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ПРИЛОГ I – ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
1.Подаци о наручиоцу:
Завод за стоматологију Крагујевац, улица Змај Јовина 32, 34000 Крагујевац,
www: zzstomkg.rs,E-mail:zstomkg@open.telekom.rs
(у даљем тексту: Наручилац) позива понуђаче да поднесу своје писмене понуде у
складу са конкурсном документацијом, ради закључења уговора о јавној набавци
зубарски апарати - 33130000
матични број: 17228439
ПИБ: 101508979
Број текућег рачуна:840-852761-26
2.Врста поступка јавне набавке:
спроводи према одредбама:
-Закона о јавним набавкама које се односе на поступак јавне набавке мале
вредности („Сл.гласник РС“124/2012).
3.Предмет јавне набавке: Предмет јавне набавке бр.05/13 су добраЗубарски апарати- 33130000
4.Подношење понуда: Понуде се припремају и подносе у складу са конкурсном
документацијом.
Рок за подношење понуда је 5.11.2013 године до 12 часова.
Понуда се сматра благовременом ако је у писарницу наручиоца пристигла и
оверена Заводним печатом наручиоца закључно са даном 5.11.2013.године, до 12
часова.
Понуђачи подносе понуде препорученом пошиљком или лично на адресу
наручиоца: Завод за стоматологију Крагујевац, улица Змај Јовина 32, 34000
Крагујевац, са напоменом: “Понуда за ЈН 05/13-не отварати !“
Неблаговременом ће се сматрати понуда понуђача која није пристигла у писарницу
наручиоца и није оверена заводним печатом наручиоца закључно са даном
5.11.2013.године, до 12 часова. Комисија за јавну набавку наручиоца, по окончању
отварања понуда, вратиће све неблаговремене поднете понуде неотворене
понуђачима, са назнаком да су поднете неблаговремено.
5.Отварање понуда је јавно и одржаће се дана 5.11.2013.године 12,30 часова на
адреси наручиоца,на 1 спрату у присуству чланова Комисије за предметну јавну
набавку.Пре почетка поступка отварања понуда, представници понуђача који ће
присуствовати поступку отварања понуда дужни су да наручиоцу предају писмена
пуномоћја, на основу којих ће доказати овлашћење за учешће у поступку јавног
отварања понуде.
6.Избор најповољније понуде извршиће се применом критеријума економски
најповољнија понуда а елементи критеријума су: квалитет,понуђена цена, рок
испоруке.
7.Рок за доношење одлуке о додели уговора је 10 дана од дана отварања понуда
Лихнида
Кунац,Снежана
Обрадовић
8.Контакт
особа:
Тел/факс:034/366530
Е-mail:zstomkg@open.telekom.rs
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ПРИЛОГ II - ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ,
KВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА,ОПИС

Предмет јавне набавке су: зубарски апарати– 33130000;

Врста
Силамат

Количина
3 ком.

Лед лампа

6 ком.

Kомпресор

3 ком.

Карактеристике
-Подешавање времена
миксовања од 1-99сек.
-Фреквенција миксовања 4400
импулса у мин.
(за капсулирани амалгам)
-Бежична (на батерије)
-Јачина осветљења минимум
77mV/cm2
-Проток ваздуха минимум 170
литара/ мин.
-Ниво буке до 55Db
-Резервоар минимум 30 лит.
-Филтер са регулатором
притиска

Квалитет
oдговарајући
„Silvermix“

oдговарајући
„Woodpecker“

oдговарајући
„MGF“
-EU-
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ПРИЛОГ III ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА
О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. ЗАКОНА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ
НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

У складу са чланом 77. став 4. Закона, под пуном материјалном и
кривичном одговорношћу, као заступник понуђача, дајем следећу
ИЗЈАВУ
Понуђач _____________________________________________ у поступку
јавне набавке мале вредности бр. 05/13 -зубарски апарати, испуњава све
услове из чл. 75. Закона, односно услове дефинисане конкурсном
документацијом за предметну јавну набавку, и то:
1) Понуђач је регистрован код надлежног органа, односно уписан
у одговарајући регистар;
2) Понуђач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од
кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да
није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична
дела против животне средине, кривично дело примања или
давања мита, кривично дело преваре;
3) Понуђачу није изречена мера забране обављања делатности,
која је на снази у време објаве позива за подношење понуде;
4) Понуђач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне
дажбине у складу са прописима Републике Србије (или стране
државе када има седиште на њеној територији);
5) Понуђач је поштовао обавезе које произлазе из важећих
прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада,
заштити животне средине и гарантује да је ималац права
интелектуалне својине;

Место:_____________
Датум:_____________
_____________________

Понуђач:
М.П.
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ПРИЛОГ IV – Упутство понуђачима како да сачине
понуду
1.Понуђач је дужан да понуду сачини читко, штампаним словима на
српском језику попуњавањем обрасца понуде.Понуђач је дужан да
попуни, потпише и овери све обрасце који су саставни део конкурсне
документације.

2.НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА:
Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној
коверти на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу
утврдити да се први пут отвара.
На полеђини коверте навести назив и адресу понуђача.Понуду
доставити на адресу Завод за стоматологију Крагујевац,Змај Јовина 32,
34000 Крагујевац са назнаком „Понуда за јавну набавку добразубарски апарати, ЈН.бр. 05/13 - НЕ ОТВАРАТИ“.Понуда се сматра
благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до
5.11.2013.године до 12 часова.
Понуда која је примљена по истеку дана и сата до које се понуде могу
подносити, сматраће се неблаговременом.
Понуда мора да садржи:
-Образац понуде
-Изјава о независној понуди
-Изјава о испуњавању услова из чл.75. Закона у поступку јавне набавке
мале вредности- Прилог III
-Доказ о испуњености услова из чл.75 ст.1 тач.5 која се односи на
предмет јавне набавке –фотокопија оснивачког акта
3.ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА:
Подношење понуда са варијантама није дозвољена.
4.НАЧИН ИЗМЕНЕ,ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ:
У року за подношење понуде понуђач може да измени,допуни или
опозове своју понуду, и јасно назначи који део понуде мења односно
која документа накнадно доставља на адресу наручиоца са назнаком:
„Измена понуде за јавну набавку добара- зубарских апарата,
ЈН бр. 05/13- НЕ ОТВАРАТИ“
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„Допуна понуде за јавну набавку добара- зубарских апарата,
ЈН бр. 05/13- НЕ ОТВАРАТИ“
„Опозив понуде за јавну набавку добара- зубарских апарата,
ЈН бр. 05/13- НЕ ОТВАРАТИ“
„Измена и допуна понуде за јавну набавку добара- зубарских апарата,
ЈН бр. 05/13- НЕ ОТВАРАТИ“
По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче или
да мења своју понуду.

5.НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА:
Рок плаћања нe може бити мањи од 60 дана( „Сл.гласник РС“
бр.119/2012) на основу документа који испоставља понуђач, а којим је
потврђена испорука добара.
Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача.Понуђачу није дозвољено
да захтева аванс.

6.ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И
ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У ПОНУДИ:
Цена мора бити исказана у динарима, са и без ПДВ-а, с тим што ће се
за оцену понуде узимати у обзир цена без пореза на додату
вредност.Цена је фиксна и не може се мењати.Ако понуђена цена
укључује увозну царину и друге дажбине, понуђач је дужан да тај део
одвојено искаже у динарима.

7.ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА
ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДА:
Заинтересовано лице може, у писаном облику ( путем поште на адресу
наручиоца,електронске поште на E- mail, или факсом) тражити од
наручиоца додатне информације или појашњења у вези припремања
понуде, најкасније 5 дана пре истека рока за подношење понуда, а
наручилац ће у року од 3 дана од пријема захтева одговор доставити у
писаном облику и објавити на Порталу јавних набавки и на својој
интернет страници. Додатне информације упућују се са напоменом
„Захтев за додатним објашњењима или информацијама конкурсне
документације, ЈН бр. 05/13.год“.Тражење додатних информација или
појашњења телефоном није дозвољено.
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8.КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА,ЕЛЕМЕНТИ
KРИТЕРИЈУМА:
Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума
економски најповоњнија понуда, то јест применом следећих елемената:
1.Квалитет
50 пондера
-Квалитет је изражен у Прилогу II а сви остали се оцењују са 30
пондера.
30 пондера

2.Цена

Најнижа понуђена цена
Пондери по основу цене = ----------------------------------- X 30
Понуђена цена
3.Рок испоруке
1 дан
5 и више дана

20 пондера
20 пондера
10 пондера

Најповољнија је она понуда чији је збир (1+2+3) највећи.
Уколико две или више понуда имају исти број пондера као
најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио
дужи гарантни рок.
9.НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ
ПРАВА ПОНУЂАЧА:
Захтев за заштиту права понуђач може да поднесе Републичкој
комисији, непосредно на адресу наручиоца,електронским
поштом,факсом или препорученом пошиљком у току целог поступка
јавне набавке.Наручилац ће обавештење о захтеву објавити на Порталу
јавних набавки, у року од 2 дана од пријема захтева.
Уколико се захтевом за заштиту права оспорава врста
поступка,садржина позива или конкурсна документација,захтев ће се
сматрати благовременим уколико је примљен од стране наручиоца
најкасније 3 дана пре истека рока за подношење понуда.
После доношења одлуке о додели уговора из чл.108.Закона или о
обустави поступка јавне набавке из чл.109. Закона, рок за подношење
захтева за заштиту права је 5 дана од пријема одлуке.
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Подносилац захтева је дужан да на рачун буџета Републике Србије
уплати таксу од 40.000,00 динара ( број жиро рачуна:840-742221843-57,
позив на број 50-016, сврха:Републичка административна такса са
назнаком набавке на коју се односи, корисник: Буџет Републике
Србије).
10. РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН:
Уговор о јавној набавци ће бити закључен са понуђачем којим је
додељен уговор у року од 8 дана од дана протека рока за подношење
захтева за заштиту права из члана 149. Закона.
У случају да је поднета само 1 понуда наручилац може закључити
уговор пре истека рока за подношење захтева за заштиту права, у
складу са чланом 112. став 2. тачка 5) Закона.

Конкурсна документација садржи 14 страна.
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ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ
(попуњава понуђач)
Понуда бр ________ од __________ за јавну набавку мале вредности, зубарски
апарати , ЈН 05/13.
1) ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ
Назив понуђача:
Адреса понуђача:
Матични број:
Порески идентификациони број понуђача (ПИБ):
Име особе за контакт:
Електронска адреса понуђача ( E-mail):
Tелефон:
Телефакс:
Број рачуна понуђача и назив банке
Лице овлашћено за потписивање уговора

2)ПОНУДУ ПОДНОСИ: (ЗАОКРУЖИТИ ПОНУЂЕНО)
А) САМОСТАЛНО

Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

3)ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ :

В) ЗАЈЕДНИЧКИ

зубарски апарати - 33130000

Укупна цена без ПДВ-а
Укупна цена са ПДВ-а
Рок и начин плаћања (навести рок у данима)
Рок важења понуде (минимум 30 дана од дана
отварања понуда – навести рок у данима)
Рок испоруке ( у данима по склапању уговора)
Гарантни период ( у месецима)
Место и начин испоруке
.

Датум
________________

Понуђач

м.п

____________________
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ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ
( попуњава понуђач)

Зубарски апарати – 33130000

Ред,
бр.
1.

Назив

Количина

Силамат

Јед.
мере
Ком.

2.

Лед лампа

Ком.

6

3.

Компресор

Ком.

3

Јединична цена
без ПДВ-а

Произвођач

Укупна цена без
ПДВ-а

Укупна цена са
ПДВ-ом

3

УКУПНО

Напомена: У понуђену цену урачунати и све остале зависне трошкове за набавку и
испоруку наведених добара франко магацин наручиоца, Завод за стоматологију
Крагујевац.

Место и датум:
______________

Потпис овлашћеног лица
М.П.

______________________
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У
складу
са
чланом
________________________________________,

26.

Закона,

(Назив понуђача)

даје:

ИЗЈАВУ
О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам
понуду у поступку јавне набавке мале вредности – зубарски апарати,
бр. 05/13, поднео независно, без договора са другим понуђачима или
заинтересованим лицима.

Датум:

М.П.

Потпис понуђача
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ЗАВОД ЗА СТОМАТОЛОГИЈУ КРАГУЈЕВАЦ
БРОЈ:
ДАТУМ:
Крагујевац

УГОВОР
о куповини зубарских апарата по спроведеном поступку ЈН мале
вредности 05/13

Закључен дана __________________________ године, између:
1. Завода за стоматологију Крагујевац у Крагујевцу, Змај Јовина 32.
ПИБ
101508979 матични број: 17228439 бр.рачуна: 840-852761-26
код Управе за трезор, тел. 034/366-530, телефакс 034/366-530, кога
заступа директор Проф. др Ранко Голијанин (у даљем тексту: купац)
2____________________________ул.______________________, из
___________________, ПИб ______________, матични
број__________________ бр.рачуна:___________________
код________________________,тел.
_________________телефакс________________kога заступа
___________________________________ ( у даљем тексту : продавац)
(у даљем тексту: заједнички означени као уговорне стране)
Основ уговора: да је купац у складу са одредбама Закона о јавним
набавкама („Сл.гл. РС“, број: 124/12), а на основу јавног позива за
подношење понуда за ЈН мале вредности зубарских апарата број: 05/13 од
28.10.2013.године, спровео поступак ЈН мале вредности у свему према
понуди понуђача бр.___________од _______________.
Број одлуке о додели уговора _____________ од _______________.
Члан 1.
Предмет овог Уговора је купопродаја зубарских апарата - 33130000
Члан 2.
Саставни део овог уговора је образац понуде изабраног понуђача.
Члан 3.
Укупна уговорена цена из чл.1. овог Уговора, износи ______________
динара, без обрачунатог ПДВ-а, односно _______________ динара са
обрачунатим ПДВ-ом. У понуђену цену урачунати су сви остали зависни
трошкови за набавку и испоруку наведених добара франко магацин купца.
Цена је фиксна и не може се мењати али уколико постоји увозна царина и
друге дажбине, оне морају бити посебно исказане у динарима.
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Члан 4.
Купац се обавезује да цену из чл. 3. овог Уговора, плаћа на рачун
Продавца____________________ код__________________ , у року од
_______ дана по испостављању фактуре.
Продавац ће приликом фактурисања зарачунавати порез на додату
вредност у складу са позитивним законским прописима, а на терет Купца.
Члан 5.
Место испоруке зубарских апарата је Завод за стоматологију Крагујевац,
Змај Јовина 32, 34000 Крагујевац.
Члан 6.
Продавац се обавезује да зубарске апарате из чл. 1. овог Уговора испоручи
Купцу у року од ______ дана, од дана упућеног захтева.
Члан 7.
Уколико Продавац не испоручи робу у року од ________ дана од дана
наруџбенице, а под условом да до кашњења није дошло кривицом Купца
нити услед дејства више силе, Купац има право да за сваки дан закашњења
наплати затезну камату у износу од 0,2% од укупне вредности испоручене
робе. Укупан износ камате не може прећи 5% уговорене цене.
Члан 8.
Уговорне стране сагласне су да се квалитативни и квантитативни пријем
апарата из чл.1. овог Уговора врши приликом примопредаје, о чему ће бити
сачињен и обострано потписан записник. .
Уколико Купац установи видљиве недостатке у квалитету и оштећења исте
дужан је да о томе одмах обавести Продавца и да га позове да у року од 24
часа отклони ове недостатке, односно испоручи опрему сагласно
уговореном квалитету.
Члан 9.
Продавац се обавезује да купцу приликом предаје апарата преда потписан
и оверен гарантни лист, техничку документацију и упутство за употребу као
и друга документа везана за предметну опрему.
Члан 10.
Продавац гарантује купцу да купљени апарати раде исправно, да нема
стварних недостатака, да не постоје правни недостаци, да купљени апарати
одговарају свим техничким описима, карактеристикама и спецификацијама
датим у оквиру конкурсне документације и понуде.
Продавац се обавезује да у оквиру гарантног рока, у случајевима из става 1
овог члана, исту преузме на локацији купца у року од ______дана од
писменог позива купца, замени апарате и врати их на локацију купца.
Члан 11.
У случају више силе уговорне стране се привремено ослобађају уговорних
обавеза, за време док виша сила траје.
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Под вишом силом се подразумевају догађаји на које уговорне стране не
могу да утичу, који се не могу предвидети или, када то могу, не могу да се
спрече или превазиђу. Уговорна страна која се позива на вишу силу мора
писменим путем обавестити другу уговорну страну о дејству више силе,
почетку и њеном трајању, да би је друга уговорна страна, такође писменим
путем, признала у смислу овог уговора.
У случају да се виша сила продужи на период преко месец дана, уговорне
стране ће размотрити настали проблем и тражити решење за његово
превазилажење
Члан 12.
Овај Уговор ступа на снагу даном потписивања од стране овлашћених
представника уговорених страна.
Свака уговорна страна може раскинути овај Уговор писменим путем, уз
отказни рок од 15 дана, уколико друга уговорна страна не испуњава у
целости Уговором преузете обавезе и тиме наноси штету другој уговорној
страни, задржавајући право на накнаду трошкова насталих до тада у
реализацији посла.
Уговор се може раскинути споразумом уговорних страна.
.
Члан 13.
Уговорне стране су сагласне да се измене или допуне уговора, као и
прилога уговора могу вршити искључиво у писменој форми, уз обострану
сагласност уговорних страна.
Члан 14.
Уговорне стране су сагласне да за све што овим Уговором није предвиђено,
важе одредбе Закона о облигационим односима.
Члан 15.
За све евентуалне спорове у вези овог Уговора, Уговорне стране су се
сагласиле да буде надлежан Привредни суд у Крагујевцу.
Члан 16.
Овај Уговор сачињен је у 4 (четири) истоветна примерка од којих по 2 (два)
примерка задржава свака уговорна страна.

Напомена: Овај модел Уговора представља садржину уговора који ће бити
закључен са изабраним понуђачем.

За Купца
директор

За Продавца
директор
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