
Varifuge 3 .ORS
4.
ЦЕНТРИФУГА
288555
07019
Heraeus
5.

ЦЕНТРИФУГА

BR4i , JOUAN

305020020

15018

6.

ЦЕНТРИФУГА

ID , Diahem

8657.40005

07043

7.

ЦЕНТРИФУГА

Rotor 158/M - Sigma

145742

15048

8.

РОТАТОР ЗА ЕПРУВЕТЕ
МЕШАЛИЦА ЗА
ТРОМБОЦИТЕ

F-205
PF 16
Helmer

A224187

15007

977992

07038

МЕШАЛИЦА

Vortex

1021965

15014

9.
10.

А15.1: Цена сервисног сата:Цена сервисног сата за извршене услуге које
понуђач даје обавезно укључују све трошкове: транспорта (опреме, уређаја и
људства), дефектажу, демонтажу, сервисне активности, монтажу, пробу и
пуштање у рад.
ПОПУЊАВА ПОНУЂАЧ
Р.б.

Назив

Партија 15: Oдржавањe и поправкe центрифуга
Јединична цена (динара без ПДВ-а)

А 15.1

Рб
1
2

Сервисни
радни сат
ПАРТИЈА 15 - РЕКАПИТУЛАЦИЈА ЦЕНА ОДРЖАВАЊА
центрифуга
ПОПУЊАВА ПОНУЂАЧ
Назив
Опис
(Динара без пдв-а )
Сервисни
А 15.1 / Јединична цена радног сата за
сат
ПАРТИЈУ15 (динара/без пдв-а)
Резервни
А 15.2 / Збир свих јединичних цена из
делови
ПАРТИЈE15 (динара без пдва)

ПАРТИЈА 16:

Услуге одржавања и поправки опремепроизвођача
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„GE HEALTHCARE“
Списак опреме на коју се набавка односи (приликом сервисирања опреме обавезно у
радном налогу уписати назив, серијски и нови инвентарски број апарата)
Серијски број
(ознака)
Z62291C
1194535
60964BU2
1880735

Нови
ИБ

Назив апарата

Тип апарата

10081

Mобилни аналогни рентген

TMX +

11200

Ангио сала

INNOVA IGS 520

3.

S18921DA

35102

Ултразвучни апарат

VIVID i

4.

2275VS6

46004

Ултразвучни апарат

VIVID S6

5.

004038VI ???

46003

Ултразвучни апарат

VIVID 7

6.

3337V7

45006

Ултразвучни апарат

VIVID 7 Dimension

7.

7994V76

52007

Ултразвучни апарат

VIVID 4

8.

10527VE9

45018

Ултразвучни апарат

Vivid E9

9.
10.

8847VS5
8858VS5

35212
12544

Ултразвучни апарат
Ултразвучни апарат

Vivid S5
Vivid S5

Рб
1.
2.

А16.1: Цена сервисног сата:Цена сервисног сата за извршене услуге које
понуђач даје обавезно укључују све трошкове: транспорта (опреме, уређаја и
људства), дефектажу, демонтажу, сервисне активности, монтажу, пробу и
пуштање у рад.
Р.б.

Назив

ПОПУЊАВА ПОНУЂАЧ
Партија 16: Услуге одржавања опреме „GE HEALTHCARE“
Јединична цена (динара без ПДВ-а)

А16.1

Сервисни
радни сат
ПАРТИЈА 16 - Рекапитулација цена одржавањаопремe произвођача GE Healthcare

Рб

Назив

Опис

1

Сервисни сат

А 16.1 / Јединична цена радног сата
за партију 16 (динара/без пдв-а)

2

Резервни делови

3

Цене магацинског
материјала

4

Обавезни превентивни
сервиси са издавањем
сертификата о
исправности

ПОПУЊАВА
ПОНУЂАЧ
(Динара без пдв-а )

А 16.2 / Збир свих јединичних цена из
партије 16 (динара без пдва)
А 16.3 / списак, количине и
јединичне цене магацинског
материјала(динара без пдва)
А 16.4 / Укупно обавезни сервиси са
издавањем сертификата о
исправности за партију 16
(динара/без пдв-а)
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ПАРТИЈА 17: Опрема произвођача „SIEMENS“
Списак опреме на коју се набавка односи (приликом сервисирања опреме обавезно у радном
налогу уписати назив, серијски и нови инвентарски број апарата)
ПАРТИЈА 17: Опрема произвођача „SIEMENS“
Рб

Серијски број
(ознака)

Стари
ИБ

Нови
ИБ

Назив апарата

Тип апарата

1.

35929(902351005)

20425

11129

Axiom Artis DFC

Ангио сала

А17.1: Цена сервисног сата: Цена сервисног сата за извршене услуге које
понуђач даје обавезно укључују све трошкове: транспорта (опреме, уређаја и
људства), дефектажу, демонтажу, сервисне активности, монтажу, пробу и
пуштање у рад.

Р.б.

Назив

ПОПУЊАВА ПОНУЂАЧ
Партија 17: Услуге одржавања и поправки произвођача
‚‚Siemens“
Јединична цена (динара без ПДВ-а)

А17.1

Рб

1

2

3

Сервисни
радни сат
ПАРТИЈА 17 - РЕКАПИТУЛАЦИЈА ЦЕНА ОДРЖАВАЊА
Опреме произвођача „SIEMENS“
ПОПУЊАВА
ПОНУЂАЧ
Назив
Опис
(Динара без пдв-а )
А 17.1 / Јединична цена радног
Сервисни сат
сата за партију 17
(динара/без пдв-а)
А 17.2 / Збир свих јединичних
Резервни делови
цена из партије 17
(динара без пдва)
Обавезни
А 17.3 / Укупно обавезни
превентивни
сервиси са издавањем
сервиси са
сертификата о исправности за
издавањем
партију 17
сертификата о
(динара/без пдв-а)
исправности
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Услуге одржавања и поправки
хибриднe салe „ZIMM“
и ултразвучних апарата „АLOKA“ и „HITACHI“

ПАРТИЈА 18:

Списак опреме на коју се набавка односи (приликом сервисирања опреме обавезно у
радном налогу уписати назив, серијски и нови инвентарски број апарата)
Рб

Серијски
број
(ознака)

Стари
ИБ

Нови
ИБ

Назив апарата

Тип апарата

1.

20243

23882

12398

Ангио сала

Ziehm Vision RFD

2.

20085619

20919

31006

Ултразвучни апарат

3.

Mo1839

21500

31021

Ултразвучни апарат

4.

204Q4586

/

31026

Ултразвучни апарат

Aloka, SSD
alpha 10
Aloka, SSD
alpha 10
Hitachi, Arrieta 70

А18.1: Цена сервисног сата: Цена сервисног сата за извршене услуге које
понуђач даје обавезно укључују све трошкове: транспорта (опреме, уређаја и
људства), дефектажу, демонтажу, сервисне активности, монтажу, пробу и
пуштање у рад.

Р.б.

Назив

А18.1

Сервисни
радни сат

ПОПУЊАВА ПОНУЂАЧ
Партија 18: Услуге одржавања и поправки хибриднe салe
произвођача „ZIMM“ и ултразвучних апарата произвођача
„АLOKA“и „HITACHI“
Јединична цена (динара без ПДВ-а)

ПАРТИЈА 18 - РЕКАПИТУЛАЦИЈА ЦЕНА ОДРЖАВАЊА:Услуге одржавања и
поправки хибриднe салe произвођача „ZIMM“ и ултразвучних апарата произвођача
„АLOKA“и „HITACHI“
ПОПУЊАВА
ПОНУЂАЧ
Рб
Назив
Опис
(Динара без пдв-а )
А 18.1 / Јединична цена радног сата
1
Сервисни сат
за партију 18 (динара/без пдв-а)
2

Резервни делови

А 18.2 / Збир свих јединичних цена
из партије 18 (динара без пдва)

3

Обавезни
превентивни
сервиси са
издавањем
сертификата о
исправности

A18.3 / Укупно обавезни сервиси са
издавањем сертификата о
исправности за партију 3
(динара/без пдв-а)

Конкурсна документација за јавну набавку услуга:Услуге одржавања и поправки медицинске, лабораторијске
и остале пратеће опреме,по партијама,Редни број јавне набавке ЈН – 35 - 18

Стр. 59од 97

ПАРТИЈА 19:

Услуге одржавања и поправки опреме произвођача
„CARESTREAMHEALTH“

Списак опреме на коју се набавка односи (приликом сервисирања опреме обавезно у
радном налогу уписати назив, серијски и нови инвентарски број апарата)
Серијски број
(ознака)

Нови
ИБ

Назив апарата

Тип апарата

1.

C10606B555

11016

ПУМПА ЗА КОНТРАСТ

Tyco, Opty Vantage DH

2.

890009680

10080

ЛАСЕР КАМЕРА

Dry View DV8900

10082

ЛАСЕР КАМЕРА
CR – СИСТЕМ ЗА
ДИГИТАЛИЗАЦИЈУ

Dry View DV8900

Рб

3.
4.

5295-9024

10075

Direct View Elite

А19.1: Цена сервисног сата: Цена сервисног сата за извршене услуге које
понуђач даје обавезно укључују све трошкове: транспорта (опреме, уређаја и
људства), дефектажу, демонтажу, сервисне активности, монтажу, пробу и
пуштање у рад.

Р.б.

Назив

А19.1

Сервисни
радни сат

ПОПУЊАВА ПОНУЂАЧ
Партија 19: Услуге одржавања и поправки опреме
„CARESTREAMHEALTH“
Јединична цена (динара без ПДВ-а)

ПАРТИЈА 19 - РЕКАПИТУЛАЦИЈА ЦЕНА ОДРЖАВАЊА
Услугe одржавања и поправки „CARESTREAMHEALTH“
Рб

Назив

1

Сервисни сат

2

Резервни делови

3

Обавезни
превентивни
сервиси

Опис

ПОПУЊАВА
ПОНУЂАЧ
(Дин без пдв-а )

А 19.1/ Јединична цена радног сата
за партију 19 (динара/без пдв-а)
А 19.2/ Збир свих јединичних цена из
партије 19 (динара без пдва)
А 19.3 / Укупно обавезни сервиси са
издавањем сертификата о
исправности за партију 19
(динара/без пдв-а)
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ПАРТИЈА 20:

Услуге одржавања и поправки опреме
„HEWLETT PACKARD“, „MEDSET“, „FARUM“
и преносних доплера

Списак опреме на коју се набавка односи (приликом сервисирања опреме
обавезно у радном налогу уписати назив, серијски и нови инвентарски број апарата)
Серијски број Стари Нови
Рб
Назив апарата
Тип апарата
(ознака)
ИБ
ИБ
1
3727А47300
22476
Дефибр.Code master
М1823Б
12148
2
3727А47301
22909
Дефибр. Code master
М1823Б
12055
3
3727А47302
23040
Дефибр.
Code
master
М1823Б
12028
4
YC00106102
%
Дефибр. Code master
М1823Б
12074
5
2950А58827
22478
Дефибрилатор
43120А
36127
6
3629G31884
22599
HP Монитор
64С
17155
7
3629G31887
23063
HP Монитор
64С
17124
8
3604G27219
23067
HP Монитор
84С
17162
9
3529G28526
22658
HP Монитор
84С
09062
10
US00703948
21266
ЕКГ
апарат
Page
Writer
100
09011
11
US00703949
21538
ЕКГ апарат
Page Writer 100
09075
12
US00703950
21522
ЕКГ апарат
Page Writer 100
50009
Scanlight,
13
11896G287
23732
52031 Холтер крвног притиска
Medset
Scanlight,
14
C 70437
23595
46016 Холтер крвног притиска
Medset
Scanlight,
15
C 70438
23894
52032 Холтер крвног притиска
Medset
Sonic aid 421,
16
CTS 5982
22927
Доплер за ИАБ пумпу
12244
Healthcare
Smartdop 50
17
2050040
20920
Доплер артеријски
49025
EX,Madgco
18
M2J04B061
23638
Дефибрилатор
Lifegain CU HDI
11142
19
80319
22072
Дефибрилатор
TEC-7721K
35117
20
80321
22420
Дефибрилатор
TEC-7721K
18041
21
13531
22659
Дефибрилатор
Lifepac 7
12392
22
009368
21476
Дефибрилатор
DEFI B Primedic
32014
23
B96K11882
22864
Дефибрилатор
PD 1200
12407
Апарат за терапију
24
V.A.C
35014
рана
Апарат за терапију
25
VFTR00854
23680
V.A.C ATS
08101
рана
Апарат за загревање
26
24770
23698
12366
пацијента
Апарат за загревање
27
20040056
22133
Equator Level 1
20148
пацијента
Апарат за загревање
28
20040026
20386
Equator Level 1
09023
пацијента
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А20.1: Цена сервисног сата: Цена сервисног сата за извршене услуге које
понуђач даје обавезно укључују све трошкове: транспорта (опреме, уређаја и
људства), дефектажу, демонтажу, сервисне активности, монтажу, пробу и
пуштање у рад.
ПОПУЊАВА ПОНУЂАЧ

Р.б.

Назив

Партија 20: Услуге одржавања и поправки опреме произвођача
HEWLETT PACKARD, MEDSET, FARUM и преносних
доплера
Јединична цена (динара без ПДВ-а)

А20.1

Сервисни
радни сат

ПАРТИЈА 20: РЕКАПИТУЛАЦИЈА ЦЕНА ОДРЖАВАЊА
опреме произвођача HEWLETT PACKARD, MEDSET, FARUM и преносних доплера

Рб

Назив

Опис

1

Сервисни сат

А 20.1/ Јединична цена радног сата
за партију 20 (динара/без ПДВ-а)

2

Резервни делови

А 20.2/ Збир свих јединичних цена из
партије 20 (динара без ПДВ-а)

3

Потрошни
материјал

А 20.3 / Збир свих јединичних цена
из партије 20 (динара без ПДВ-а)

4

Обавезни
превентивни
сервиси

А 20.4 / Укупно обавезни сервиси са
издавањем сертификата о
исправности за партију 20
(динара/без ПДВ-а)

ПОПУЊАВА
ПОНУЂАЧ
(Динара без пдв-а )
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ПАРТИЈА 21:

Услуге одржавања и поправки опреме
произвођача „PENTAX“

Списак опреме на коју се набавка односи (приликом сервисирања опреме обавезно у
радном налогу уписати назив, серијски и нови инвентарски број апарата)
Серијски број
(ознака)

Нови
ИБ

Назив апарата

Тип апарата

1.

A011082

20140

Броноскоп

fb-18p

2.

G110306

12205

Броноскоп

FB-8V

3.

A112622

20139

Гастроскоп

fg29W

Рб

А21.1: Цена сервисног сата: Цена сервисног сата за извршене услуге које
понуђач даје обавезно укључују све трошкове: транспорта (опреме, уређаја и
људства), дефектажу, демонтажу, сервисне активности, монтажу, пробу и
пуштање у рад.

Р.б.

Назив

А21.1

Сервисни
радни сат

Рб

1

2

3

ПОПУЊАВА ПОНУЂАЧ
ПАРТИЈА 21:Услуге одржавања и поправки опреме
произвођача „PENTAX“
Јединична цена (динара без ПДВ-а)

ПАРТИЈА 21 - РЕКАПИТУЛАЦИЈА ЦЕНА УСЛУГЕ ОДРЖАВАЊА И
ПОПРАВКИ ОПРЕМЕ ПРОИЗВОЂАЧА „PENTAX“
ПОПУЊАВА
ПОНУЂАЧ
Назив
Опис
(Динара без пдв-а )
А 21.1 / Јединична цена радног
Сервисни сат
сата за ПАРТИЈУ 21
(дин/без ПДВ-а)
А 21.2 / Збир свих јединичних
Резервни
цена из ПАРТИЈE 21
делови
(дин без ПДВ-а)
А 21.3 / Укупно обавезни
сервиси са издавањем
Магацински
сертификата о исправности за
материјал
ПАРТИЈУ 21
(динара/без пдв-а)
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ПАРТИЈА 22:

Услуге одржавања и поправки опреме
„DELMAR“

Списак опреме на коју се набавка односи (приликом сервисирања опреме обавезно у
радном налогу уписати назив, серијски и нови инвентарски број апарата)
Серијски
Нови
Рб
Назив апарата
Тип апарата
број
ИБ
Холтер ЕКГ са
1
%
Impresario solo
47020
припадајућим носачима
Холтер ЕКГ са
2
%
Impresario solo
47011
припадајућим носачима
Дигитални холтер
3
%
LifeCard CF
47030
рикордер
Дигитални холтер
4
%
LifeCard CF
47031
рикордер
Дигитални холтер
5
%
LifeCard CF
47032
рикордер
Дигитални холтер
6
%
LifeCard CF
47033
рикордер
Дигитални холтер
7
%
LifeCard CF
47034
рикордер
Дигитални холтер
8
%
LifeCard CF
47035
рикордер
А22.1: Цена сервисног сата: Цена сервисног сата за извршене услуге које понуђач даје
обавезно укључују све трошкове: транспорта (опреме, уређаја и људства), дефектажу,
демонтажу, сервисне активности, монтажу, пробу и пуштање у рад.
ПОПУЊАВА ПОНУЂАЧ
Р.б.

Назив

Партија 22: Услуге одржавања и поправки опреме
„DELMAR“
Јединична цена (динара без ПДВ-а)

А22.1

Сервисни
радни сат
ПАРТИЈА 22 – РЕКАПИТУЛАЦИЈА ЦЕНА ОДРЖАВАЊА
„DELMAR“

Рб

Назив

Опис

1

Сервисни сат

А 22.1 / Јединична цена радног сата
за ПАРТИЈУ 22 (дин/без ПДВ-а)

2

Резервни
делови

А 22.2 / Збир свих јединичних цена
из ПАРТИЈE 22 (дин без ПДВ-а)

ПОПУЊАВА
ПОНУЂАЧ
(Динара без пдв-а )
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Услуге одржавања и поправки опреме
„Schiller”

ПАРТИЈА 23:

Списак опреме на коју се набавка односи (приликом сервисирања опреме обавезно у
радном налогу уписати назив, серијски и нови инвентарски број апарата)
Серијски број
(ознака)

Стари
ИБ

Нови
ИБ

1.

30.03325

21474

32006

2.

07189

21466

32008

3.

BC 418MA

21462

32003

Рб

Назив апарата
Стрес тест
ергометрија
Трака апарата за
ерго тест
Analyzer (вага)

Тип
апарата
Cardiovit
CS-200
%
TANITA

А23.1: Цена сервисног сата: Цена сервисног сата за извршене услуге које
понуђач даје обавезно укључују све трошкове: транспорта (опреме, уређаја и
људства), дефектажу, демонтажу, сервисне активности, монтажу, пробу и
пуштање у рад.

Р.б.

Назив

А23.1

Сервисни
радни сат

Рб

1

2

3

ПОПУЊАВА ПОНУЂАЧ
Партија 23: Услуге одржавања
опремепроизвођача„Schiller”
Јединична цена (динара без ПДВ-а)

ПАРТИЈА 23 - Услуге одржавања и поправки опреме произвођача
„Schiller”
ПОПУЊАВА
ПОНУЂАЧ
Назив
Опис
(Динара без пдв-а )
А 23.1 / Јединична цена
Сервисни сат радног сата за ПАРТИЈУ 23
(динара/без пдв-а)
А 23.2 / Збир свих
Резервни
јединичних цена из
делови
ПАРТИЈE 23
(динара без пдва)
Цене
А 23.3 / списак, количине и
магацинског
јединичне цене
материјала
магацинског материјала
(динара без пдва)
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ПАРТИЈА 24:

Услуге одржавања и поправки опреме
„PHILIPS“

Списак опреме на коју се набавка односи (приликом сервисирања опреме обавезно у
радном налогу уписати назив, серијски и нови инвентарски број апарата)
Серијски
Нови
Рб
Назив апарата
Тип апарата
број
ИБ
1
DE820263
МОНИТОР
Intellvue MP50
11052
2
P3-633
МОБИЛНИ РЕНТГЕН
Practix 160
11170
3
CN32609050
Дефибрилатор
Efficia DFM 100
11227
4
CN32609051
Дефибрилатор
Efficia DFM 100
11228
5
CN32609071
Дефибрилатор
Efficia DFM 100
12589
6
CN32609075
Дефибрилатор
Efficia DFM 100
57015
7
CN32609049
Дефибрилатор
Efficia DFM 100
57014
8
CN32609072
Дефибрилатор
Efficia DFM 100
12590
9
CN32609073
Дефибрилатор
Efficia DFM 100
12591
10
CN32609074
Дефибрилатор
Efficia DFM 100
12592

А24.1: Цена сервисног сата: Цена сервисног сата за извршене услуге које понуђач
даје обавезно укључују све трошкове: транспорта (опреме, уређаја и људства),
дефектажу, демонтажу, сервисне активности, монтажу, пробу и пуштање у рад.

Р.б.

Назив

А24.1

Сервисни
радни сат

ПОПУЊАВА ПОНУЂАЧ
Партија 24: Услуге одржавања и поправки опреме
произвођача „PHILIPS“
Јединична цена (динара без ПДВ-а)

ПАРТИЈА 24 - Услуге одржавања и поправки опреме произвођача „PHILIPS“
Рб

Назив

1

Сервисни сат

2

Резервни
делови

3

Цене
магацинског
материјала

4

Обавезни
превентивни
сервиси

Опис

ПОПУЊАВА
ПОНУЂАЧ
(Динара без пдв-а )

А 24.1 / Јединична цена радног
сата за ПАРТИЈУ 24
(дин/без ПДВ-а)
А 24.2 / Збир свих јединичних
цена из ПАРТИЈE 24
(дин без ПДВ-а)
А 24.3 / списак, количине и
јединичне цене магацинског
материјала из ПАРТИЈE 24
(динара без пдва)
А 24.4 / Укупно обавезни сервиси
са издавањем сертификата о
исправности за Партију 24
(динара/без ПДВ-а)
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Услуге одржавања и поправки опреме
„MEDRAD“
Списак опреме на коју се набавка односи (приликом сервисирања опреме
обавезно у радном налогу уписати назив, серијски и нови инвентарски број апарата)
Серијски број
Нови
Рб
Назив апарата
Тип апарата
(ознака)
ИБ
Mark V,
1.
Инфузиона шприц пумпа
102233
11149
MEDRAD
2.
Апарат за тробектомију
Angiojet Ultra
U4103
11054
3.
Инјектор аутоматски
Stellant, MEDRAD
301422636037
11015
4.
Инјектор контрасног средства
Avanta, MEDRAD
3007256_20728
11049
Апарат за екстракорпоралну
мембранску оксигенацију крви
5.
MEMDC0021
12543
са механичком подршком
(ECMO)
ПАРТИЈА 25:

А25.1: Цена сервисног сата: Цена сервисног сата за извршене услуге које
понуђач даје обавезно укључују све трошкове: транспорта (опреме, уређаја и
људства), дефектажу, демонтажу, сервисне активности, монтажу, пробу и
пуштање у рад.

Р.б.

Назив

А25.1

Сервисни радни
сат

ПОПУЊАВА ПОНУЂАЧ
Партија 25: Услуге одржавања и поправки
опреме произвођача „Medrad“
Јединична цена (динара без ПДВ-а)

ПАРТИЈА 25 - РЕКАПИТУЛАЦИЈА ЦЕНА ОДРЖАВАЊАУслуге одржавања и
поправки опреме произвођача „Medrad“
ПОПУЊАВА
ПОНУЂАЧ
Рб
Назив
Опис
(Динара без пдв-а )
А 25.1 / Јединична цена радног
1
Сервисни сат
сата за ПАРТИЈУ 25
(динара/без пдв-а)
А 25.2 / Збир свих јединичних
Резервни
2
цена из ПАРТИЈE 25
делови
(дин ра без пдва)
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Услуге одржавања и поправки опреме
„Johnson&Johnson“
Списак опреме на коју се набавка односи (приликом сервисирања опреме
обавезно у радном налогу уписати назив, серијски и нови инвентарски број
апарата)
Серијски
Нови
Рб
Назив апарата
Тип апарата
број
ИБ
Плазма
1.
Sterrad 100S,
101110291
11058
стерилизатор
2. 00.21006.0.0
Инкубатор
Cyclesureincubator
11169
3.
Лепилица за кесе
Heat SealerHS800,
454307
11100
ПАРТИЈА 26:

А26.1: Цена сервисног сата: Цена сервисног сата за извршене услуге које
понуђач даје обавезно укључују све трошкове: транспорта (опреме, уређаја и
људства), дефектажу, демонтажу, сервисне активности, монтажу, пробу и
пуштање у рад.

Р.б.

Назив

А26.1

Сервисни
радни сат

ПОПУЊАВА ПОНУЂАЧ
Партија 26: Услуге одржавања и поправки опреме
произвођача „Johnson&Johnson“
Јединична цена (динара без ПДВ-а)

ПАРТИЈА 26 - РЕКАПИТУЛАЦИЈА ЦЕНА ОДРЖАВАЊАУслуге
одржавања и поправки опремепроизвођача „Johnson&Johnson“
ПОПУЊАВА
ПОНУЂАЧ
Рб
Назив
Опис
(Динара без пдв-а )
А 26.1 / Јединична цена
радног сата за
1
Сервисни сат
ПАРТИЈУ 26
(динара/без пдв-а)
А 26.2 / Збир свихјединичних
Резервни
2
цена из ПАРТИЈE 26
делови
(динара без пдва)
Обавезни
A 26.3 / Укупно обавезни
превентивни
сервиси са издавањем
сервиси са
3
сертификата о исправности
издавањем
за ПАРТИЈУ 26
сертификата о
(динара/без пдв-а)
исправности
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ПАРТИЈА 27:
РБ
1.1
1.2
1.3
1.4
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5

Услуге одржавања
вакуум пумпи и инсталације медицинских гасова

2.6

AIR-MOT

2.7

AGSS

Врста
Кисеоник
Компримовани ваздух
Азот субоксид
Вакуум
Кисеоник
Компримовани ваздух 5bar.
Компримовани ваздух 10 bar
Азот субоксид
Вакуум
Утичница за ортопедске
алате
(са одводом вишка ваздуха)
Одвод вишка анестетика

KVK

О2, KV,N2O, VAC

6

Dräger (35)
Hersill (10)
Dräger (33)
Hersill (4)
Dräger (3)
TPS (4)
Dräger (1)
Hersill (4)
TPS (9)

Протокомери О2 - шински

45

2.8

ВРСТА АПАРАТА
Подстанице
медицинских
гасова

Потрoшна места:
Dräger,
Delta P,
TPS

Контролно-вентилске
касете

3.1
Кисеоничке главе
3.2
4.1

Инхалете О2/KV5

5.1
Бронхијални
аспиратори (High flow)

ОЗНАКА
О2
КV
N2 O
VAC
О2
KV5
KV 10
N2 O
VAC

5.2

Dräger (6)
Hersill (2)

5.3

Dräger (12)
Hersill (3)
N-gic (4)

Бронхијални
аспиратори (low flow)
5.4

6.1
7.1

Dräger (4)
Хируршки покретни
аспиратори
Црева са конекторима
(nist, din, diss)

Dräger,
Asel (10)
%

Протокомери О2 – директно у
утичницу
Пнеуматски инхалатори за
централни довод
Бронхијални аспиратори за
централни довод - шински
(високи проток)
Бронхијални аспиратори за
централни довод – директно
у утичницу (високи проток)
Бронхијални аспиратори за
централни довод - шински
(низак проток и вакуум)
Бронхијални аспиратори за
централни довод – директно
у утичницу (низак проток и
вакуум)
Хирушки аспиратори
операционог поља
Црева за пратеће апарате
(сви гасови)

Ком
1
1
1
1
332
314
8
26
270
4
9

37
7
14

8

19

4

10
50

8.1

Вакуум пумпа

“BUSH”
250

Пумпе за вакуум

2

9.1

Цевовод за медицинске
гасове са арматуром

%

%

кпл
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А27.1: Цена сервисног сата: Цена сервисног сата за извршене услуге које
понуђач даје обавезно укључују све трошкове: транспорта (опреме, уређаја и
људства), дефектажу, демонтажу, сервисне активности, монтажу, пробу и
пуштање у рад.

Р.б.

Назив

А27.1

Сервисни
радни сат

ПОПУЊАВА ПОНУЂАЧ
Партија 27: Услуге одржавања и поправки вакуум
пумпи и инсталације медицинских гасова
Јединична цена (динара без ПДВ-а)

ПАРТИЈА 27 - Рекапитулација цене одржавања
Рб

Назив

1

Сервисни сат

2

Резервни
делови

3

Опис

ПОПУЊАВА
ПОНУЂАЧ
(Динара без пдв-а )

А 27.1 / Јединична цена
радног сата за партију 27
(динара/без пдв-а)
А 27.2 / Збир свих јединичних
цена из партије 27
(динара без пдва)

Обавезни
A27.3 / Укупно обавезни
превентивни
сервиси са издавањем
сервиси са
сертификата о исправности за
издавањем
партију 27
сертификата о
(динара/без пдв-а)
исправности
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Услуге одржавања опреме за стерилизацију
„GETINGE“ и „OMASA“

ПАРТИЈА 28:

Списак опреме на коју се набавка односи (приликом сервисирања опреме обавезно у
радном налогу уписати назив, серијски и нови инвентарски број апарата)
Рб Серијски број
Нови ИБ
Назив апарата
Тип апарата
2508394-490-03
Парни стерилизатор GETINGE
HS6610 EFL
1.
02028
256003407
са омекшивачем воде
255
Млин за млевење стер. отпада
2.
M-Nr: 273
ZM1
02029
Mercodor GmbH
2104088-010-01
Парни стерилизатор GETINGE
GE 6612 LTSF
3.
12321
9500004059590
са омекшивачем воде
960
4.
2100750091
Лепилица за фолије GETINGE
GS43
17045
5.
2400850061
Лепилица за фолије GETINGE
GS45
12317
6.
3057
Парни стерилизатор ОМАSA
ELA62
12133
7.
3058
Парни стерилизатор ОМАSA
ELA62
12132
8.
6102G7A
Водено купатило
BTU 3
12065
9.
%
Универзални термостат
UT 350E
12306
10.
%
Водено купатило
BTU 3
07039
11.
%
Водено купатило
BTU 3
12357
12.
%
Термостат универзални
UT 350
15057
13.
306305
Лепилица за фолијеFAMOS
FA106
11099
14.
306306
Лепилица за фолијеFAMOS
FA106
12120
15.
9630325
Уређај за ултразвучно прање
CEIA
12127
Машина за прање медицинског
16.
%
GW 5000
20133
материјала SMEG
А28.1: Цена сервисног сата: Цена сервисног сата за извршене услуге које понуђач даје
обавезно укључују све трошкове: транспорта (опреме, уређаја и људства), дефектажу,
демонтажу, сервисне активности, монтажу, пробу и пуштање у рад.
ПОПУЊАВА ПОНУЂАЧ
Партија 28: Услуге одржавања опреме за стерилизацију
GETINGE и OMASA
Јединична цена (динара без ПДВ-а)

Р.б.

Назив

А28.1

Сервисни радни сат

Рб
1

ПАРТИЈА 28 - РЕКАПИТУЛАЦИЈА ЦЕНА
(Услуге одржавања опреме за стерилизацију GETINGE и OMASA)
ПОПУЊАВАПОНУЂАЧ
Назив
Опис
(Динара без пдв-а )
А 28.2 / Јединична цена радног сата
Сервисни сат
за партију 28 (динара/без пдв-а)

2

Резервни
делови

А 28.2 / Збир свих јединичних цена
из партије 28 (динара без пдва)

3

Потрошни
(магацински)
материјал

A 28.3 / Укупно потрошни
материјал за партију 28
(динара/без пдв-а)
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Услуге одржавања
електроинсталација и разводних ормара

ПАРТИЈА 29:

Предмет одржавања су електроинсталације у објекту ИКВБ „ДЕДИЊЕ“
које обухватају дистрибуцију електричне енергије од трафостанице до ГРО
(Ц1. Ц2 и Ц3), а одатле до крајњих потрошача по Институту.
А29.1: Цена сервисног сата: Цена сервисног сата за извршене услуге које
понуђач даје обавезно укључују све трошкове: транспорта (опреме, уређаја и
људства), дефектажу, демонтажу, сервисне активности, монтажу, пробу и
пуштање у рад.

Р.б.

А29.1
А29.2

Рб

1

2

3

Назив

ПОПУЊАВА ПОНУЂАЧ
Партија 29: Услуге одржавања
електроинсталација и разводних ормара
Јединична цена (динара без ПДВ-а)

Цена норма сата
сервисера
Цена норма сата
инжењера
ПАРТИЈА 29 - РЕКАПИТУЛАЦИЈА ЦЕНА
(Услуге одржавања електроинсталација и разводних ормара)
ПОПУЊАВА
ПОНУЂАЧ
Назив
Опис
(Дин без пдв-а )
А 29.1 / Јединична цена радног
сата сервисера за партију 29
(динара/без пдв-а)
Сервисни сат
А 29.2 / Јединична цена радног
сата инжењера за партију 29
(динара/без пдв-а)
Резервни
А 29.3 / Збир свих јединичних
делови и
цена из партије 29
потрошни
(динара без пдва)
материјал
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ПАРТИЈА 30:

Услуге одржавања аутоматских клизних врата

Предмет одржавања су аутоматска клизна врата у објекту ИКВБ
„ДЕДИЊЕ“ (нови рентген, ОП блокови и интензивне неге)
А30.1: Цена сервисног сата: Цена сервисног сата за извршене услуге које
понуђач даје обавезно укључују све трошкове: транспорта (опреме, уређаја и
људства), дефектажу, демонтажу, сервисне активности, монтажу, пробу и
пуштање у рад.

Р.б.

Назив

А30.1

Сервисни
радни сат

Рб

1

2

ПОПУЊАВА ПОНУЂАЧ
Партија 30: Услуге одржавања аутоматских
клизних врата
Јединична цена (динара без ПДВ-а)

ПАРТИЈА 30 - РЕКАПИТУЛАЦИЈА ЦЕНА
(Услуге одржавања аутоматских клизних врата)
ПОПУЊАВА
ПОНУЂАЧ
Назив
Опис
(Динара без пдв-а )
А30.1 / Јединична цена
Сервисни
радног сата за партију 30
сат
(динара/без пдв-а)
А30.2 / Збир свих јединичних
Резервни
цена из партије 30
делови
(динара без пдва)
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ПАРТИЈА 31:

Услуге одржавања
уређаја за беспрекидно напајање (УПС)

А) ПОДАЦИ О УРЕЂАЈИМА:
1) Уређај за беспрекидно напајање PRIMATECH EDP70/20 kVA/320
min
2) Уређај за беспрекидно напајање PRIMATECH EDP70/15 kVA/80
min
А31.1: Цена сервисног сата: Цена сервисног сата за извршене услуге које
понуђач даје обавезно укључују све трошкове: транспорта (опреме, уређаја и
људства), дефектажу, демонтажу, сервисне активности, монтажу, пробу и
пуштање у рад.

Р.б.

Назив

А31.1

Сервисни
радни сат

ПОПУЊАВА ПОНУЂАЧ
Партија 31: Услуге одржавања уређаја за
беспрекидно напајање
Јединична цена (динара без ПДВ-а)

ПАРТИЈА 31 - РЕКАПИТУЛАЦИЈА ЦЕНА
(Услуге одржавања уређаја за беспрекидно напајање)
ПОПУЊАВА
ПОНУЂАЧ
Рб
Назив
Опис
(Динара без пдв-а )
А31.1 / Јединична цена
1
Сервисни сат
радног сата за партију 31
(динара/без пдв-а)
А31.2 / Збир свих
јединичних цена из
2
Резервни делови
партије 31
(динара без пдва)
Обавезни годишњи
A31.3 / Збир свих
сервиси са
јединичних цена из
3
издавањем
партије 31
сертификата
(динара без пдва)
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Услуге одржавања
ДЕА (дизел-електричног агрегата)

ПАРТИЈА 32:
А) ПОДАЦИ О ДЕА:

 Аутоматски електро дизел агрегат:
P=500 kVA, „ULJANIK“Pula;дизел мотор MTU, tip 8V 396, број мотора 556023;
 Генератор:„ULJANIK“- Pula, tip S4094-KO751; P=500 kVA, U=
3x400/231V, F=50Hz, I=700A;
 Година производње: 1975. година.
А32.1: Цена сервисног сата: Цена сервисног сата за извршене услуге које
понуђач даје обавезно укључују све трошкове: транспорта (опреме, уређаја и
људства), дефектажу, демонтажу, сервисне активности, монтажу, пробу и
пуштање у рад.

Р.б.

Назив

А32.1

Сервисни радни сат

Рб

1

2

3

ПОПУЊАВА ПОНУЂАЧ
Партија 32: Услуге одржавања ДЕА
(дизел-електричногагрегата)
Јединична цена (динара без ПДВ-а)

ПАРТИЈА 32 - РЕКАПИТУЛАЦИЈА ЦЕНА
Услуге одржавања ДЕА (дизел-електричног агрегата)
ПОПУЊАВА
ПОНУЂАЧ
Назив
Опис
(Дин без пдв-а )
А 32.1/Јединична цена радног
Сервисни сат
сата за партију 32
(динара/без пдв-а)
Резервни
А 32.2 / Збир свих јединичних
делови и
цена из партије 32
потрошни
(дин без пдва)
материјал
Обавезан
годишњи
32.3 / Збир свих јединичних
сервис са
цена из партије 32
издавањем
(дин без пдва)
сертификата
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ПАРТИЈА 33:

Услуге одржавања и поправки
компресора „ATLAS COPCO“

А) ПОДАЦИ О КОМПРЕСОРУ:
 Ваздушни компресор „ATLAS COPCO“ ZT 30-8,6 серијског броја
AIF 038 396;
А33.1: Цена сервисног сата: Цена сервисног сата за извршене услуге које
понуђач даје обавезно укључују све трошкове: транспорта (опреме, уређаја и
људства), дефектажу, демонтажу, сервисне активности, монтажу, пробу и
пуштање у рад.

Р.б.

Назив

А33.1

Сервисни
радни сат

Рб

1

2

3

ПОПУЊАВА ПОНУЂАЧ
Партија 33: Услуге одржавања компресораATLAS
COPCO
Јединична цена (динара без ПДВ-а)

ПАРТИЈА 33 - РЕКАПИТУЛАЦИЈА ЦЕНА
(Услуге одржавања компресораATLAS COPCO)
ПОПУЊАВА
ПОНУЂАЧ
Назив
Опис
(Динара без пдв-а )
А 33.1 / Јединична цена радног
Сервисни сат
сата за партију 33
(динара/без пдв а)
А 33.2 / Збир свих јединичних
Резервни
цена из партије 33
делови
(динара без пдва)
Обавезан
годишњи
А 33.3 / Збир свих јединичних
сервис са
цена из партије 33
издавањем
(динара без пдва)
сертификата
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ПАРТИЈА 34:

Услуге одржавања омекшивача воде
„TEXНOСAM“ и „ЂОНИН“

Списак опреме на коју се набавка односи (приликом сервисирања опреме
обавезно у радном налогу уписати назив, серијски и нови инвентарски број
апарата)

1.

ВРСТА
АПАРАТА
Омекшивач воде

ПРОИЗВОЂАЧ
И ОЗНАКА
„Техносам“

СЕРИЈСКИ
БРОЈ
%

ИНВ. БРОЈ
СТАРИ/НОВИ
12485

2.

Омекшивач воде

„Ђонин“

11082005

12300

РБ

А 34.1: Цена сервисног сата: Цена сервисног сата за извршене услуге које
понуђач даје обавезно укључују све трошкове: транспорта (опреме, уређаја и
људства), дефектажу, демонтажу, сервисне активности, монтажу, пробу и
пуштање у рад.

Р.б.

Назив

А34.1

Сервисни
радни сат

Рб

ПОПУЊАВА ПОНУЂАЧ
Партија 34: Услуге одржавања омекшивача
„TEXНOСAM“ и „ЂОНИН“
Јединична цена (динара без ПДВ-а)

ПАРТИЈА 34 - РЕКАПИТУЛАЦИЈА ЦЕНА
(Услуге одржавања омекшивача воде„TEXНOСAM“ и „ЂОНИН“)
ПОПУЊАВА
ПОНУЂАЧ
Назив
Опис
(Динара без пдв-а )

1

Сервисни
сат

А 34.1 / Јединична цена радног сата
за партију 34 (динара/без пдв-а)

2

Резервни
делови

А 34.2 / Збир свих јединичних цена
из партије 34 (динара без пдва)
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ПАРТИЈА 35:

Услуге одржавања и поправки опреме
„ERBE“ и „MAQUET“

Списак опреме на коју се набавка односи (приликом сервисирања опреме обавезно у
радном налогу уписати назив, серијски и нови инвентарски број апарата)
Серијски
Нови
Рб
Назив апарата
Тип апарата
број
ИБ
1.
11426347
VIO 300S
12586 Електро-хируршка јединица (термокаутер)
2.
11426346
VIO 300S
12585 Електро-хируршка јединица (термокаутер)
3.
11426345
VIO 300S
12584 Електро-хируршка јединица (термокаутер)
4.
11426344
VIO 300S
12583 Електро-хируршка јединица (термокаутер)
5.
11390762
VIO 300S
12519 Електро-хируршка јединица (термокаутер)
6.
11390763
VIO 300S
12520 Електро-хируршка јединица (термокаутер)
7.
5706
Анестезијскa
машина
FLOW-i
C20
12093
8.
4231
Анестезијскa машина
FLOW-i C20
12080
9.
10468
Операциони сто
Betastar
12235
10.
10469
Операциони сто
Betastar
12304
11.
10470
Операциони сто
Betastar
12305
12.
09044
Операциони сто
Betastar
12191

А35.1: Цена сервисног сата: Цена сервисног сата за извршене услуге које
понуђач даје обавезно укључују све трошкове: транспорта (опреме, уређаја и
људства), дефектажу, демонтажу, сервисне активности, монтажу, пробу и
пуштање у рад.

Р.б.

Назив

ПОПУЊАВА ПОНУЂАЧ
Партија 35: Услуге одржавања и поправки опреме произвођача
„ERBE“ и „MAQUET “
Јединична цена (динара без ПДВ-а)

А35.1

Сервисни
радни сат

ПАРТИЈА 35 - Рекапитулација цена одржавања опремe MAQUET и ERBE
Рб

Назив

Опис

1

Сервисни
сат

А 35.1 / Јединична цена радног сата за
партију 35 (динара/без пдв-а)

Резервни
делови
Цене
магацинског
материјала
Обавезни
превентивни
сервиси

А 35.2 / Збир свих јединичних цена из
партије 35 (динара без пдва)

2
3

4

ПОПУЊАВАПОНУЂАЧ
(Динара без пдв-а )

А 35.3 / списак, количине и ЈЦ маг.
материјала (динара без пдва)
А 35.4 / Укупно обавезни сервиси са
издавањем сертификата о исправности
за партију 35 (динара/без пдв-а)
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Услуге одржавања и поправки опреме
„BELIMED“ и „FAMOS“

ПАРТИЈА 36:

Списак опреме на коју се набавка односи (приликом сервисирања опреме обавезно у
радном налогу уписати назив, серијски и нови инвентарски број апарата)
Серијски број
Нови
Рб
Назив апарата
Тип апарата
(ознака)
ИБ
1.

752591

12122

Парни стерилизатор

MST-V 606-1

2.

HBG28098SH

12075

HMTS 80E

3.

10326013

09082

4.

1032614

17174

5.

10326015

20107

Плазма стерилизатор
Уређај за прање и дезинфекцију
ноћних посуда
Уређај за прање и дезинфекцију
ноћних посуда
Уређај за прање и дезинфекцију
ноћних посуда

6.

30160778

12149

Лепилица за кесе

Blateks Topline 20
Blateks Topline 20
Blateks Topline 20
Famos NL F108
PROTEC

А36.1: Цена сервисног сата: Цена сервисног сата за извршене услуге које понуђач
даје обавезно укључују све трошкове: транспорта (опреме, уређаја и људства), дефектажу,
демонтажу, сервисне активности, монтажу, пробу и пуштање у рад.

Р.б.

Назив

ПОПУЊАВА ПОНУЂАЧ
Партија 36: Услуге одржавања и поправки опреме произвођача
„BELIMED“ и „FAMOS“
Јединична цена (динара без ПДВ-а)

А36.1

Сервисни
радни сат

ПАРТИЈА 36 - Рекапитулација цена одржавања
опреме произвођача „BELIMED“ и „FAMOS“
Рб

Назив

Опис

1

Сервисни сат

А 36.1 / Јединична цена радног сата
за партију 36 (динара/без пдв-а)

2

Резервни делови

3

Цене магацинског
материјала

4

Обавезни
превентивни
сервиси са
издавањем
сертификата о
исправности

ПОПУЊАВА
ПОНУЂАЧ
(Динара без пдв-а)

А 36.2 / Збир свих јединичних цена
из партије 36 (динара без пдва)
А 36.3 / списак, количине и
јединичне цене магацинског
материјала (динара без пдва)
А 36.4 / Укупно обавезни сервиси
са издавањем сертификата о
исправности за партију 36
(динара/без пдв-а)
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Услуге одржавања и поправки опреме
„AESKULAP AG“

ПАРТИЈА 37:

Списак опреме на коју се набавка односи (приликом сервисирања опреме обавезно у
радном налогу уписати назив, серијски и нови инвентарски број апарата)
Серијски број
Нови
Рб
Назив апарата
Тип апарата
(ознака)
ИБ
1.
4696
Батеријска тестера убодног типа
%
12384
2.
4697
Батеријска тестера убодног типа
%
12469
3.
4699
Батеријска тестера убодног типа
%
12470
4.
4700
Батеријска тестера убодног типа
%
12471
5.
4704
Батеријска тестера убодног типа
%
12472
6.
6601
Батеријска тестера осцилаторног типа
%
12481
7
6605
Батеријска тестера осцилаторног типа
%
12485
8.
Пуњач батерија за хируршки мотор
%
12507
9.
Пуњач батерија за хируршки мотор
%
12510
А37.1: Цена сервисног сата: Цена сервисног сата за извршене услуге које понуђач даје
обавезно укључују све трошкове: транспорта (опреме, уређаја и људства), дефектажу,
демонтажу, сервисне активности, монтажу, пробу и пуштање у рад.
ПОПУЊАВА ПОНУЂАЧ
Р.б.

Партија 37: Услуге одржавања и поправки опреме
„AESKULAP AG“

Назив

Јединична цена (динара без ПДВ-а)
А37.1

Сервисни радни сат
ПАРТИЈА 37 - РЕКАПИТУЛАЦИЈА ЦЕНА

(Услуге одржавања и поправки опреме „AESKULAP AG“)
Рб

Назив

Опис

ПОПУЊАВА
ПОНУЂАЧ
(Динара без пдв-а)

1
2
3

4

Сервисни сат
Резервни
делови
Цене
магацинског
материјала
Обавезни
превентивни
сервиси са
издавањем
сертификата о
исправности

А 37.1 / Јединична цена радног сата
за партију 37 (динара/без пдв-а)
А 37.2 / Збир свих јединичних цена
из партије 37 (динара без пдва)
А 37.3 / списак, количине и
јединичне цене магацинског
материјала(динара без пдва)
А 37.4 / Укупно обавезни сервиси са
издавањем сертификата о
исправности за партију 37
(динара/без пдв-а)
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Услуге одржавања и поправки
ларингоскопа „TIMESCO“

ПАРТИЈА 38:

Списак опреме на коју се набавка односи (приликом сервисирања опреме обавезно у
радном налогу уписати назив, серијски и нови инвентарски број апарата)
Рб

Серијски број
(ознака)

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Нови
ИБ
12554
12555
12556
12557

Назив апарата

Тип апарата

ЛАРИНГОСКОП
ЛАРИНГОСКОП
ЛАРИНГОСКОП
ЛАРИНГОСКОП
ПУЊАЧ БАТЕРИЈА
ПУЊАЧ БАТЕРИЈА

MACINTOSH 3
MACINTOSH 3
MACINTOSH 4
MACINTOSH 4

А38.1: Цена сервисног сата: Цена сервисног сата за извршене услуге које
понуђач даје обавезно укључују све трошкове: транспорта (опреме, уређаја и
људства), дефектажу, демонтажу, сервисне активности, монтажу, пробу и
пуштање у рад.
ПОПУЊАВА ПОНУЂАЧ
Р.б.

Партија 38: Услуге одржавања и поправки
ларингоскопа „TIMESCO“

Назив

Јединична цена (динара без ПДВ-а)
А38.1

Сервисни радни сат

ПАРТИЈА 38 - РЕКАПИТУЛАЦИЈА ЦЕНА
(Услуге одржавања и поправки ларингоскопа „TIMESCO“)
Рб

Назив

1

Сервисни сат

2

Резервни
делови

3

Цене
магацинског
материјала

Опис

ПОПУЊАВА
ПОНУЂАЧ
(Динара без пдв-а)

А 38.1 / Јединична цена
радног сата за партију 38
(динара/без пдв-а)
А 38.2 / Збир свих јединичних
цена из партије 38
(динара без пдв)
А 38.3 / списак, количине и
јединичне цене магацинског
материјала (динара без пдв)
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Услуге одржавања и поправки
ендоскопског стуба „RICHARD WOLF“
Списак опреме на коју се набавка односи (приликом сервисирања опреме
обавезно у радном налогу уписати назив, серијски и нови инвентарски број
апарата)
Серијски
Нови
Тип
Рб
број
Назив апарата
ИБ
апарата
(ознака)
1.
1100333520
Eндоскопски стуб
%
12593
ПАРТИЈА 39:

А39.1: Цена сервисног сата: Цена сервисног сата за извршене услуге које
понуђач даје обавезно укључују све трошкове: транспорта (опреме, уређаја и
људства), дефектажу, демонтажу, сервисне активности, монтажу, пробу и
пуштање у рад.

Р.б.

Назив

ПОПУЊАВА ПОНУЂАЧ
Партија 39: Услуге одржавања и поправки
ендоскопског стуба „RICHARD WOLF“
Јединична цена (динара без ПДВ-а)

А39.1

Сервисни радни
сат

ПАРТИЈА 39 - РЕКАПИТУЛАЦИЈА ЦЕНА
(Услуге одржавања и поправки ендоскопског стуба „RICHARD WOLF“
Рб

Назив

1

Сервисни сат

2

Резервни
делови

Опис

ПОПУЊАВА
ПОНУЂАЧ
(Динара без пдв-а)

А 39.1 / Јединична цена
радног сата за партију 39
(динара/без пдв-а)
А 39.2 / Збир свих јединичних
цена из партије 39
(динара без пдва)
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Услуге одржавања и поправки опреме
„АGFА“
Списак опреме на коју се набавка односи (приликом сервисирања опреме
обавезно у радном налогу уписати назив, серијски и нови инвентарски број
апарата)
Серијски
Нови
Тип
Рб
Назив апарата
број
ИБ
апарата
1.
35091
Принтер суве технологије
%
11023

ПАРТИЈА 40:

2. A5411002045

11074

Покретни дигитални рентген

DX-D 100

А40.1: Цена сервисног сата: Цена сервисног сата за извршене услуге које
понуђач даје обавезно укључују све трошкове: транспорта (опреме, уређаја и
људства), дефектажу, демонтажу, сервисне активности, монтажу, пробу и
пуштање у рад.
ПОПУЊАВА ПОНУЂАЧ
Партија 40: Услуге одржавања и поправки
опреме „АGFА“
Јединична цена (динара без ПДВ-а)

Р.б.

Назив

А40.1

Сервисни радни
сат
ПАРТИЈА 40 - РЕКАПИТУЛАЦИЈА ЦЕНА
(Услуге одржавања и поправки опреме „АGFА“)

Рб

Назив

1

Сервисни сат

2

Резервни делови

3

Обавезни
превентивни
сервиси са
издавањем
сертификата о
исправности

Опис

ПОПУЊАВА
ПОНУЂАЧ
(Динара без пдв-а)

А 40.1 / Јединична цена
радног сата за партију 40
(динара/без пдв-а)
А 40.2 / Збир свих
јединичних цена из
партије 40
(динара без пдва)
А 40.3 / Укупно обавезни
сервиси са издавањем
сертификата о
исправности за партију 40
(динара/без пдв-а)
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Услуге одржавања и поправки опреме
„EKF DIAGNOSTIC“
Списак опреме на коју се набавка односи (приликом сервисирања опреме
обавезно у радном налогу уписати назив, серијски и нови инвентарски број
апарата)
Серијски
Нови
Рб
Назив апарата
Тип апарата
број
ИБ
1.
%
Глукоза анализатор
15101
Biosen C line

ПАРТИЈА 41:

А41.1: Цена сервисног сата: Цена сервисног сата за извршене услуге које
понуђач даје обавезно укључују све трошкове: транспорта (опреме, уређаја и
људства), дефектажу, демонтажу, сервисне активности, монтажу, пробу и
пуштање у рад.

Р.б.

Назив

ПОПУЊАВА ПОНУЂАЧ
Партија 41: Услуге одржавања и поправки
опреме „EKF DIAGNOSTIC“
Јединична цена (динара без ПДВ-а)

А41.1

Сервисни
радни сат

ПАРТИЈА 41 - РЕКАПИТУЛАЦИЈА ЦЕНА
(Услуге одржавања и поправки опреме „EKF DIAGNOSTIC“
Рб

Назив

1

Сервисни сат

2

Резервни
делови

3

Обавезни
превентивни
сервиси са
издавањем
сертификата о
исправности

Опис

ПОПУЊАВА
ПОНУЂАЧ
(Динара без пдв-а)

А 41.1 / Јединична цена
радног сата за партију 41
(динара/без пдв-а)
А 41.2 / Збир свих
јединичних цена из партије
41(динара без пдва)
А 41.3 / Укупно обавезни
сервиси са издавањем
сертификата о исправности
за партију 41
(динара/без пдв-а)
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Образац 5

Менично овлашћење

МЕМОРАНДУМ / ЛОГО ПОНУЂАЧА
Пун назив Дужника – Понуђача _________________________
Матични број, ______________
ПИБ 1______________________
Дел бр.__________
Датум: __________
СВИМ СВОЈИМ БАНКАМА
На основу Закона о меници ( „Сл. лист ФНРЈ“, бр.104/46 и 15/58; „Сл. лист СФРЈ“, бр.
16/65, 54/70 и 57/89 и „Сл. лист СРЈ“ бр. 46/96) и тачке 1.,2. и 6. Одлуке о облику,
садржини и начину коришћења јединствених инструмената платног промета,
_____________________________________________________________________________
(навести пун назив понуђача)
(у даљем тексту: Дужник), а ради реализације обавеза насталих по основу учешћа у
поступку јавне набавке услуга: ЈН-35/18 -Услуге одржавања и поправки медицинске,
лабораторијске и остале пратеће опреме,по партијама, по позиву за подношење понуде
објављеном на порталу УЈН дана 19.11.2018. г., коју спроводи ИКВБ „ДЕДИЊЕ“ као
НАРУЧИЛАЦ, дана ___________ 2018. године издајемо

ОВЛАШЋЕЊЕ – МЕНИЧНО ПИСМО
1) Овлашћујемо ИКВБ „ДЕДИЊЕ“, 11000 Београд, Милана Тепића ( у даљем
текст: Повериоца), да може извршити попуну бланко потписане соло менице
следећих идентификационих ознака :

___ /___ / ; ___/ ___ / ___/ ___/ ___/ ___/ ___/,
(словна )

(

н у м е р и ч к а )

до укупног износа од ____________________________________________
динара________________________________________________________________________
_ (словимадинара),
на име гаранције за озбиљност понуде у поступку јавне набавке услуга: ЈН-35/18Oдржавањe и поправкe медицинске, лабораторијске и остале пратеће опреме,по
партијама, који спроводи ИКВБ „ДЕДИЊЕ“, као наручилацу складу са позивом за
подношење позива и конкурсном документацијом, у следећим случајевима:
a) Ако ПОНУЂАЧ повуче или мења своју понуду, након истека рока за подношење
понуда, а током периода важења понуде, назначеног од стране Понуђача у
Обрасцу 1–Понуде из конкурсне документације.

1

Сви ови подаци треба да су садржани на меморандуму, ако их нема морају да се посебно наведу.
Овлашћење треба да се да нпише на меморандуму и да буде заведено у деловодну књигу.
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b) Ако ПОНУЂАЧ, пошто је обавештен о прихватању његове понуде као
најповољније, у току периода њеног важења:
c) не потпише или одбије да потпише оквирни споразум или
d) не обезбеди или одбије да достави финансијску гаранцију за добро извршење
посла.
2) Овлашћујемо Повериоца да иницира наплату попуњених меница са клаузулом
без протеста, безусловно и неопозиво, без трошкова, вансудски, издавањем налога
за наплату на терет свих наших рачуна код пословних банака у корист Повериоца,
али не пре дана (уписати датум јавног отварања понуда) 2018. год.
3) Овлашћујемо пословне банке код којих имамо рачуне да наплату – плаћање изврше
на терет свих наших рачуна као и да налоге за наплату из тачке 2. овог овлашћења
заведу у редослед чекања у случају да на нашим рачунима уопште нема средстава
или нема довољно средстава, због поштовања приоритета у наплати са рачуна.
4) Менице које смо предали Повериоцу су важеће и признајемо их за своје и у случају
да пре њихове реализације дође до промене лица овлашћеног за заступање или
промене лица овлашћених за располагање средствима са рачуна Дужника, као и у
случају наступања статусних промена код Дужника и других промена од значаја за
правни промет.
5) Рок важења менице је дана од дана отварања понуда.
6) Изјављујемо да се одричемо права на повлачење или опозив овог овлашћења, права
на повлачење и отказивање налога за наплату, права на стављање приговора по
основу обавеза из јавног позива и конкурсне документације .
7) У случају спора по овом овлашћењу надлежан је Привредни суд у Београду.
ЗА ДУЖНИКА
Овлашћено лице2
Печат

2

Лице уписано у регистар привредних субјеката или лице које он овласти писаним овлашћењем које се мора
доставити у прилогу.
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Образац 6

Модел оквирног споразума

Институт за кардиоваскуларне болести «Дедиње», Београд, ул. Хероја
Милана Тепића бр.1, Матични број: 07062117, ПИБ 100222374, кога заступа
директор Проф. др Милован Бојић (у даљем тексту: Наручилац) с једне
и
____________________________________________, Матични број _____
ПИБ ______, кога заступа директор __________________( у даљем тексту:
Пружалац услуга) с друге стране, закључују

ОКВИРНИ СПОРАЗУМ ______________
Oдржавањe и поправкe медицинске, лабораторијске и остале пратеће
опреме (по партијама), бр.________________
за партију/е________________________________
ПРЕДМЕТ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА: Услуге одржавања и поправке
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
/уноси се број и назив партије/a.
Наручилац и Пружалац услуге су се сагласили како следи:
Члан 1.
У овом Оквирном споразуму речи и изрази имају иста значења као што су
наведена у Општим условима оквирног споразума који су дати у наставку.
Члан 2.
Сматраће се да следећи документи чине део овог Оквирног споразума и да их
тако треба читати и тумачити, по следећем редоследу важности:
a)
b)
c)
d)
e)

Оквирни споразум;
Одлука о закључењу оквирног споразума;
Понуда са прилозима;
Општи услови оквирног споразума;
Конкурсна документација са свим изменама и допунама.
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Члан 3.
Пружалац услуга се овим оквирним споразумом обавезује да, на позив
Наручиоца, закључи појединачне уговоре о пружању услуга одржавања и
поправке, у свему према понуди бр. ____________ од ________________, коју
је Наручилац изабрао као најповољнију, одлуком о закључењу оквирног
споразума бр. ___________ од ________________, за партију/е број
________________.
Члан 4.
Оквирни споразум за ову партију/еступа на снагу даном потписивања, а
примењује се до истека рока важења утврђеног у Општим условима, односно
утрошка укупне вредности Оквирног споразума утврђене у Општим
условима.
Члан 5.
Овај Оквирни споразум је сачињен у 2 ( два ) истоветна примерака, по 1
( један) за сваку уговорну страну.

НАРУЧИЛАЦ:
Проф. др Милован Бојић

ПРУЖАЛАЦ УСЛУГА:
__________________________________

___________________________

____________________________________

ОПШТИ УСЛОВИ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА
Предмет
Члан 1.
Предмет овог оквирног споразума је утврђивање услова под којима ће се закључивати уговори о
јавној набавци одржавања и поправке медицинске, лабораторијске и остале пратеће опреме.
Вредност
Члан 2.
Укупна вредност оквирног споразума износи 56.000.000,00 динара без ПДВ-а.
Укупна вредност оквирног споразума може се повећати за највише 5% у случају постојања
потребе и расположивих финансијских средстава.
Укупна вредност свих реализованих услуга на основу закључених уговора по овом оквирном
споразуму не може да буде већа од укупне вредности оквирног споразума утврђене овим чланом.
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Трајање оквирног споразума
Члан 3.
Оквирни споразум се закључује на период од 24 месеца.
Рок из става 1. овог члана почиње да тече од датума потписивања оквирног споразума од стране
првог Пружаоца услуга.
Одбијање појединачног понуђача да закључи оквирни споразум за партију за коју му је додељен
оквирни споразум нема утицаја на ток рока важења оквирног споразума.
Оквирни споразум престаје да важи према свим Пружаоцима услуга истеком рока из овог члана.
Истеком рока важења оквирног споразума не престају да важе уговори закључени на основу
оквирног споразума који нису у потпуности реализовани.
Спровођење оквирног споразума
Члан 4.
Наручилац ће са Пружаоцима услуга закључивати уговоре о јавној набавци услуга, за партије за
које је закључио оквирни споразум са тим Пружаоцима услуга, а у свему према прихваћеним
понудама Пружалаца услуга.
Наручилац има право да закључи више сукцесивних уговора.
Наручилац неће закључити више уговора за исте партије који ће се примењивати у исто време.
Уговор ће се закључивати у складу да Моделом уговора који се налази у прилогу овог оквирног
споразума.
Наручилац ће, ради закључења појединачног уговора, Основном добављачу послати потписан
уговор у складу са моделом који се налази у прилогу овог Споразума, а Пружалац услуге је дужан
да исти врати потписан у року од 3 радна/календарска дана.
Уговори се закључују за тачно одређени временски период и тачно одређену финансијску
вредност.
Истеком уговором одређеног временског периода, или утрошком уговорених средстава пре
истека тог периода, појединачан уговор престаје да важи.
Сва преостала финансијска средства, која по том уговору нису утрошена, могу да буду
уговорена новим уговором, под условом да оквирни споразум и даље траје.
Средство обезбеђења за добро извршење посла
Члан 5.
Као средство обезбеђења уредног и квалитетног извршења обавеза из оквирног споразума,
Пружалац услуга је у обавези да приликом потписивања оквирног споразума достави наручиоцу,
на име гаранције за добро извршење посла, бланко сопствену меницу са меничним овлашћењем са
клаузулом «без протеста» и роком доспећа «по виђењу», у висини од 10 % вредности оквирног
споразума без урачунатог ПДВ-а са роком важења који не може бити краћи од 740 дана од дана
закључења овкирног споразума.
Меница мора бити регистрована код НБС.
Меница ће бити реализована:
 у потпуности, уколико Пружалац услуга не закључи уговор на основу Оквирног
споразума, по пријему позива Наручиоца, или у току спровођења уговора закљученог на
основу Оквирног споразума одустане од истог, или уколико Пружалац услуга
неспровођењем уговора омете Наручиоца у редовном раду и нанесе му штету или угрози
живот пацијената на ма који начин;
 делимично, у висини настале штете (разлике у цени и другим трошковима) уколико
наручилац буде принуђен да у току спровођења уговора, одређену услугу набави од другог
понуђача у складу са уговором, а због неуредног или неадекватног извршења од стране
Пружаоца услуге.
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Меница ће бити враћена Пружаоцу услуге по истеку рока или окончању посла. Уколико се за
време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, важност меничног
овлашћења се мора продужити.
Раскид оквирног споразума
Члан 6.
Оквирни споразум престаје да важи:





истеком рока важења;
утрошком вредности из члана 2. овог споразума;
споразумом страна у писаној форми;
једностраним раскидом од стране Наручиоца, у случају да је дошло до раскида
појединачног уговора.

У случају једностраног раскида изјавом воље Наручиоца, оквирни споразум се раскида у односу
на страну са којом је уговор закључен, док према осталим странама споразум остаје на снази.
Решавање спорова
Члана 7.
Стране у споразуму су сагласне да евентуалне спорове реше споразумно, а ако то не буде могуће,
уговарају надлежност стварно надлежног суда у Београду.
Измене и допуне
Члан 8
Овај споразум се може изменити или допунити само у писаној форми закључивањем Анекса и то
сагласношћу воља свих страна у споразуму.
Стране у споразуму се обавезују да другој страни доставе податке о свакој извршеној статусној
или организационој промени.
Члан 9.
Саставни део овог споразума чине и следећи прилози:


Модел уговора
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Образац 6.1

Модел уговора

УГОВОРНЕ СТРАНЕ
У складу са одредбама Закона о јавним набавкама (Сл. гласник Републике Србије“,
бр.124/12, 14/15 и 68/15.), и спроведеног отвореног поступка јавне набавке услуга:
Услуге одржавањe и поправкe медицинске, лабораторијске и остале пратеће опреме
по партијама, покренутог по одлуци о покретању поступка јавне набавке број 6360 од
15.11.2018. године, Позиву за подношење понуда објављеном на Порталу УЈН и
интернет страници наручиоца дана 19.11.2018. г.,Одлуке о закључењу оквирног споразума
бр. _____________ од ___________2018. године и закљученог оквирног споразума бр.
____________
од
____________2018.
године,
за
партију/е
______________________________________________, уговорне стране
Институт за кардиоваскуларне болести «Дедиње», Београд, ул. Хероја Милана Тепића
бр.1, Матични број: 07062117, ПИБ 100222374, кога заступа директор, Проф. др Милован
Бојић (у даљем тексту: Наручилац) с једне
и
_____________________________________________________________________________,
Матични број _____________________________ ПИБ _______________________________,
кога заступа директор __________________________________________________________
( у даљем тексту: Пружалац услуга) с друге стране,закључују

УГОВОР О ПРУЖАЊУ УСЛУГА _________
Услуге одржавања и поправки
___________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
(унети број и назив партије/а по којој се уговор закључује)
ПРЕДМЕТ УГОВОРА
Члан 1.
Уговорне стране су се споразумеле да Пружалац услуге , за рачун Наручиоца, изврши
услуге Одржавања и поправке следеће опреме:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
(унети назив партије/а по којој се уговор закључује)
у свему према условима из Оквирног споразума бр. _________ од __________ 2018.
године закљученог за партију/е _________________________________________________.
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Предмет овог Уговора су следеће услуге (у обиму и вредности):
ПРЕВЕНТИВНИ СЕРВИСИ
УСЛУГЕ ПОПРАВКЕ
(ХАВАРИЈСКЕ СИТУАЦИЈЕ)
ИСПОРУКА МАГАЦИНСКОГ
МАТЕРИЈАЛА

Цена превентивних
сервиса
Цена радног сата
(дин без ПДВ)
Цена резервних
делова
Цена магацинског
материјала
ЦЕНА
Члан 2.

Укупно уговорена вредност, до које се могу извршавати услуге из члана 1 овог уговора,
износи: ______________________________ динара, без ПДВ-а,
Укупна вредност, са урачунатим ПДВ-ом износи ________________________ динара.
НАЧИН ПЛАЋАЊА
Члан 3.
Наручилац ће плаћање извршених услуга из члана 1 овог уговора, извршити преносом
средстава на
рачун, број _______________________________, који се води код
_________________________ банке, у року од _______ дана од дана пријема рачуна за
извршене услуге и комплетирања документације за плаћање, у складу са јединичним
ценама из Оквирног споразума и овог уговора, а до износа из члана 2 овог уговора.
При предаји документације за плаћање, Пружалац услуге обавезно доставља:
1) Попуњен и потписан Захтев за поправку уређаја (Образац захтева у прилогу);
2) Искључиво оригинални радни налог са потписима сервисера и овлашћеног лица
Техничке службе Института са децидно исказаним уграђеним материјалом (шифре
из тендера) и исказаним сатима рада;
3) Фактуру са обавезним позивом на број уговора (пример 100/18) и број радног/их
налога или отпремнице/а.
СРЕДСТВА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА
Члан 4.
Као средство обезбеђења уредног и квалитетног отклањања грешака у гарантном року,
Пружалац услуга је у обавези да приликом потписивања уговора достави наручиоцу, на
име гаранције за отклањање грешака у гарантном року, бланко сопствену меницу са
меничним овлашћењем са клаузулом «без протеста» и роком доспећа «по виђењу», у
висини од 10 % уговорене вредности набавке без урачунатог ПДВ-а. Меница мора бити
регистрована код НБС.
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Меница ће бити реализована ако Пружалац услуга не изврши обавезу отклањања квара у
складу са условима гарантног рока, Наручилац ће по истеку рока поступити по прописима
којима је уређена наплата менице.
Рок важења меничне обавезе је 10 дана дужи од уговореног гарантног рока. Меница ће
бити враћена Пружаоцу услуге по истеку гарантног рока.
РОК ИЗВРШЕЊА И МЕСТО ИЗВРШЕЊА
Члан 5.
Рок извршења предмета јавне набавке из члана 1. овог уговора је 12 месеци, од дана
закључења уговора или до утрошка финансијских средстава из члана 2 овог уговора.
Место извршења је Институт за кардиоваскуларне болести „Дедиње“, Београд, Хероја
Милана Тепића бр.1.
Члан 6.
Пружалац услуге има право на продужење рока из члана 5. овог уговора у случају дејства
више силе и неиспуњења обавеза од стране Наручиоца.
Уговорени рок из члана 5. овог уговора продужиће се у случајевима наведеним у ставу 1.
овог члана за онолико дана колико је сметња трајала, што овлашћени представници
уговорених страна заједнички констатују.
ГАРАНТНИ РОК
Члан 7.
Пружалац услуге испоручује добра у оригиналном паковању произвођача која имају
гарантни рок најкраће _____________ месеци од дана пријема добара и пуштања у рад
код Наручиоца, док услуге морају да изврше лица, која је пружалац услуга навео у својој
понуди.
У том року сва добра која, при нормалној употреби и прописаном чувању, претрпе трајне
промене или оштећења, а која нису проузрокована непрописним начином коришћења или
радом у условима за које нису предвиђена, биће замењена о трошку Пружаоца услуга.
За све пружене услуге редовног сервиса Пружалац услуге даје гаранцију у трајању
_________________ од дана квалитативног и квантитативног пријема извршених услуга
одржавања и поправки постојеће опреме.
УГОВОРНА КАЗНА
Члан 8.
Ако Пружалац услуга не испуни своју уговорну обавезу, или ако задоцни са њеним
испуњењем, дужан је да Наручиоцу плати уговорну казну и то:



у случају неиспуњења уговорних обавеза, у висини 5% (пет процената) од укупно
уговорене цене, и
у случају задоцњења у испуњењу уговорних обавеза (прекорачења уговореног рока
из члана 5. овог уговора, изузимајући случајеве из члана 6. овог уговора), за сваки
дан задоцњења у висини 2‰ (два промила) од укупно уговорене цене, с тим што
укупан износ уговорене казне не може прећи 5% (пет процената) укупно уговорене
цене.
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Ако је штета коју је Наручилац претрпео због неиспуњења уговорних обавеза
Испоручиоца или због задоцњења у испуњењу уговорних обавеза Пружаоца услуге већа
од износа уговорне казне, Наручилац има право на разлику до потпуне накнаде штете.
У случају задоцњења у испуњењу уговорних обавеза Пружаоца услуге , Наручилац без
посебног саопштења Пружаоцу услуге , задржава своје право на уговорну казну.
Пружалац услуга ће, у складу са одредбама овог уговора, према датуму завршетка
уговорних обавеза, утврдити број дана у прекорачењу уговореног рока од стране
Пружаоца услуге , и на основу тога обрачунати висину уговорне казне, за који износ ће
умањити исплату уговорене цене из члана 2. овог уговора.
ОБАВЕЗЕ ПРУЖАОЦА УСЛУГЕ
Члан 9.
Пружалац услуга се обавезује:










Да испоручи добра и пружи услуге из члана 1. овог уговора, у свему према
усвојеној понуди, квалитетно, професионалним правилима струке предвиђених за
ову врсту услуга , у складу са прописима, стандардима, техничким нормативима;
Да испоручи резервне делове и магацински материјал и пружи услуге из члана 1.
овог уговора у року утврђеном у члану 5. овог уговора, изузимајући случајеве из
члана 6. овог уговора;
Да за време испоруке добара и пружања услуга из члана 1. овог уговора, извршава
захтеве овлашћеног лица Наручиоца, који се односе на та услуге, у складу са
одредбама овог уговора;
Да накнади штете које приликом извршења предмета јавне набавке причини својом
кривицом приватним власницима и правним лицима;
Да приликом испоруке достави Наручиоцу потребну документацију (сертификат,
атест уколико подлеже атестирању и декларацију) на српском језику;
Да сачини радни налог потписан од стране представника Пружаоца услуга и
наручиоцао извршеним услуга и уграђеним резервним деловима;
Називподизвођача ............................................................................................................
део извршења услуга које му поверава у процентима ......;;;.............. %;
Да приликом испоруке добара и пружања услуга се придржава законских прописа о
безбедности и здравља на раду, запошљавања и условима рада;
и да све друге уговорне обавезе изврши у складу са одредбама овог уговора.
ОБАВЕЗЕ НАРУЧИОЦА
Члан 10.

Наручилац се обавезује:





Да Пружаоцу услуге омогући пружање уговорених услуга и испоруку уговорених
добара ;
Да Пружаоцу услуге уредно плати цену, на начин и у роковима ближе одређеним
одредбама овог уговора;
Да са Пружаоцу услуге сачини радни налог о коначном квалитативној и
квантитативној примопредаји добара и услуга;
Да све друге уговорне обавезе изврши у складу са одредбама овог уговора.
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ПРИЈЕМ УСЛУГА
Члан 11.
Услуге одржавања и поправки медицинске опреме се примају у техничкој служби
Наручиоца потписивањем отпремнице или радног налога о примопредаји добара и
услуга између представника Пружаоца услуге и наручиоца у коме се констатују
недостаци у испоруци добара и извршеним услугама, које је Пружалац услуга дужан да
отклони у року до пет дана од дана сачињавања записника.
Наручилац је у овлашћен да врши контролу квалитета пружене услуге на месту
извршења, током, и после извршења, са правом да уграђене резервне делове и потрошни
материјал достави независној специјализованој институцији ради анализе. Уколико се
након контроле квалитета установи да испоручена добра не одговарају уговореном
квалитету и стандардима, Пружалац услуга ће бити у обавези да наручиоцу одмах, а
најкасније у року од 3 дана, достави, угради и пусти у рад резервне делове и потрошни
материјал одговарајућег квалитета и стандарда. У том случају сви трошкови анализе и
рекламације падају на терет Пружаоца услуге .
Сматра се да је Пружалац услуга предао сва уговорена добра и пружио све уговорене
услуге из члана 1. овог уговора када их без примедаба прими представник наручиоца
потписивањем отпремнице или радног налога о коначној квалитативној и
квантитативној примопредаји добара и услуга.
ОСТАЛЕ ОДРЕДБЕ
Члан 12.
Уколико Пружалац услуга несавесним извршењем својих уговорних обавеза, посебно у
погледу динамике извршења, квалитета резервних делова и магацинског материјала омете
наручиоца у обављању своје делатности, дужан је да му надокнади причињену штету.
Члан 13.
Свака уговорна страна може да раскине овај уговор ако се током реализације уговора деси
случај више силе, под условом да случај више силе другој уговорној страни писмено
пријави и јавним исправама докаже, у року од осам дана од дана догађаја.
Услов за раскид уговора је да стање или последице изазване дејством више силе трају
дуже од 30 дана од дана настанка.
Као случај више силе сматрају се догађаји и околности које су настале после закључења
уговора и које кумулативно испуњавају два следећа услова:
 да спречавају извршење уговора и
 да спречена страна није могла својом вољом утицати на случај више силе нити је
исти могла разумно предвидети.
Несташица материјала као и штрајк радне снаге ангажоване од стране Пружаоца услуге
не представља случај више силе.
Настанак, трајање и престанак случаја више силе констатује се записнички.
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Члан 14.
Наручилац може једнострано раскинути овај уговор у случајевима када :





Пружалац услуга не приступи извршењу услуге која је предмет ове набавке;
Пружалац услуга не испоручи добра у уговореном року или уговореном квалитету
или испоручи добра која нису упакована у оригинално паковање произвођача (за
партије 1 и 2) или не пружи уговорене услуге;
Пружалац услуга не отклони уочене недостатке у уговореном року или
Пружалац услуга приликом испоруке не достави потребну документацију
(сертификате, атесте уколико подлеже атестирању и декларацију).
Члан 15.

За све што није регулисано овим уговором примењиваће се одредбе оквирног споразума
бр. ___________ од ______________, као и закона којим су регулисани облигациони
односи.
Члан 16.
Уговорне стране ће све евентуалне неспоразуме решавати мирним путем, договарањем
својих овлашћених представника.
Уколико се евентуални неспоразуми не буду могли решити на начин одређен ставом 1.
овог члана за настале спорове решаваће надлежни Привредни суд у Београду.
Члан 17.
Саставни део овог уговора је:
-

Понуда Пружаоца услуге број ___________од_____________
Технички опис предмета набавке.
Члан 18.

Уговор ступа на снагу даном његовог потписивања.
Члан 19.
Уговор је сачињен у 4(четири) истоветна примерака од којих 2 (два) за Наручиоца и 2
(два) за Пружаоца услуге.

ПРУЖАЛАЦ УСЛУГЕ:

НАРУЧИЛАЦ:
Институт за кардиоваскуларне болести
„Дедиње“ Београд
ДИРЕКТОР:
Проф др Милован Бојић
______________________

_______________________________
Д И Р Е К Т О Р:
_______________________________
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Институт за кардиоваскуларне болести
„Дедиње“
Београд, Хероја Милана Тепића 1

Образац Б

број захтева

ЗАХТЕВ ЗА ПОПРАВКУ УРЕЂАЈА / АПАРАТА
Назив уређаја /
апарата:

Произвођач:

Модел:

Инвентарски и
серијски број

Одговорно лице одељења које захтева
поправку:
Одељење које захтева поправку:
Датум захтева:
Oпис квара:

Б
Назив сервиса:

Уређај / апарат се поправља у сервису:

Име и презиме сервисера:
Контакт телефон сервисера:
Датум преузимања апарата:
Опис извршених радова:

Датум враћања уређаја / апарата:
Потврда сервисера о исправности уређаја /
апарата:
Потврда одговорног лица одељења о исправности
уређаја / апарата:
Потврда одговорног лица техничке службе:
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