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 На основу члана 32. и 61. Закона о јавним набавкамa („Сл. гласник РС“ број 124/12, 14/15 и 
68/15), члана 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних 
набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС“ број 29/13), Одлуке о покретању 
поступка јавне набавке број 452/2 и Решења о образовању комисије за јавну набавку број 452/3, ЈН 
ред.бр. AI-1/2019, припремљена је: 

 
 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
у отвореном поступку за јавну набавку медицинске опреме обликованa по партијама:  

партија бр. 1 –Дигитални РТГ апарат;  
партија бр. 2-Биохемијски анализатор. 

  
ЈН ред.бр. АI-1/2019 

 
 
 

С А Д Р Ж А Ј:                                                                                                                             
 

1. Oпшти подаци о јавној набавци и предмету јавне набавке 3 

2. Врста, количина и спецификација, рокови, услови плаћања, квалитет и 
техничке карактеристике 4 

3. Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. ЗЈН  
и упутство како се доказује испуњеност услова 10 

4. Упутство понуђачима како да сачине понуду 13 

5. Образац  понуде 20 

6. Модел уговора 24 

7. Образац структуре цене са упутством како да се попуни 26 

8. Образац трошкова припреме понуде 33 

9. Образац изјаве о независној понуди 34 

10. Образац изјаве о поштовању обавеза из чл. 75., ст. 2 ЗЈН 35 

11. Изјава о прихватању  услова из позива за подношење понуда 
и конкурсне документације 36 

12 Изјава о достављању средства финансијског обезбеђења 
 37 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Конкурсна документација у отвореном поступку за ЈН број АI-1      Страна  3 од 37 
 

ЈАВНА НАБАВКА МЕДИЦИНСКЕ ОПРЕМЕ обликована по партијама, ЈН ред.бр. АI-1/2019 
  

ДОМ ЗДРАВЉА ЗВЕЗДАРА 
 
 
Назив наручиоца: ДОМ ЗДРАВЉА „ЗВЕЗДАРА“, Олге Јовановић 11, Београд 
 
Интернет страница наручиоца: www.dzzvezdara.rs 
 
Врста поступка јавне набавке: отворени поступак, у складу са Законом о јавним набавкама („Сл. 
гласник РС“ број 124/12, 14/15 и 68/15) и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке 
 
Врста предмета јавне набавке: добра 
 
Предмет јавне набавке: НАБАВКА МЕДИЦИНСКЕ ОПРЕМЕ обликована по партијама 
 
Број јавне набавке: JН ред.бр. АI-1/2019 
 
Циљ поступка јавне набавке: набавка се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци 
 
Контакт особa: Др Александра Бесарабић (за партију број 1) и Др Мирјана Пантић (за партију број 2). 
e-mail: office@dzzvezdara.rs;  
fax: 011/2832-337 
 
 

ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 
 
 
Предмет јавне набавке добара, број АI-1/2019: НАБАВКА МЕДИЦИНСКЕ ОПРЕМЕ обликована по 
партијама 
 
Опис предмета јавне набавке:  
 Предмет јавне набавке обликује се по следећим партијама: 
 
партија бр. 1 –Дигитални РТГ апарат;  
партија бр. 2-Биохемијски анализатор;  
 
Назив и ознака из општег речника набавке:  
Партија 1-33111000-рентгенски уређај  
Партија 2-38434000-анализатори 
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ВРСТА, КОЛИЧИНА И СПЕЦИФИКАЦИЈА, РОКОВИ, УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, 
КВАЛИТЕТ И ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ 

 
 Врста, количина, спецификација: 

 

Партија број 1  
Ред. 
бр. Назив 

Јед. 
мере Количина 

1 Дигитални РТГ апарат kom 1 
 
 Спецификација: 

 

              ВИСОКОНАПОНСКИ ГЕНЕРАТОР 
-Излазна снага: мин 50 kW 
-Фреквенција: мин.200 kHz 
-mAs распон за радиографију: 0.5 – 630 mAs или шире 
-kV распон за радиографију: 40 – 150 kV 
-Распон струје рендгенске цеви мин 10 - 1000  mA 
-Анатомски програми мин. 2000 
-Аутоматска контрола експозиције AEC 

          РЕНДГЕН ЦЕВ 
-Тип: Брзоротирајућа анода са мин. 9700 rpm 
-Дуал фокус: макс. 0.6 и 1.2 mm 
-Топлотни капацитет аноде: мин. 300 kHU 
-Ручни колиматор 
-Ласерски показивач 
-Аутоматски тајмер за контролу времена осветљаја 
          РАДИОГРАФСКИ ПАЦИЈЕНТ СТО ПРОМЕНЉИВЕ ВИСИНЕ 
-Радиографски сто са пливајућом плочом 
-Димензије: мин. 225 x 80 cm 
-Максимално оптерећење (тежина пацијента) стола: мин.300 kg 
-Вертикално електромоторно померање стола минимум 30 cm, са минималном висином плоче стола у 
односу на под максимално 55 cm 
-Латерално померање стола мин. 25cm 
-Лонгитудинално померање стола минимум 90 cm 
-Ножне команде за вертикално померање стола 
-Могућност приласка пацијенту са обе стране стола 
-Електромагнетне кочнице 
-Bucky механизам са решетком против расипног зрачења 
-Могућност сунхронизованог аутоматског праћења букија са дететектором приликом вертикалног 
померања цеви (одржавање констатног SID-a) 



 

Конкурсна документација у отвореном поступку за ЈН број АI-1      Страна  5 од 37 
 

-Могућност синхронизованог (аутоматског, моторизованог) упареног кретања детектора у пацијент 
столу  у односу на  лонгидутинално померање ртг цеви и обратно ( auto tracking по уздужној оси) 
-Уклољива решетка против расејаног зрачења 
-Комора за AEC са мин.5 поља 
         ВЕРТИКАЛНИ СТАТИВ СА ФИКСНИМ ФЛЕТ ПАНЕЛ ДЕТЕКТОРОМ 
-Вертикално моторизовано и мануелно померање вертикалног статива од најмање 150 cm 
-Минимална висина центра букија до пода  30 cm и ниже 
-Могућност ротације носача детектора на вертикалном стативу мин -20/+90 степени 
-Уклољива решетка против расејаног зрачења 
-Комора за AEC са мин. 5 поља 
-Могућност синхронизованог аутоматског праћења букија са дететектором приликом вертикалног 
померања цеви 
-Контрола колиматора са вертикалног статива 
-Држач за руке за PA и LAT пројекције 
-Фиксни флет панел детектор мин. 43x43 cm 
-Навести произвођача ФПД и модел и/или тип ФПД 
-Осетљивост детектора, DQЕ фактор при 0 lp/mm: најмање 70% 
-Материјал детектора: аморфни силицијум са сцинтилатором цезијум јодид (CsI) 
-Динамички опсег: мин. 16 бита 
-Величина пиксела: макс. 150 µm 
             ПОДНИ НОСАЧ РЕНДГЕНСКЕ ЦЕВИ 
  -Носач рендгенске цеви са подном шином дужине најмање 300 цм 
  -Лонгитудинално кретање статива по шини мануелно – најмање 250 цм са електромагнетним 
кочницама 
   -Лонгитудинално померање цеви најмање ± 12,5 цм 

   -Вертикално померање цеви мануелно најмање 150 цм 
   -Ротација цеви (ангулација цеви) најмање ±135o са индексацијом на 0о, +90о и -90о 

   -Ротација стуба носача цеви у односу на вертикалну осу ±180° 

   -Електромагнетне кочнице 
   -Фиксна или преносива бежична управљачка конзола монтирана на носачу рендгенске цеви са 
екраном осетљивим на додир мин 9.7“ 
   -Приказ информација о позицији уређаја (техинка, растојање фокус-детектор (SID), углови нагиба 
цеви, информације о пацијенту, кондицијама генератора (kV, mAs, AEC селекције), колимацији и 
филтеру 

   -Менаџмент радне листе и селекција процедура снимања 
   -Приказ грешака и аларма система 

   -Приказ аквизираног снимка 

                                   БЕЖИЧНИ ФЛЕТ ПАНЕЛ ДЕТЕКТОР 
   -Бежични флет панел детектор величине мин. 34x42 цм 
   -Навести произвођача ФПД и модел и/или тип ФПД 
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   -Осетљивост детектора, DQЕ фактор при 0 lp/mm: најмање 70% 

   -Материјал детектора: аморфни силицијум са сцинтилатором цезијум јодид (CsI) 
    -Динамички опсег: мин. 16 бита 

    -Величина пиксела: макс. 150 µm 
    -Капацитет једне батерије, најмање 200 аквизиција 

    -Пуњач батерије детектора са мин. 2 батерије 
    -Wi-Fi рутер 

                                        АКВИЗИЦИОНА РАДНА СТАНИЦА 
    -PC рачунар, процесор мин. I3, RAM 500GB , LCD TFT, DICOM калибрисан дисплеј, дијагонале 
најмање 20“, резолуције мин 1920x1080 пиxела 
    -DICOM MVL SCU подршка за  прихват радне листе са сервера 
    -DICOM Store SCU подршка за  слање снимака у PACS 
     -DICOM Print SCU подршка за штампање снимака на DICOM штампачу 

     - Алати за манипулацију снимцима: увећање, мењање контраста и осветљаја, окретање, обртање 
(„флиповање“) и инверзију снимака 

  - Алгоритми за аутоматску хармонизацију осветљаја слике 
   -Напредни алати за обраду снимака са подешавањем видљивости костију и меког ткива 

   -Писање аквизираних снимака на CD у DICOM формату са програмом за приказ снимака на било ком 
рачунару 

   -Алати за анотирање снимака и обележавање оријентације пацијента 
   -Индикација нивоа озрачености (презрачено-подзрачено) за сваки снимак 

   - Јединствена конзола за подешавање експозиције и аквизиције, као што су унос података о пацијенту, 
селекција анатомских програма, подешавање параметара генератора, аквизиција, пост – процесирањa 

   -Могућност додавања нових и измене постојећих анатомских програма 
   - Систем за непрекидно напајање (UPS) за случај престанка напајања електричном енергијом 

    -Могућношћу складиштења минимум 15 000 снимака 
    - Кориснички софтвер на српском језику 

                                       ДИЈАГНОСТИЧКА РАДНА СТАНИЦА 
  - PC рачунар, процесор мин. i5, RAM 4GB , LCD монитор мин.21“ интегрисана графичка карта која 
подржава мониторе велике резолуције,мин. HDD 500 GB,  Windows OS- 64bit 

   -Пар (2 ком.) TFT, радиолошких монохроматских („grayscalе“) монитора са могућношћу ротације, 
резолуције најмање 1600 x1200 DICOM  калибрисаних са аутоматском калибрацијом током читавог 
радног века 
  - Дијагонала монитора минимум 21,3“, резолуције 2МP, осветљај најмање 1900 cd/m2, контраст 
најмање 1400:1 
    -Cофтвер за претрагу архиве дигиталних снимака, приказ и обраду дијагностичких слика у DICOM 
формату 
    -Подршка за приказ најмање DX, MG, MR, CT ,XA, RF, CR снимака 

    -Учитавање снимака из архиве дигиталних снимака, са CD-а и USB-а 
    -Учитавање DICOMDIR структуре 

     -Учитавање слика са локалног диска које нису у DICOM формату (bmp, png, jpeg, gif, tiff, raw) 
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    - Могућност повезивања на више PACS архива дигиталних снимака 

     -Могућност привременог смештања дигиталних снимака у локалној архиви радне станице 
     -Претрага PACS и локалне архиве по критеријума задатим од стране корисника: пацијент, датум 
студије, приступни број, модалитет 
   -Могућност чувања критеријума претраге ради каснијег брзог приступа 

   -Пренос DICOM снимака из једне PACS архиве у другу 
   -Конвертовање снимака из DICOM у друге графичке формате (нпр. png, bmp, jpeg, gif, tiff) и 
могућност снимања на локални диск 
   -Могућност анонимизације DICOM снимака 

   -Могућност једновременог приказа на екрану најмање 16 снимака 
   - Релевантне информације о пацијенту, пегледу, снимку видљиве на приказаном DICOM снимку 

    -Алат за приказ свих информација уписаних у DICOM слику (DICOM dump) 
    - Алати за манипулацију и обраду слике: увећање, обртање, окретање, подешавање контраста и 
осветљаја, инверзија 
   -Унапред дефинисани параметри за подешавање контраста и осветљаја ради истицања регије од 
интереса (параметри за кости, мека ткива и сл.) 
   -Поништавање претходне акције (undo), понављање поништене (redo), враћање на оригинални снимак 

   - Могућност ширења једног снимка преко целе површине приказа 
   - Алати за мерења: раздаљина, угао и површина 

    -Алати за анотирање слике: текст, стрелица, елипса, полигон, слободна рука 
   -Алати за интерактиван рад (мишем) са сликом: пан, увећање, подешавање контраста и осветљаја, 
брзи пролазак кроз слике 
   -Могућност уноса дијагностичких извештаја: куцаних и диктираних 

   -Могућност штампе дијагностичких извештаја на произвољном шаблону 
    -Слање дијагностичких извештаја у PACS 

    -DICOM Print SCU подршка за штампање снимака на DICOM штампачу са опцијама за бирање 
штампача, медијума, броја копија, поделе на филму 
    -Резање снимака на CD са програмом за приказ DICOMслика на другим рачунарима 

    -Приступ преко корисничког имена и шифре 
    -Могућност подешавања корисника, корисничких преференција, DICOM веза 

     -Кориснички интерфејс на српском језку 
     -ГАРАНЦИЈА – минимум 24 месеци 

 
НАПОМЕНА: Уређај мора поседовати DMW ( Dicom Modality Worcklist) лиценцу за повезивање на 
Националну Медицинску платформу за превентиву и дијагностику. Обавеза потенцијалног понуђача са 
којим буде Наручилац закључио уговора да приликом испоруке дигиталног РТГ апарата, без додатних 
захтева и трошкова изврши повезивање на Националну Медицинску платформу за превентиву и 
дијагностику. 
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Партија број 2 
Ред. 
бр. Назив 

Јед. 
мере Количина 

1 Биохемијски анализатор kom 1 
 
 Спецификација: 

 

-Биохемијски анализатор са интегрисаним ISE модулом 

-Потпуно аутоматизовани, рандом ацес аналитички систем за клиничку хемију са SТАТ капацитетом 
-Врсте реакција: end-point, rate, fixed-point i indirektna ISE 

-Запремина узорка за одређивање сва три електролита (Na, K, Cl,) мања од 22 µL 
-Истовремено одређивање минимум 50 фотометријских тестова + 3 ISE 
-Брзина: минимум 1200 тестова на сат (800 фотометријских и 400 ISE) 

-Минимум 140 узорака истовремено на систему, уз континуирано додавање 
-Могућност задавања хитних узорака, без ограничења броја узорака 

-Минимална запремина узорка за анализу 1.5 µL или мања 
-Фрижидер са реагенсима (4–12°C) на анализатору 

-Могућност рада са троделним реагенсима 
-Минимална реакциона запремина мања од 130 µL 

-Трајне реакционе кивете од стакла 
-Мерење на минимум 13 таласних дужина између 340 и 800 nm 

-Аутоматско детаљно испирање кивета са детерџентима 
-Могућност аутоматског укључивања анализатора (auto power on) 

-Двосмерно повезивање на LIS 

-Аутоматска детекција угрушака и корекција (аутоматско прање игле за узорковање и настављање 
аспирације узорака) 
-Детекција количине реагенаса 

-Могућност задавања аутомтског RERUN/REFLEX тестирања 
-Touch screen 

-Дневна, месечна и кумулативна статистика контроле квалитета 

-ГАРАНЦИЈА – минимум 24 месеци 

. НАПОМЕНА: Понуђени уређај мора да има могућност апликовања реагенаса других произвођача. 
Обавеза потенцијалног понуђача са којим буде Наручилац закључио уговора да приликом испоруке 
биохемијског анализатора без накнаде и трошкова изврши инсталирање на постојећи лабораторијски 
програм. 

 рокови: 
 

Рок важења понуде је минимум 30 дана од дана отварања понуде. 
 

Рок испоруке је најдуже 60 дана од дана  закључења  Уговор о предметној јавној набавци. Испорука је у 
ф-ко магацин Купца у Београду, са истоваром. 
Место испоруке је на адресу наручиоца: Олге Јовановић 11, Звездара - Београд. 
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Гарантни рок почиње да тече од датума испоруке добара, медицинске опреме обликоване по 
партијама, и траје минимум 24 месеци, односно гарантни рок који даје произвођач ако је исти дужи од 
напред поменутог рока. Као гарантни рок признаје се рок употребе који прописује произвођач, који је 
одштампан на кутији производа или је дат у посебној произвођачевој гаранцији. 
 
 
 

 Услови плаћања: 
Плаћа се после  испоруке медицинског средства, у рок од минимум 45 дана од дана доставе фактуре. 
Плаћање се врши  уплатом на рачун понуђача. Понуђачу није дозвољено да захтева аванс. 
 

 Квалитет, техничке карактеристике: 
Понуђач уз понуду, за све партије за које учествује, мора доставити назив произвођача, техничке 
карактеристике,  уверења и потврде о квалитету и усклађености за важећим домаћим стандардима, као 
и одобрења надлежног органа за стављање у промет медицинског средства које нуди ( копија важећег 
Решења Агенције за лекове и медицинса средства Србије). Обавез понуђача је да достави уз понуду 
Решење Министарства здравља за обављање промета медицинским средствима. 
Минималне техничке карактеристике доказују се обележавањем у каталогу и техничкој спецификацији 
произвођача. Уколико се поједине карактеристике не налазе у каталогу и техничкој спецификацији 
дозвољено је њихово доказивање изјавом произвођача. 
 
Наручилац задржава право да провери минималне техничке карактеристике захтеване конкурсном 
документацијом у фази израде стручне оцене понуда на самом понуђеном добру за предметну јавну 
набавку. 
 

Ради обезбеђења квалитета у гарантном периоду, обавеза је понуђача коме буде додељен уговор, да 
призна рекламацију наручиоца и изврши замену неквалитетне испоручене медицинске опреме. 
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УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗЈН 

И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА 
 
А) Право на учешће у поступку има домаће или страно правно и физичко лице, које испуњава обавезне 
услове за учешће прописане чланом 75. Закона о јавним набавкама и то: 
 

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

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

3. Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима 
Републике Србије, или стране државе када има седиште на њеној територији (чл.75, ст.1., т.5 
ЗЈН); 

4. да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне 
набавке, ако је таква дозвола предвиђена посебним прописима; 

5. понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао обавезе које 
произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити 
животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време 
подношења понуде (чл.76. ЗЈН). 

 
Наведене доказе о испуњености услова из члана 77. ЗЈН понуђач може доставити у виду неоверених 
копија, а наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од понуђача, чија је понуда 
на основу извештаја за јавну набавку оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или 
оверену копију свих или појединих доказа. 
Ако понуђач у остављеном, примереном року који не може бити краћи од пет дана, не достави на увид 
оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву. 
 
 Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, понуђач доказује 

достављањем следећих доказа: 
 Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 1) ЗЈН - Доказ: Извод из регистра Агенције за привредне регистре, 

односно извод из регистра надлежног Привредног суда: 
 Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 2) ЗЈН - Доказ: Правна лица: 1) Извод из казнене евиденције, односно 

уверењe основног суда на чијем подручју се налази седиште домаћег правног лица, односно седиште 
представништва или огранка страног правног лица, којим се потврђује да правно лице није осуђивано 
за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања 
или давања мита, кривично дело преваре; 2) Извод из казнене евиденције Посебног одељења за 
организовани криминал Вишег суда у Београду, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за 
неко од кривичних дела организованог криминала; 3) Извод из казнене евиденције, односно уверење 
надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да законски заступник понуђача није осуђиван 
за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања 
или давања мита, кривично дело преваре и неко од кривичних дела организованог криминала (захтев 
се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта законског заступника). Уколико 
понуђач има више законских заступника дужан је да достави доказ за сваког од њих.  Предузетници и 
физичка лица: Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, 
којим се потврђује да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне 
групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, 
кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (захтев се може поднети према 
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месту рођења или према месту пребивалишта). Доказ не може бити старији од два месеца пре 
отварања понуда;  
 Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 4) ЗЈН - Доказ: Уверење Пореске управе Министарства финансија и 

привреде да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверење надлежне управе локалне самоуправе 
да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода или потврду Агенције за 
приватизацију да се понуђач налази у поступку приватизације. Доказ не може бити старији од два 
месеца пре отварања понуда; 
 Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 5) ЗЈН – Доказ: дозвола надлежног органа за обављање делатности која 

је предмет јавне набавке, коју понуђач доставља у виду неоверене копије (Решење Министарства 
здравља РС). Дозвола мора бити важећа. 
 Услов из члана чл. 75. ст. 2.  - Доказ: Потписан о оверен Oбразац изјаве (Образац изјаве је дат на 

страни 25 конкурсне документације). Изјава мора да буде потписана од стране овлашћеног лица 
понуђача и оверена печатом. Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од 
стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.  
 
Понуђачи који су регистровани у регистру који води Агенција за привредне регистре не морају да 
доставе доказе из члана 75. ст. 1. тач. 1) до 4) Закона о јавним набавкама. У том случају, понуђач ће 
навести тачну интернет страницу на којој су тражени подаци јавно доступни. 
 
Наручилац неће одбити понуду као неприхватљиву, уколико не садржи доказ одређен конкурсном 
документацијом, ако понуђач наведе у понуди интернет страницу на којој су подаци који су тражени у 
оквиру услова јавно доступни. 
 
Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ, понуђач доставља копију електронског 
документа у писаном облику, у складу са законом којим се уређује електронски документ, осим 
уколико подноси електронску понуду када се доказ доставља у изворном електронском облику. 
 
Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају тражени докази, понуђач може, уместо доказа, 
приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и материјалном одговорношћу оверену пред 
судским или управним органом, јавним бележником или другим надлежним органом те државе. 
 
Ако понуђач има седиште у другој држави, документација којом доказује испуњеност услова мора бити 
оверена од стране надлежних органа те државе, односно Амбасаде те државе у Републици Србији. 
Наручилац може да провери да ли су документи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова 
издати од стране надлежних органа те државе. 
 
Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у вези са 
испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно закључења 
уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је документује на прописани начин. 
 
Б) Поред обавезних услова прописаних чланом 75. Закона о јавним набавкама понуђач је дужан да 
испуњава и додатне услове дефинисане чланом 76. ЗЈН предвиђене у конкурсној документацији:                   

              
1. Неопходни финансијски, пословни, технички и кадровски капацитет 

 Понуђач мора да испуњава финансијске, пословне, техничке и кадровске капацитете за реализацију 
јавне набавке. Доставити: 

a) биланс стања и биланс успеха, оверен од стране овлашћеног ревизора за 2016., 2017. и 2018. 
годину на прописаном обрасцу који доказује да је понуђач у последње 3 године пословао 
позитивно, или извештај о бонитету, који мора да садржи: статусне податке понуђача, сажети 
биланс стања и биланс успеха за претходне три обрачунске године, показатеље за оцену 
бонитета за претходне три обрачунске године; 
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б) потврду о ликвидности Народне банке Србије или Пословне банке код које понуђач има отворен 
текући рачун, да није био у блокади за последњих шест месеци од објављивања позива за 
подношење понуда; 

 

в) податке о пословном и магацинском простору; 
 

г) податке о властитим транспортним средствима. 
 

 Понуђач који је пословао са губитком, који је неликвидан, има мање од 3 запослена у сталном радном 
односу, или нема магацински простор или нема сопствено средство транспорта, не задовољава ове 
услове и његова понуда ће бити одбијена.  
 
Подизвођачи 
Понуђач је обавезан да у понуди наведе да ли ће извршење набавке у целини или делимично поверити 
подизвођачу, да наведе проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу (који не 
може бити већи од 50%), као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.  
Понуђач је дужан да, уколико подноси понуду са подизвођачем у складу са чл. 80 ЗЈН, за подизвођаче 
такође достави доказе о испуњености обавезних услова из члана 75., став 1, тачка 1) до 4) ЗЈН, а доказ о 
испуњености услова из члана 75., став 1, тачка 5) ЗЈН за део набавке који ће извршити преко 
подизвођача. 
Уступање посла подизвођачима од стране подизвођача није дозвољено у овој јавној набавци. 
Напомена:  
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) ЗJН, понуђач може доказати испуњеност 
тог услова преко подизвођача, којем је поверио извршење тог дела набавке. 
Понуђач, односно добављач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне 
набавке, односно за извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача. 
Наручилац ће на писани захтев подизвођача, где природа предмета набавке то дозвољава, пренети 
доспела потраживања директно подизвођачу, за део набавке која се извршава преко тог подизвођача. 
У том случају, наручилац ће омогућити добављачу да писано приговори ако потраживање није доспело. 
У случају да подизвођач захтева да се  део потраживања пренесе директно на њега, наручилац ће 
позвати добављача да се писаним путем изјасни да ли је потраживање доспело и да ли је подизвођач 
реализовао део набавке који је потребно платити. 
 
Заједничка понуда 
Понуду може поднети група понуђача. Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе 
понуђача мора да испуни обавезне услове из члана 75., став 1., тачка 1) до 4) ЗЈН, а додатне услове 
испуњавају заједно. Услов из члана 75., став 1., тачка 5) ЗЈН дужан је да испуни понуђач из групе 
понуђача којем је поверено извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог услова. 
 
Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу. Саставни део 
заједничке понуде је споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на 
извршење јавне набавке. 
 
Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено  да учествује у заједничкој понуди или 
као подизвођач, нити да учествује у више заједничких понуда. 
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УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ 
 
1. Језик на којем мора да буде састављена понуда 
Понуда и тражени подаци из конкурсне документације морају да буду састављени на српском језику. 
Техничке податке (карактеристике), проспекте, сертификате квалитета, доказе о испуњењу важећих 
стандарда и прописа прихватљиво је доставити и на енглеском језику. 
 
2. Начин на који понуда мора да буде сачињена 
Понуда се саставља тако што понуђач уписује тражене податке у обрасце, који су саставни део 
конкурсне документације. Понуда мора бити јасна, недвосмислена, откуцана или читко попуњена, 
оверена печатом и потписом овлашћене особе. Свака учињена исправка мора бити оверена печатом и 
потписана од стране овлашћеног лица. Свако бељење или подебљавање бројева мора се парафирати и 
оверити од стране понуђача. 
Понуђач треба да достави понуду у писаном облику. Понуђач понуду подноси непосредно или путем 
поште у затвореној коверти или кутији, затворену на начин да се приликом отварања понуда може са 
сигурношћу утврдити да се први пут отвара. 
 
Понуде се подносе на адресу: Дом здравља „Звездара“, Београд, улица Олге Јовановић бр. 11, II 
спрат, соба 208 - писарница. Коверат са понудом мора имати ознаку: 
 

„ПОНУДА за учествовање у отвореном поступку за јавну набавку МЕДИЦИНСКЕ  ОПРЕМЕ обликоване 
по партијама, ЈН АI-1/2019, партија број ............. - НЕ ОТВАРАТИ“, 

 

а на полеђини назив понуђача, адресу, контакт особу, телефон и телефакс и печат на месту затварања 
понуде. Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 18.05.2019. 
године до 09.00 часова.  
 Уколико дату пријема понуда пада на нерадни дан или државни празник пријем понуда се помера за 
први наредни радни дан, до 09:00 часова. 
У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи 
понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди. 
Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се понуда налази, 
обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу приспећа. Уколико је 
понуда достављена непосредно наручулац ће понуђачу предати потврду пријема понуде. У потврди о 
пријему наручилац ће навести датум и сат пријема понуде.  
Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која је 
примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се неблаговременом. 
Неблаговремене и незапечаћене понуде биће враћене понуђачу неотворене. Неисправне, 
неодговарајуће и неприхватљиве понуде биће одбијене. Понуде које не нуде све тражене ставке, или 
приказују неистините податке, биће одбијене. 
 
3. Обавезна садржина понуде 
 
Понуђач може да поднесе само по једну понуду, без варијанти. 
Понуда се сматра исправном ако понуђач поднесе: 
1. Доказе о испуњености услова из члана 75., и 77. Закона о јавним набавкама; 
2. Споразум понуђача који заједнички подносе понуду о неограниченој солидарној одговорности; 
3. Попуњен, потписан и оверен образац понуде; 
4. Попуњен, потписан и оверен модел уговора, који мора бити оверен печатом и потписан од стране 

овлашћеног лица; 
5. Попуњен, потписан и оверен образац структуре цене; 
6. Попуњен, потписан и оверен образац трошкова припремања понуде (достављање овог обрасца је 

опционо); 
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7. Попуњен, потписан и оверен образац изјаве о независној понуди; 
8. Образац изјаве, потписан и оверен од стране овлашћеног лица понуђача, о поштовању важећих 

прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада и заштити животне средине, као и да 
нема забрану обаљања делатности која је на снази у време подношења понуде, страна 35 од 37 
конкурсне документације; 

9. Средство финансијског обезбеђења; 
10. Попуњену, потписану и оверену изјаву о прихватању услова из конкурсне документације; 
11. Попуњену, потписану и оверену изјаву о достављању средства финансиског обезбеђења 
12. Техничке податке, проспекте, сертификате квалитета, доказе о испуњењу важећих стандарда и 

прописа, и узорке робе уколико су тражени. 
 

Понуда се сматра исправном ако испуњава и остале захтеве и услове из конкурсне  документације. 
Доказе о испуњености обавезних услова из конкурсне документације понуђач доставља у једном 
примерку. 
 
4. Понуде са варијантама  
Понуда са варијантама није дозвољена, и биће одбијена. 
 
5. Начин измене, допуне и опозива понуде 
У року за подношење понуда, понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду на исти начин 
како је доставио понуду. 
Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа накнадно доставља.  
Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: Дом здравља „Звездара“, Београд, 
улица Олге Јовановић бр. 11, II спрат, соба 208 – писарница, са назнаком: „Измена понуде за јавну 
набавку добара, МЕДИЦИНСКЕ  ОПРЕМЕ обликоване по партијама,за партију бр_____, ЈН број АI-
1/2019, НЕ ОТВАРАТИ” или „Допуна понуде за јавну набавку добара, МЕДИЦИНСКЕ ОПРЕМЕ обликоване 
по партијама,за партију бр.______ ЈН број АI-/2019, НЕ ОТВАРАТИ” или „Опозив понуде за јавну 
набавку добара, МЕДИЦИНСКЕ ОПРЕМЕ обликована по партијама,за партију бр. _____ ЈН број АI-
1/2019, НЕ ОТВАРАТИ”  или „Измена и допуна понуде за јавну набавку добара, МЕДИЦИНСКЕ  ОПРЕМЕ 
обликоване по партијамаза партију бр. ______, ЈН број АI-1/2019, НЕ ОТВАРАТИ”. 
На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. У случају да понуду подноси група 
понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих 
учесника у заједничкој понуди. 
По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју понуду. 
 
6. Учествовање у заједничкој понуди или као подизвођач 
Понуђач може да поднесе само једну понуду.  
Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или 
као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда. 
У Обрасцу понуде (страна 22 од 37 конкурсне документације), понуђач наводи на који начин подноси 
понуду, односно да ли подноси понуду самостално, или као заједничку понуду, или подноси понуду са 
подизвођачем. 
 
7. Понуда са подизвођачем 
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде (страна 21 од 37 
конкурсне документације) наведе да понуду подноси са подизвођачем, проценат укупне вредности 
набавке који ће поверити подизвођачу,  а који не може бити већи од 50%, као и део предмета набавке 
који ће извршити преко подизвођача.  
Понуђач у Обрасцу понуде наводи назив и седиште подизвођача, уколико ће делимично извршење 
набавке поверити подизвођачу. 
Понуђач је дужан да, уколико подноси понуду са подизвођачем у складу са чл. 80 ЗЈН, за подизвођаче 
такође достави доказе о испуњености обавезних услова из члана 75., став 1, тачка 1) до 4) ЗЈН, а доказ о 
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испуњености услова из члана 75., став 1, тачка 5) ЗЈН 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) ЗJН, понуђач може доказати испуњеност 
тог услова преко подизвођача, којем је поверио извршење тог дела набавке. 
Понуђач, односно добављач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне 
набавке, односно за извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача. 
Наручилац ће на писани захтев подизвођача, где природа предмета набавке то дозвољава, пренети 
доспела потраживања директно подизвођачу, за део набавке која се извршава преко тог подизвођача. 
У том случају, наручилац ће омогућити добављачу да писано приговори ако потраживање није доспело. 
У случају да подизвођач захтева да се  део потраживања пренесе директно на њега, наручилац ће 
позвати добављача да се писаним путем изјасни да ли је потраживање доспело и да ли је подизвођач 
реализовао део набавке који је потребно платити. 
 
8. Заједничка понуда 
Понуду може поднети група понуђача. 
Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде мора бити споразум којим се 
понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно 
садржи податке из члана 81. ст. 4. тач. 1) до 6) ЗЈН и то податке о:  

1. члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу 
понуђача пред наручиоцем,  
2. понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор,  
3. понуђачу који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења,  
4. понуђачу који ће издати рачун,  
5. рачуну на који ће бити извршено плаћање,  
6. обавезама сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора. 

Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су наведени на страни 10-12 
конкурсне документације, у складу са Упутством како се доказује испуњеност услова. 
Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.  
Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или заједничку понуду у 
име задругара. Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и уговора 
о јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са законом. Ако задруга подноси заједничку 
понуду у име задругара за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци неограничено 
солидарно одговарају задругари. 
 
9. Начин и услови плаћања, гарантни рок, као и друге околности од којих зависи прихватљивост 
понуде 
Плаћа се после  испоруке МЕДИЦИНСКЕ ОПРЕМЕ обликоване по партијама, у рок од минимум 45 дана 
од дана доставе фактуре. Плаћање се врши  уплатом на рачун понуђача. Понуђачу није дозвољено да 
захтева аванс. 

Гарантни рок почиње да тече од датума испоруке добара, МЕДИЦИНСКЕ ОПРЕМЕ обликоване по 
партијама, и траје минимум 24 месеци, односно гарантни рок који даје произвођач ако је исти дужи од 
напред поменутог рока. 

Рок испоруке је најдуже 60 дана од дана закључења Уговора о предметној јавној набавци. Испорука се 
врши у ф-ко магацин Купца у Београду, са истоваром. Место испоруке је на адресу наручиоца: Олге 
Јовановић 11, Звездара - Београд. 
10. Захтев у погледу рока важења понуде  
Рок важења понуде не може бити краћи од 30 дана од дана отварања понуде. 
У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику затражи од понуђача 
продужење рока важења понуде. 
Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде на може мењати понуду. 
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11. Валута и начин на који мора да буде наведена и изражена цена у понуди 
Цена је фиксна и изражава се у динарима, са и без ПДВ-а, са урачунатим свим трошковима које понуђач 
има у реализацији предметне јавне набавке, с тим да ће се за оцену понуде узимати у обзир цена без 
пореза на додату вредност. 
 

Цена треба да укључује све издатке које понуђач има да би испоручио наведени материјал. Ту спадају 
царина, превоз, ф-ко наручилац, осигурање, утовар – истовар, ф-ко магацина купца и др. 
Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са  чланом 92. 
Закона о јавним набавкама.  
 

Ако понућена цена укључује увозну царину и друге дажбине, понуђач је дужан да тај део одвојено 
искаже у динарима. 
 
12. Подаци о државном органу или организацији, односно органу или служби територијалне 
аутономије или локалне самоуправе где се могу благовремено добити исправни подаци о пореским 
обавезама, заштити животне средине, заштити при запошљавању, условима рада и сл., а који су 
везани за извршење уговора о јавној набавци 
Подаци о пореским обавезама: МИНСТАРСТВО ФИНАНСИЈА И ПРИВРЕДЕ – ПОРЕСКА УПРАВА, улица 
Саве Машковића 3-5, Београд, интернет адреса: www.poreskauprava.gov.rs; УПРАВА ЈАВНИХ ПРИХОДА, 
улица Трг Николе Пашића 6, Београд, интернет адреса: www.finansijebgd.org; 
Подаци о заштити животне средине: MИНИСТАРСТВО ЕНЕРГЕТИКЕ, РАЗВОЈА И ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ 
СРЕДИНЕ, улица Немањина 22-26, Београд, интернет адреса: www.merz.gov.rs; AГЕНЦИЈА ЗА ЗАШТИТУ 
ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, улица Руже Јовановића 27а, Београд, интернет адреса: www.sepa.gov.rs;  
Подаци о заштити при запошљавању и условима рада: МИНИСТАРСТВО РАДА, ЗАПОШЉАВАЊА И 
СОЦИЈАЛНЕ ПОЛИТИКЕ: улица Немањина 11, Београд, интернет адреса: www.minrzs.gov.rs. 
 
13. Подаци о врсти, садржини, начину подношења, висини и роковима обезбеђења испуњења 
обавеза понуђача 
Средство финансијског обезбеђења за озбиљност понуде 
Понуђач је дужан да у понуди достави оригинал сопствену бланко меницу, која мора бити прописно 
потписана и оверена са копијом депо картона, овлашћењем за попуну менице и потврдом о 
регистрацији менице са клаузулом „без протеста“, у износу 2% од укупне вредности понуде без ПДВ-а, 
са роком важности до истека понуђеног рока важења понуде.  
Наручилац ће уновчити меницу дату уз понуду уколико: понуђач након истека рока за подношење 
понуда повуче, опозове или измени своју понуду; понуђач коме је додељен уговор благовремено не 
потпише уговор о јавној набавци; понуђач коме је додељен уговор не поднесе средство обезбеђења за 
добро извршење посла у складу са захтевима из конкурсне документације. 
Наручилац ће вратити менице понуђачима са којима није закључен уговор, одмах по закључењу 
уговора са изабраним понуђачем. 
Уколико понуђач не достави меницу понуда ће бити одбијена као неприхватљива. 
Средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла и за отклањање недостатака у 
гарантном року 
Понуђач коме буде додељен уговор биће у обавези да приликом потписивања уговора достави бланко 
сопствене менице, са клаузулом „без протеста“ прописно потписане и оверене са копијом депо 
картона, овлашћењем за попуну менице и потврдом о регистрацији менице: 

- за добро извршење посла у износу од 10% од вредности уговора са ПДВ-ом, са роком важности 
30 дана дужим од уговореног рока за коначно извршење посла, 

- за отклањање недостатака у гарантном року у изноцу 5% од вредности уговора са ПДВ-ом, са 
роком важности 5 дана дужим од уговореног гарантног рока. 

Саставни елемент конкурсне документације је образац изјаве, којом се понуђачи обавезују да ће, у 
случају доделе уговора, доставити средства финансиског обезбеђења предвиђена у моделу уговора.  
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14. Заштита поверљивости података које наручилац ставља понуђачима на располагање, укључујући 
и њихове подизвођаче   
Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на располагање. 
 
15. Поверљивост података које понуђач ставља на располагање 
Подаци, које понуђач оправдано у конкурсној документацији означи као поверљиве, биће коришћени 
само у предметној јавној набавци и неће бити доступни ником изван круга лица која буду укључена у 
поступак јавне набавке. Ови подаци неће бити објављени приликом отварања понуда као ни у даљем 
току поступка. 
 
16. Додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде 
Заинтересовано лице може, у писаном облику (путем поште на адресу наручиоца, електронске поште 
на e-mail: office@dzzvezdara.rs или факсом на броj 011/2832-337) тражити од наручиоца додатне 
информације или појашњења у вези са припремањем понуде, најкасније 5 (пет) дана пре истека рока за 
подношење понуде.  
Наручилац ће заинтересованом лицу у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева за додатним 
информацијама или појашњењима конкурсне документације, одговор доставити у писаном облику и 
истовремено ће ту информацију објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.  
Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев за додатним информацијама 
или појашњењима конкурсне документације, ЈН бр. AI-1/2019”. 
Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 или мање дана пре истека рока за 
подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и објави обавештење о продужењу 
рока за подношење понуда.  
По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити да допуњује 
конкурсну документацију.  
Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде телефоном није 
дозвољено.  
Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен чланом 20. Закона o 
jaвним набавкама. 
 
17. Додатна објашњења од понуђача после отварања понуда и контрола код понуђача односно 
његовог подизвођача 
После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у писаном облику захтева 
од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, 
а може да врши контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача (члан 93. ЗЈН).  
Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно извршити контролу 
(увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац ће понуђачу оставити примерени рок да 
поступи по позиву наручиоца, односно да омогући наручиоцу контролу (увид) код понуђача, као и код 
његовог подизвођача.  
Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом 
разматрања понуде по окончаном поступку отварања.  
У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена. 
Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду одбити као 
неприхватљиву.  
 
18. Врста критеријума за доделу уговора, елементи критеријума на основу којих се додељује уговор 
и методологија за доделу пондера за сваки елемент критеријума  
Дом здравља „Звездара“ извршиће избор најповољнијег понуђача на основу критеријума економски 
најповољније понуде. 
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Критеријуми су следећи: 
А. Цена        90 пондера 
Начин вредновања: 
Понуда са најниже понуђеном ценом вредноваће се са 90 пондера, а све остале понуде вредноваће се 
према следећој формули: 
Број пондера = (најнижа_понуђена_цена / понуђена_цена_понуде_која_се_вреднује) x 90 
 
Б. Рок испоруке :       10 пондера    
Број пондера се рачуна на следећи начин: 
од 45 до 50 дана – 10 пондера 
од 51 до 55 дана –  5 пондера 
од 56 до 60 дана –  0 пондера 
 
19. Елементи критеријума на основу којих ће наручилац извршити доделу уговора у ситуацији када 
постоје две или више понуда са једнаким бројем пондера 
 
Уколико два или више понуђача, приликом бодовања, имају исти број пондера, предност ће имати онај 
понуђач који има већи број пондера по основу критеријума „понуђена цена“. Уколико и даље два или 
више понуђача имају исти број пондера, предност ће имати понуђач који има већи број пондера по 
основу критеријума „рок испоруке“. Уколико и даље два или више понуђача имају исти број пондера, 
предност ће имати онај понуђач чија је понуда прва приспела наручиоцу. 
 
20. Поштовање обавеза које произилазе из важећих прописа 
Понуђач је дужан да у оквиру своје понуде достави изјаву дату под кривичном и материјалном 
одговорношћу да је поштовао све обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, 
запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања 
делатности која је на снази у време подношења понуда.  (Образац изјаве, дат је на страни 35 конкурсне 
документације). 
 
21. Начин и рок за подношење захтева за заштиту права понуђача 
 
Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно заинтересовано лице, које има интерес за 
доделу уговора и који је претрпео или би могао да претрпи штету због поступања наручиоца противно 
одредбама овог закона. Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено 
доставља Републичкој комисији. Захтев за заштиту права се доставља непосредно, електронском 
поштом на e-mail office@dzzvezdara.rs, факсом на број 2832-337 или препорученом пошиљком са 
повратницом. Захтев за заштиту права се може поднети у току целог поступка јавне набавке, против 
сваке радње наручиоца, осим уколико Законом није другачије одређено. О поднетом захтеву за 
заштиту права наручилац обавештава све учеснике у поступку јавне набавке, односно објављује 
обавештење о поднетом захтеву на Порталу јавних набавки, најкасније у року од 2 дана од дана 
пријема захтева. 
Уколико се захтевом за заштиту права оспорава врста поступка, садржина позива за подношење 
понуда или конкурсне документације, захтев ће се сматрати благовременим уколико је примљен од 
стране наручиоца најкасније  7 дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин 
достављања и уколико је подносилац захтева у складу са чланом 63. Став 2. Овог закона указао 
наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности, а наручилац није исте отклонио.  У том случају 
подношења захтева за заштиту права долази до застоја рока за подношење понуда.  
После доношења одлуке о додели уговора, или одлуке о обустави поступка јавне набавке, рок за 
подношење захтева за заштиту права је 10 дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних 
набавки. 
Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку јавне 
набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово подношење пре 
истека рока за подношење понуда, а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока.  
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Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране истог 
подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за које је подносилац 
захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева.  
Подносилац захтева је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу у изнoсу од 120.000,00 
динара уколико се захтев за заштиту права подноси пре отварања понуда на број жиро рачуна: 840-
30678845-06, шифра плаћања: 153 или 253, сврха уплате: Републичка административна такса са 
назнаком јавне набавке на коју се односи (број или друга ознака конкретне јавне набавке), корисник: 
буџет Републике Србије.   
Уколико се захтев за заштиту права подноси након отварања понуда, такса износи 120.000,00 динара 
уколико понуђена цена понуђача којем је додељен уговор није већа од 120.000.00 динара, односно 
такса износи 0,1 % понуђене цене понуђача којем је додељен уговор ако је та вредност већа од 
120.000.00 динара.  
Уколико подносилац захтева оспорава одлуку о обустави поступка јавне набавке или радњу наручиоца 
од момента отварања понуда до доношења одлуке о додели уговора или обустави поступка, такса 
износи 120.000,00 динара уколико процењена вредност јавне набавке (коју ће подносилац сазнати на 
отварању понуда или из записника о отварању понуда) није већа од 120.000.00 динара, односно такса 
износи 0,1 % процењене вредности јавне набавке ако је та вредност већа од 120.000.00 динара. 
Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138. - 167. Закона. 
 
22. Рок у којем ће уговор бити закључен 
Уговор о јавној набавци ће бити закључен са понуђачем којем је додељен уговор у року од 8 дана од 
дана протека рока за подношење захтева за заштиту права из члана 149. ЗЈН. 
У случају да је поднета само једна понуда наручилац може закључити уговор пре истека рока за 
подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 112. став 2. тачка 5. ЗЈН. 
 
Ако понуђач чија је понуда изабрана не потпише уговор у року од 5 дана од када му је достављен на 
потпис, и не врати га наручиоцу, сматраће се да је одустао од уговора, а наручилац ће уговор закључити 
са првим следећим понуђачем по броју остварених пондера. 
 
Наручилац задржава право да не донесе одлуку о додели уговора о јавној набавци ако установи да 
ниједна понуда не одговара условима из конкурсне документације, или да су све понуде 
неодговарајуће и неприхватљиве, као и из било ког  другог разлога. О обустави поступка јавне набавке 
наручилац ће објавити обавештење у року од 5 дана од донете одлуке. 
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ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 
 

Понуда број ................ од ....... ........ 2019. године, за јавну набавку медицинске опреме обликоване по 
партијама, ЈН ред. бр. AI-1/2019, партија број ....... - ....................................................................... 

 
1) OПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ: 

Пун назив понуђача: 
 

Адреса понуђача: 
 

Матични број понуђача: 
 

Порески идентификациони број 
понуђача (ПИБ): 

 

Особа за контакт: 
 

Електронска адреса понуђача: 
 

Телефон: 
 

Телефакс: 
 

Број рачуна и назив банке понуђача: 
 

Лице овлашћено за потписивање 
уговора: 

 

 
 

2) ПОНУДУ ПОДНОСИ: 

А) САМОСТАЛНО 

Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 

В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ 

 
 
 
НАПОМЕНА: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико се понуда 
подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке понуде, уколико понуду подноси 
група понуђача. 
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3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ: 

1. Пун назив подизвођача: 
 

Адреса: 
 

 
Матични број: 

 

 
Порески идентификациони број 
(ПИБ): 

 

 
Особа за контакт: 

 

 
Проценат укупне вредности набавке 
који ће извршити подизвођач: 

 

 
Део предмета набавке који ће 
извршити подизвођач: 

 

2. Пун назив подизвођача: 
 

Адреса: 
 

 
Матични број: 

 

 
Порески идентификациони број 
(ПИБ): 

 

 
Особа за контакт: 

 

 
Проценат укупне вредности набавке 
који ће извршити подизвођач: 

 

 
Део предмета набавке који ће 
извршити подизвођач: 

 

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

1. Назив учесника у заједничкој 
понуди: 

 

Адреса: 
 

 
Матични број: 

 

 
Порески идентификациони број 
(ПИБ): 

 

 
Особа за контакт: 

 

2. Назив учесника у заједничкој 
понуди: 

 

Адреса: 
 

 
Матични број: 

 

 
Порески идентификациони број 
(ПИБ): 

 

 
Особа за контакт: 

 

3. Назив учесника у заједничкој 
понуди: 

 

Адреса: 
 

 
Матични број: 

 

 
Порески идентификациони број 
(ПИБ): 

 

 
Особа за контакт: 

 

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

Јавна набавка медицинске опреме обликоване по партијама 
 

ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ: 
 

Партија број ........ - ............................................................................. 

Укупна цена без ПДВ-а:  

Укупна цена са ПДВ-ом:  

Рок и начин плаћања:  

Рок важења понуде:  

Рок испоруке:  

Гарантни период:  

Место и начин испоруке:  

 
 
 
 

У .............................,                                                                                  Понуђач:   
(М.П.) 

Датум: ....... . ........ . 2019. год.                                                                        ................................................... 
 
 
 
 
НАПОМЕНЕ:  
Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који 
су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се 
определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача 
може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде. 
 

Уколико је предмет јавне набавке обликован у више партија, понуђачи ће копирати и попуњавати образац 
понуде за сваку партију посебно. 
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М О Д Е Л  У Г О В О Р А  
 

 Модел уговора понуђач мора да попуни, потпише и овери печатом чиме потврђује да прихвата 
елементе модела уговора.  
 Модел уговора Понуђач ће копирати за сваку партију за коју подноси понуду, попунити, потписати 
и оверити печатом. 

УГОВОР О КУПОПРОДАЈИ 
ЗАКЉУЧЕН ИЗМЕЂУ: 

1. ДОМА ЗДРАВЉА „Звездара“, са седиштем у Београду, улица Олге Јовановић 
број 11, ПИБ: 100133493, МБ: 07016999, кога заступа Прим. др Драгана 
Трифуновић-Балановић, вд директор, (у даљем тексту: Купац), 

  и 
  2. ....................................................................., са седиштем у .................................., 

 улица ............................................................., број .............., ПИБ: ..........................., 

 МБ: ........................ кога заступа директор ................................................................ 
 (у даљем тексту: Продавац) 
 

Члан 1. 
Уговорне стране констатују: 

 да је Купац, на основу позива за подношење понуда за набавку медицинске опреме обликоване 
по партијама, за партију број ..........., објављеног на Порталу јавних набавки дана ________.2019. године 
и интернет страни наручиоца, спровео отворени поступак предметне јавне набавке; 

 да је Продавац доставио понуду број ........................., која у потпуности одговара спецификацији из 
конкурсне документације, налази се у прилогу уговора и саставни је део овог уговора; 

 да је Купац на основу понуде Продавца и Одлуке о додели уговора број ................. од .................. 
2019. године изабрао Продавца за набавку медицинске опреме обликоване по партијама, за 
партију број .......... .......................................................................................  

Члан 2. 
Предмет уговора  
Предмет уговора је набавка медицинске опреме обликоване по партијама, за  партију број .................., у 
складу са спецификацијом датом у понуди и посебним техничко-технолошким захтевима из конкурсне 
документације. 

Члан 3. 
Цена 
Вредност добара из  члана 2. овог уговора износи ................................. динара без ПДВ-а, што укупно 
износи ................................  динара (словима: ...................................................................................................) 
са ПДВ-ом. 
Цене за јединицу мере су фиксне и непромењиве у складу са чланом 115. Закона о јавним набавкама 
(„Сл.гласник РС“ број 124/12, 14/15 и 68/15). Промена цене се мора затражити писменим путем. 
Начин плаћања: 
Плаћа се после испоруке медицинске опреме обликоване по партијама, за партију број ................. у 
року од (најмање 45) ........ дана од дана доставе фактуре. 
 

Члан 4. 
Средства финансијског обезбеђења 
 
Продавац је у обавези да приликом потписивања уговор достави бланко сопствене менице, са 
клаузулом „без протеста“ прописно потписане и оверене са копијом депо картона, овлашћењем за 
попуну менице и потврдом о регистрацији менице: 

- за добро извршење посла у износу од 10% од вредности уговора са ПДВ-ом, са роком важности 
30 дана дужим од уговореног рока за коначно извршење посла, 
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- за отклањање недостатака у гарантном року у изноцу 5% од вредности уговора са ПДВ-ом,  са 
роком важности 5 дана дужим од уговореног гарантног рока. 

 

 
Члан 5. 

Рокови 
Рок испоруке према усвојеној понуди број .................. изабраног понуђача ................................................... 
(најдуже 60 дана) је ............ дана од дана закључења Уговора предметне јавне набавке.  
Испорука се врши у ф-ко магацин купца у Београду, улица Олге Јовановић 11, са истоваром. 
 

Члан 6. 
Гарантни рок 
Гарантни рок за испоручена добра из члана 2. овог Уговора је према понуди из конкурсне 
документације која је саставни део овог Уговора.  
 

Члан 7. 
Отклањање недостатака 
У случају записнички утврђених недостатака у погледу квалитета или оштећења материјала, који је 
предмет овог уговора, продавац мора исте отклонити, најкасније у року од три дана од дана 
сачињавања записника или испоручена добра заменити новим. (За партију број 1- Продавац је у обавези 
да приликом испоруке дигиталног РТГ апарата, без додатних захтева и трошкова изврши повезивање 
на Националну Медицинску платформу за превентиву и дијагностику). 
 

Члан 8. 
Завршне одредбе 
Овај уговор се може раскинути споразумно, или писаним отказом било које уговорне стране, уколико 
друга страна у већој мери не испуњава своју обавезу, а након што је била на то упозорена писаним 
путем. Отказни рок је 30 дана. 
За све што није предвиђено овим уговором, примењиваће се одредбе Закона о облигационим 
односима. 

Члан 9. 
 

Све евентуалне спорове уговорне стране ће решавати споразумно. 
У немогућности споразумног решавања спора, уговара се надлежност Привредног суда у Београду. 

 

Члан 10. 
 

Измене и допуне овог уговора вршиће се у писменој форми - Анексом, уз обострану сагласност 
уговорних страна. 
Уговор ступа на снагу даном потписивања обе уговорне стране. 
 

Члан 11. 
 

Овај уговор сачињен је у 4 (четри) истоветних примерака, од којих свака уговорна страна задржава по 2 
(два) примерка. 
 
 

                                КУПАЦ,                                                                                     ПРОДАВАЦ, 
 
             ....................................................                                                     ..........................................................                       
Прим. др Драгана Трифуновић-Балановић, вд директор                                                    Д и р е к т о р                                                            
 
НАПОМЕНА:  
Овај модел уговора представља садржину уговора који ће бити закључен са изабраним понуђачем, и 
наручилац ће, ако понуђач без оправданих разлога одбије да закључи уговор о јавној набавци, након што му је 
уговор додељен, Управи за јавне набавке доставити доказ негативне рефренце, односно исправу о 
реализованом средству обезбеђења испуњења обавеза у поступку предметне јавне набавке. 
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ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ 
 
 

Партија број 1- Дигитални РТГ апарат 
 

Понуђач: ............................................................................................................................................................ 
 
Табела број 1 

1 2 3 

Произвођач уређаја,назив, модел Место 
производње 

Број решења 
АЛИМС-а 

 
 

 
 

 
 

Радиографски уређај са подним носачем цеви, пацијент столом и 
вертикалним стативом треба да садржи: 

Да ли испуњава 
тражену 

спецификацију 
ДА/НЕ 

Коментар 
(навести број 

стране у каталогу, 
брошури...) 

1 ДИГИТАЛНИ РАДИОГРАФСКИ УРАЂАЈ СА 
ПОДНИМ НОСАЧЕМ ЦЕВИ     

1.1. ВИСОКОНАПОНСКИ ГЕНЕРАТОР    
1.2. Излазна снага: мин 50 kW    
1.3. Фреквенција: мин.200 kHz    
1.4. mAs распон за радиографију: 0.5 – 630 mAs или шире    
1.5. kV распон за радиографију: 40 – 150 kV    
1.6. Распон струје рендгенске цеви мин 10 - 1000  mA    
1.7. Анатомски програми мин. 2000    
1.8. Аутоматска контрола експозиције AEC    

2 РЕНДГЕН ЦЕВ    
2.1. Тип: Брзоротирајућа анода са мин. 9700 rpm    
2.2. Дуал фокус: макс. 0.6 и 1.2 mm    
2.3. Топлотни капацитет аноде: мин. 300 kHU    
2.4.  Ручни колиматор     
2.5. Ласерски показивач    
2.6. Аутоматски тајмер за контролу времена осветљаја    

3 РАДИОГРАФСКИ ПАЦИЈЕНТ СТО 
ПРОМЕНЉИВЕ ВИСИНЕ    

3.1. Радиографски сто са пливајућом плочом    
3.2. Димензије: мин. 225 x 80 cm    

3.3. Максимално оптерећење (тежина пацијента) стола: 
мин.300 kg    

3.4. 
Вертикално електромоторно померање стола минимум 
30 cm, са минималном висином плоче стола у односу 
на под максимално 55 cm 

   

3.5. Латерално померање стола мин. 25cm    
3.6. Лонгитудинално померање стола минимум 90 cm    
3.7. Ножне команде за вертикално померање стола    
3.8. Могућност приласка пацијенту са обе стране стола    
3.9. Електромагнетне кочнице    

3.10. Bucky механизам са решетком против расипног 
зрачења     

3.11. 
Могућност сунхронизованог аутоматског праћења 
букија са дететектором приликом вертикалног 
померања цеви (одржавање констатног SID-a) 
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3.12. 

Могућност синхронизованог (аутоматског, 
моторизованог) упареног кретања детектора у пацијент 
столу  у односу на  лонгидутинално померање ртг цеви 
и обратно ( auto tracking по уздужној оси)  

   

3.13. Уклољива решетка против расејаног зрачења    
3.14. Комора за AEC са мин.5 поља    

4 ВЕРТИКАЛНИ СТАТИВ СА ФИКСНИМ ФЛЕТ 
ПАНЕЛ ДЕТЕКТОРОМ     

4.1. Вертикално моторизовано и мануелно померање 
вертикалног статива од најмање 150 cm    

4.2. Минимална висина центра букија до пода  30 cm и 
ниже    

4.3. Могућност ротације носача детектора на вертикалном 
стативу мин -20/+90 степени    

4.4. Уклољива решетка против расејаног зрачења     
4.5. Комора за AEC са мин. 5 поља    

4.6. 
Могућност синхронизованог аутоматског праћења 
букија са дететектором приликом вертикалног 
померања цеви  

   

4.7. Контрола колиматора са вертикалног статива    
4.8. Држач за руке за PA и LAT пројекције    
4.9. Фиксни флет панел детектор мин. 43x43 cm    
4.10. Навести произвођача ФПД и модел и/или тип ФПД    

4.11. Осетљивост детектора, DQЕ фактор при 0 lp/mm: 
најмање 70%    

4.12. Материјал детектора: аморфни силицијум са 
сцинтилатором цезијум јодид (CsI)    

4.13. Динамички опсег: мин. 16 бита    
4.14. Величина пиксела: макс. 150 µm    

5 ПОДНИ НОСАЧ РЕНДГЕНСКЕ ЦЕВИ     

5.1. Носач рендгенске цеви са подном шином дужине 
најмање 300 цм    

5.2. Лонгитудинално кретање статива по шини мануелно – 
најмање 250 цм са електромагнетним кочницама    

5.3. Лонгитудинално померање цеви најмање ± 12,5 цм    
5.4. Вертикално померање цеви мануелно најмање 150 цм    

5.5. Ротација цеви (ангулација цеви) најмање ±135o са 
индексацијом на 0о, +90о и -90о    

5.6. Ротација стуба носача цеви у односу на вертикалну осу 
±180°    

5.7. Електромагнетне кочнице    

5.8. 
Фиксна или преносива бежична управљачка конзола 
монтирана на носачу рендгенске цеви са екраном 
осетљивим на додир мин 9.7“ 

   

5.8.1. 

Приказ информација о позицији уређаја (техинка, 
растојање фокус-детектор (SID), углови нагиба цеви, 
информације о пацијенту, кондицијама генератора (kV, 
mAs, AEC селекције), колимацији и филтеру 

   

5.8.2. Менаџмент радне листе и селекција процедура 
снимања    

5.8.3. Приказ аквизираног снимка    
5.8.4. Приказ грешака и аларма система    

6 БЕЖИЧНИ ФЛЕТ ПАНЕЛ ДЕТЕКТОР    



 

Конкурсна документација у отвореном поступку за ЈН број АI-1      Страна  28 од 37 
 

6.1. Бежични флет панел детектор величине мин. 34x42 цм    
6.2. Навести произвођача ФПД и модел и/или тип ФПД    

6.3. Осетљивост детектора, DQЕ фактор при 0 lp/mm: 
најмање 70%    

6.4. Материјал детектора: аморфни силицијум са 
сцинтилатором цезијум јодид (CsI)    

6.5. Динамички опсег: мин. 16 бита    
6.6. Величина пиксела: макс. 150 µm    
6.7. Капацитет једне батерије, најмање 200 аквизиција    
6.7. Пуњач батерије детектора са мин. 2 батерије    
6.8. Wi-Fi рутер    

7 АКВИЗИЦИОНА РАДНА СТАНИЦА    

7.1. 
PC рачунар, процесор мин. I3, RAM 500GB , LCD TFT, 
DICOM калибрисан дисплеј, дијагонале најмање 20“, 
резолуције мин 1920x1080 пиxела 

   

7.2. DICOM MVL SCU подршка за  прихват радне листе са 
сервера    

7.3. DICOM Store SCU подршка за  слање снимака у PACS    

7.4. DICOM Print SCU подршка за штампање снимака на 
DICOM штампачу    

7.5. 
Алати за манипулацију снимцима: увећање, мењање 
контраста и осветљаја, окретање, обртање 
(„флиповање“) и инверзију снимака 

   

7.6. Алгоритми за аутоматску хармонизацију осветљаја 
слике    

7.7. Напредни алати за обраду снимака са подешавањем 
видљивости костију и меког ткива    

7.8. Писање аквизираних снимака на CD у DICOM формату 
са програмом за приказ снимака на било ком рачунару    

7.9. Алати за анотирање снимака и обележавање 
оријентације пацијента    

7.10. Индикација нивоа озрачености (презрачено-
подзрачено) за сваки снимак    

7.11. 

Јединствена конзола за подешавање експозиције и 
аквизиције, као што су унос података о пацијенту, 
селекција анатомских програма, подешавање 
параметара генератора, аквизиција, пост – 
процесирање 

   

7.12. Могућност додавања нових и измене постојећих 
анатомских програма    

7.13. Систем за непрекидно напајање (UPS) за случај 
престанка напајања електричном енергијом    

7.14. Могућношћу складиштења минимум 15 000 снимака    
7.15. Кориснички софтвер на српском језику    

8. ДИЈАГНОСТИЧКА РАДНА СТАНИЦА    

8.1. 

PC рачунар, процесор мин. i5, RAM 4GB , LCD 
монитор мин.21“ интегрисана графичка карта која 
подржава мониторе велике резолуције,мин. HDD 500 
GB,  Windows OS- 64bit 

   

8.2. 

Пар (2 ком.) TFT, радиолошких монохроматских 
(„grayscalе“) монитора са могућношћу ротације, 
резолуције најмање 1600 x1200 DICOM  калибрисаних 
са аутоматском калибрацијом током читавог радног 
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века 

8.3. Дијагонала монитора минимум 21,3“, резолуције 2МP, 
осветљај најмање 1900 cd/m2, контраст најмање 1400:1    

8.4. 
Cофтвер за претрагу архиве дигиталних снимака, 
приказ и обраду дијагностичких слика у DICOM 
формату 

   

8.5. Подршка за приказ најмање DX, MG, MR, CT ,XA, RF, 
CR снимака    

8.6. Учитавање снимака из архиве дигиталних снимака, са 
CD-а и USB-а    

8.7. Учитавање DICOMDIR структуре    

8.8. Учитавање слика са локалног диска које нису у DICOM 
формату (bmp, png, jpeg, gif, tiff, raw)    

8.9. Могућност повезивања на више PACS архива 
дигиталних снимака    

8.10. Могућност привременог смештања дигиталних 
снимака у локалној архиви радне станице    

8.11. 
Претрага PACS и локалне архиве по критеријума 
задатим од стране корисника: пацијент, датум студије, 
приступни број, модалитет 

   

8.12. Могућност чувања критеријума претраге ради каснијег 
брзог приступа    

8.13. Пренос DICOM снимака из једне PACS архиве у другу    

8.14. 
Конвертовање снимака из DICOM у друге графичке 
формате (нпр. png, bmp, jpeg, gif, tiff) и могућност 
снимања на локални диск 

   

8.15. Могућност анонимизације DICOM снимака    

8.16. Могућност једновременог приказа на екрану најмање 
16 снимака    

8.17. Релевантне информације о пацијенту, пегледу, снимку 
видљиве на приказаном DICOM снимку     

8.18. Алат за приказ свих информација уписаних у DICOM 
слику (DICOM dump)    

8.19. 
Алати за манипулацију и обраду слике: увећање, 
обртање, окретање, подешавање контраста и осветљаја, 
инверзија  

   

8.20. 
Унапред дефинисани параметри за подешавање 
контраста и осветљаја ради истицања регије од 
интереса (параметри за кости, мека ткива и сл.) 

   

8.21. Поништавање претходне акције (undo), понављање 
поништене (redo), враћање на оригинални снимак    

8.22. Могућност ширења једног снимка преко целе 
површине приказа    

8.23. Алати за мерења: раздаљина, угао и површина    

8.24. Алати за анотирање слике: текст, стрелица, елипса, 
полигон, слободна рука    

8.25. 
Алати за интерактиван рад (мишем) са сликом: пан, 
увећање, подешавање контраста и осветљаја, брзи 
пролазак кроз слике 

   

8.26. Могућност уноса дијагностичких извештаја: куцаних и 
диктираних    

8.27. Могућност штампе дијагностичких извештаја на 
произвољном шаблону    
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8.28. Слање дијагностичких извештаја у PACS    

8.29. 
DICOM Print SCU подршка за штампање снимака на 
DICOM штампачу са опцијама за бирање штампача, 
медијума, броја копија, поделе на филму 

   

8.30. Резање снимака на CD са програмом за приказ 
DICOMслика на другим рачунарима    

8.31. Приступ преко корисничког имена и шифре    

8.32. Могућност подешавања корисника, корисничких 
преференција, DICOM веза    

8.33. Кориснички интерфејс на српском језку    
9 ГАРАНЦИЈА – минимум 24 месецa    
 

 
Табела број 2 

1. Дигитални РТГ апарат   Цена 

СВЕГА ДИНАРА, БЕЗ ПДВ-а:  

+   20%         ПДВ:  

СВЕГА ДИНАРА, СА УРАЧУНАТИМ ПДВ-ом:  
 

 
1. Важност понуде је (минимум 30 дана од дана отварања понуде) _________ дана. 
2. Рок испоруке  је _________  (најдуже 60 дана). 
3. Гарантни рок је _____________ (најмање 24 месеци). 
4. Плаћање након испоруке дигиталног РТГ апарата у року од (најмање 45) .......... дана, од дана 

доставе фактуре. 
 

 
Упутство  за  попуњавање  обрасца  структуре  цене :  
  

- Понуђач треба у табели број 1- навести произвођача уређаја,назив или модел, место производње 
и број Решења АЛИМСА, као и попунити све колоне под редним бројем 2 (дали испуњава 
тражену спецификацију, назначавајући са ДА или НЕ) и колону број 3 (навести број стране у 
каталогу, брошури...) 
 

-  Понуђач треба у табели број 2- да попуни структуру цена на следећи начин: 
       „Укупна цена без ПДВ-а – укупна вредност исказана вредносно без ПДВ-а 
 „Стопа ПДВ-а – стопа по којој се обрачунава ПДВ 
 „Укупна цена са ПДВ-ом - укупна вредност исказана вредносно са ПДВ-ом 

 
НАПОМЕНА: Уређај мора поседовати DMW ( Dicom Modality Worcklist) лиценцу за повезивање на 
Националну Медицинску платформу за превентиву и дијагностику. Обавеза потенцијалног понуђача са 
којим буде Наручилац закључио уговора да приликом испоруке дигиталног РТГ апарата, , без додатних 
захтева и трошкова изврши повезивање на Националну Медицинску платформу за превентиву и 
дијагностику. 
 
 

У ..................................,                                                                                                                    Понуђач:   
(М.П.) 

 Датум: .......... . .......... . 2019. год.                                                                                 
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ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ 
 

Партија број 2- Биохемијски анализатор 
 

Понуђач: ............................................................................................................................................................ 
 

Табела број 1 
1 2 3 

Произвођач уређаја,назив, модел Место 
производње 

Број решења 
АЛИМС-а 

   

Биохемијски анализатор садржи: 
 

Да ли испуњава 
тражену 

спецификацију 
ДА/НЕ 

Коментар 
(навести број 

стране у каталогу, 
брошури...) 

1. Биохемијски анализатор са интегрисаним ISE модулом 
    

2. 
Потпуно аутоматизовани, рандом ацес аналитички 
систем за клиничку хемију са SТАТ капацитетом 
 

   

3. Врсте реакција: end-point, rate, Fixed-point i indirektna 
ISE    

4. 
Запремина узорка за одређивање сва три електролита 
(Na, K, Cl) мања од 22 µL 
 

   

5. 
Истовремено одређивање минимум 50 фотометријских 
тестова + 3 ISE 
 

   

6. Брзина: минимум 1200 тестова на сат (800 
фотометријских и 400 ISE    

7. 
Минимум 140 узорака истовремено на систему, уз 
континуирано додавање 
 

   

8. 
Могућност задавања хитних узорака, без ограничења 
броја узорака 
 

   

9 
Минимална запремина узорка за анализу 1.5 µL или 
мања 

 
   

10. Фрижидер са реагенсима (4–12°C) на анализатору 
    

11. Могућност рада са троделним реагенсима 
    

12. Минимална реакциона запремина мања од 130 µL 
    

13.  Трајне реакционе кивете од стакла 
    

14. 
Мерење на минимум 13 таласних дужина између 340 и 
800 nm 
 

   

15. Аутоматско детаљно испирање кивета са детерџентима 
    

16. Могућност аутоматоског укључивања анализатора (auto 
power on)    

17 Двосмерно повезивање на LIS 
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18. 

Аутоматска детекција угрушака и корекција 
(аутоматско прање игле за узорковање и настављање 
аспирације узорака) 
 

   

19. Детекција количине реагенаса 
    

20. 
Могућност задавања аутомтског RERUN/REFLEX 
тестирања 
 

   

21 
 Touch screen    

22. 
Дневна, месечна и кумулативна статистика контроле 
квалитета 
 

   

23. Гаранција минимум 24 месеца    
 

 

Табела број 2 
 

1. Биохемијски анализатор Цена 

СВЕГА ДИНАРА, БЕЗ ПДВ-а:  

+   20%         ПДВ:  

СВЕГА ДИНАРА, СА УРАЧУНАТИМ ПДВ-ом:  
 

 
1. Важност понуде је (минимум 30 дана од дана отварања понуде) _________ дана. 
2. Рок испоруке  је _________  (најдуже 60 дана). 
3. Гарантни рок  је _____________ (најмање 24 месеци). 
4. Плаћање након испоруке биохемијског анализатора  у року од (најмање 45) .......... дана од 

дана доставе фактуре. 
 

Упутство  за  попуњавање  обрасца  структуре  цене :  
  

- Понуђач треба у табели број1- навести произвођача уређаја,назив или модел, место производње и 
број Решења АЛИМСА, као и попунити све колоне под редним бројем 2 (дали испуњава тражену 
спецификацију, назначавајући са ДА или НЕ) и колону број 3 (навести број стране у каталогу, 
брошури...) 

-  Понуђач треба у табели број 2- да попуни структуру цена на следећи начин: 
  
 „Укупна цена без ПДВ-а – укупна вредност исказана вредносно без ПДВ-а 
 „Стопа ПДВ-а – стопа по којој се обрачунава ПДВ 
 „Укупна цена са ПДВ-ом - укупна вредност исказана вредносно са ПДВ-ом 

 

НАПОМЕНА:. Понуђени уређај мора да има могућност апликовања реагенаса других произвођача. 
Обавеза потенцијалног понуђача са којим буде Наручилац закључио уговора да приликом испоруке 
биохемијског анализатора без накнаде и трошкова изврши инсталирање на постојећи лабораторијски 
програм. 

 
 
  У ..................................,                                                                                                                    Понуђач:   

(М.П.) 
    Датум: .......... . .......... . 2019. год.                                                                                ................................................... 
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ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ 
 
 

У складу са чланом 88., став 1. Закона о јавним набавкама, понуђач ........................................................., доставља 
укупан износ и структуру трошкова припремања понуде, како следи у табели: 

 

Ред. 
бр. ВРСТА ТРОШКОВА Износ трошка у РСД 

1.   

2.   

3.   

4.   

5.   

УКУПАН износ трошкова припремања понуде:  

 
 
 

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

 
Напомена: достављање овог обрасца није обавезно 

 
 
 

У ..................................,                                                                                                                         Понуђач: 
(М.П.) 

             .......... . .......... . 2019. год.                                                                                            ................................................... 
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ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 
 
 
 У складу са чланом 26. ЗЈН („Сл. Гласник РС“ бр. 124/12) понуђач ...................................................................... 
даје: 
 

ИЗЈАВУ 
О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

 
 
Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у поступку јавне набавке 

МЕДИЦИНСКЕ  ОПРЕМЕ обликоване по партијама, ред. бр. АI-1/2019, за партију 

................................................................ ...................................... поднео независно, без договора са другим 

понуђачима или заинтересованим лицима. 

 

 

 
  У ..................................,                                                                                                             Понуђач:   

(М.П.) 
    Датум: .......... . .......... . 2019. год.                                                                             ................................................... 
 
 
 
 
 
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. ЗЈН. 
Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког 
понуђача из групе понуђача и оверена печатом. 
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ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА  ИЗ ЧЛ. 75., СТ. 2. ЗЈН 

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

ИЗЈАВУ 
 

Понуђач................................[навести назив понуђача] у поступку јавне набавке МЕДИЦИНСКЕ  
ОПРЕМЕ ОБЛИКОВАНЕ ПО ПАРТИЈАМА, ред. бр. АI-1/2019, за партију ______, поштовао је 
обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима 
рада, заштити животне средине као и да нема забрану обављања делатности која је на 
снази у време подношења понуде. (чл. 75. ст. 6. Закона). 
 
 
          Датум              Понуђач 
 
________________                        М.П.                             __________________ 
 

 
Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од 
стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом. 
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ИЗЈАВА 
 
 

 На основу члана 61. и члана 77. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, бр. 124/12, 14/15 и 68/15), а 
у складу са Правилником о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и 
начину доказивања испуњености услова , изјављујем да прихватам услове из позива за подношење понуда, као и 
услове из конкурсне документације за набавку, 
 
назив: 
ЈАВНА НАБАВКА МЕДИЦИНСКЕ ОПРЕМЕ обликована по партијама, за партију број - 

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

  
објављеног на Порталу јавних набавки и интернет страни наручиоца дана __________.2019. године. 
  

 

 

   
          Датум:                                        (М.П.)                                                       Понуђач: 
  
..................................                                                  .............................................................           
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ИЗЈАВА О ДОСТАВЉАЊУ СРЕДСТВА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА 
 
 

Под пуном материјално и кривичном  одговорношћу изјављујем да ће понуђач ____________________ 
уколико буде изабран да закључи уговор у овој јавној набавци, истовремено са потписивањем уговора, 
наручиоцу доставити бланко соло менице са клаузулом „без протеста“ прописно потписане и оверене 
са копијом депо картона, овлашћењем за попуну менице и потврдом о регистрацији менице: 

- за добро извршење посла у износу од 10% од вредности уговора са ПДВ-ом, са роком важности 
30 дана дужим од уговореног рока за коначно извршење посла, 

- за отклањање недостатака у гарантном року у изноцу 5% од вредности уговора са ПДВ-ом,  са 
роком важности 5 дана дужим од уговореног гарантног рока. 

 
 
 
 
          Датум:                                        (М.П.)                                                          Понуђач: 
  
..................................                                                        .............................................................           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


