Завод за стоматологију Крагујевац
улица Змај Јовина 32, 34000 Крагујевац
Тел.- Факс 034/366530
mail: zstomkg@open.telekom.rs
матични број: 17228439 ПИБ: 101508979 Број текућег рачуна:840-495661-58

Јавна набавка зубарски потрошни материјал обликован у
8 партија -33141800

Отворени поступак

Јавна набавка број 01/14

Фебруар 2014.године
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На основу чл.32. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл.
гласник РС“ бр. 124/2012) чл.2.Правилника о обавезним
елементима конкурсне документације у поступцима јавних
набавки и начину доказивања испуњености услова
(„Сл.гласник РС“ бр. 29/2013), Одлуке о покретању поступка
јавне набавке бр. 01/14- бр. 57. и Решења о образовању
комисије за јавну набавку бр.01/14 – бр.57/1 Решења
припремљена је:
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
у отвореном поступку за јавну набавку зубарског потрошног
материјала обликован у 8 партија - 33141800, ЈН бр.01/14
Конкурсна документација садржи:

I
II
III

IV
V
VI
VII
VIII
IX

Општи подаци о јавној набавци и позив за понуде
Врста, техничке карактеристике,квалитет,количина
Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл.
75.и 76. и упутство како се доказује испуњеност
тих услова
Образац изјаве о поштовању обавеза из чл. 75.
ст. 2 Закона
Упутсво понуђачима како да сачине понуду
Образац понуде
Образац структуре цене
Образац изјаве о независној понуди
Модел уговора
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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
зубарског потрошног материјала обликованог у 8 партија
матични број: 17228439
ПИБ: 101508979
Број текућег рачуна:840-495661-58
2.Врста поступка јавне набавке: отворени поступак
3.Предмет јавне набавке: Предмет јавне набавке бр.01/14 су добра- зубарски
потрошни материјал обликован у 8 партија; 33141800
Партија1- Ендодонција (материјали и инструменти)-33134000
Партија 2-Ендодонција (материјал)-33134000
Партија 3-Санитетски материјал-33140000
Партија 4-Спецификација лекова-33680000
Партија 5-Спецификација ротирајућих инструмената-33136000
Партија 6-Материјал за рендген-33124210
Партија 7-Материјал за протетику-33138000
Партија 8-Спецификација материјала за хирургију-33141125
4.Критеријум, елементи критеријума за доделу уговора: Критеријум за доделу
уговора је економски најповољнија понуда а елементи критеријума су рок
плаћања,цена и рок испоруке.
5.Начин преузимања конкурсне документације: Конкурсна документација се
може преузети електронским путем на интернет страници наручиоцаwww: zzstomkg.rs, ; и Порталу УЈН.
6.Подношење понуда: Понуде се припремају и подносе у складу са конкурсном
документацијом.
Рок за подношење понуда је 31.03.2014.године до 12 часова.
Понуда се сматра благовременом ако је у писарницу наручиоца пристигла и
оверена Заводним печатом наручиоца закључно са даном 31.03.2014.године, до 12
часова.
Понуђачи подносе понуде препорученом пошиљком или лично на адресу
наручиоца: Завод за стоматологију Крагујевац, улица Змај Јовина 32,
34000Крагујевац, са напоменом: “Понуда за ЈН 01/14-не отварати !“-са назнаком
партије за коју се понуда подноси.
Неблаговременом ће се сматрати понуда понуђача која није пристигла у писарницу
наручиоца и није оверена заводним печатом наручиоца закључно са даном
31.03.2014.године, до 12 часова. Комисија за јавну набавку наручиоца, по
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окончању отварања понуда,вратиће све неблаговремене поднете понуде неотворене
понуђачима, са назнаком да су поднете неблаговремено.
7.Отварање понуда је јавно и одржаће се дана 31.03.2014.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.
8.Рок за доношење одлуке о додели уговора је 25 дана од дана отварања понуда
9.Контакт особа: Лихнида Кунац,Снежана Обрадовић
Тел/факс:034/366530

Е-mail:zstomkg@open.telekom.rs
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ПРИЛОГ II – Врста, техничке карактеристике,квалитет,количина
Предмет јавне набавке бр. 01/14: зубарски потрошни материјал обликован у 8 партија- 33141800
Partija 1: Endodoncija (materijali i instrumenti)- 33134000
Red
broj
1.

2.

3.

4.
5.
6.

7.

8.

Naziv
Amalgam kapsule I
a 100 kom.odgov.Ekstracap
D(I)
Amalgam kapsule II
a 100 komodgov..Ekstracap
D(II)
Amalgam kapsule
mešovite, a 100
kom-odg.Ekstrakap
Kompositni ispun,a
4gr.-odg.Vivadent
Bond za komp.
Ispune-odg.Vivadent
Kiselina za nagriz.
Gleñi,a 2,5g-odg.
Vivadent
Svetlosno
polimerizujući
restaurativni
materijal-Gradia
Direct špricevi A2A3,5-AO3-CV
Svetlosno
polimerizujući tečni

Jed.
mere

Količina

Pak.

70

Pak.

30

Pak.

100

Kom.

350

Kom.

125

Kom.

100

Naziv ponuñenog
sredstva

Cena po jedinici:mase Jedinična
(g,kg);zapremine(ml,l); cena bez
kapsule;komada;lista
PDV-a

Jedinična cena sa
PDV-om

Ukupna cena
bez PDV-a

Ukupna cena
sa PDV-om

Komp
Leta.
2
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9.

10.

11.

12.

13.

14.
15.
16.
17.
18.
.
19.

hibridni komp.
Visoke viskoznostiGradia Direct
LoFlo-A1-A2-A3В1
Dentin kondicioner
6g-GC Fuji
TRIAGE-,
Glasjonomerni
kompaktan
restaurativni
materijal FUJI IX
GP P/L-set A3-15g
prah i tečnost 6,4 ml
Glasjonomer za
podlogeodg.“Ionoseal“
Ca-hidroksilni
materijal za
indirektno prek.
Pulpeodg.“Calcimol“
.Ca-hidroksilni
materijal,a 5godg.“Calcipast“
Cink oksid eugenol
Rastvor hlumskiodg.Sitisan
Zalivač fisuraodg.Fisurit
Hlor fenol kamforodg.Difurid
Cink fosfatni cement
NV
Sredstvo za privrem.
Zatvar. Kavitetaodg. Citodur

Kom.

60

Ком.

20

Pak.

11

Kom.

60

Pak.

50

Pak.

60

Pak.

20

Pak.

35

Kom.

40

Pak.

25

Pak.

90

Kom.

185

6

20.

21.
22.
23.
24.
25.
26.

27.

28.

29
30.

31.
32.

33.

34.

Sredstvo za toaletu
kaviteta-odg.
Kavipran
Pasta za poliranje
zuba sa i bez fluora
Artikulacioni papir
Trake za pol. komp.
Pl-odg. „Interdent“
Celuloidne trake
Papirne pol. Sajbne
za kol.-odg.“Kvark“
Metalne trake za
pol. amal pl.odg.Interdent.
Matrica u traci širina
5mm-odgovarajuci.
Hahnekart
Matrice Ivory
molarne i
premolarne različitih
veličina,a 12 kom
Celuloidne krunice,a
32-odgov. Anger
Stomatološko
ogledalce-odgov.
Medident
Četkice mesingane
za čiš. Borera
Bojtlerok proširivači
sort.,a 6 kom.odgov.Sendoline
Mašinski proširivači
kanala (15-40)-odg.
Sendoline
Mašinski proširivači
kanala (45-80)-odg.
Sendoline

Pak.

40

Pak

35

Pak.
Pak.

40
35

Pak.
Pak.

55
4

Pak.

45

Pak.

10

Pak.

30

Pak.

6

Kom.

800

Kom.

30

Pak.

20

Pak.

25

Pak.

17

7

35.

36.

37.

38.

39.

Hedstrom igle 1540- odgo. Sendoline
Turpije za obradu
kanala (20)odgov.Sendoline
Turpije za obradu
kanala (15-40)odgov.Sendoline
Turpije za obradu
kanala (45-80)odgov.Sendoline
Lentulo sa oprugom
za kol. sort. a 4
kom.-odg.Sendoline
Lentulo sa oprugom
za kol. crvene. A 4
kom.-odg.Sendoline
Miller igle,a 12
kom-odg.Sendoline
Nerv igle sortodg.Sendoline
Nerv igle vel.
15,20,25,30pojedinačnoodg.Sendoline
Gutaperka poeni
15-40odg.Sendoline
Gutaperka poeni
45-80odg.Sendoline
Gutaperka poeni
15-odg.Sendoline
Gutaperka poeni
20-odg.Sendoline
Gutaperka poeni
25-odg.Sendoline
Gutaperka poeni

Pak.

50

Pak.

10

Pak.

150

Pak.

80

Pak.

90

Pak.

25

Pak.

100

Pak.

150

Pak.

20

Pak.

80

Pak.

30

Pak.

15

Pak.

10

Pak.

20

Pak.

15

8

40.
41.

42.

43.
44
45.

46.

30-odg.Sendoline
Papirni poeni
15-40odg.Sendoline
Metalni kočićiLogan a 10 kom.
Kompozitni kočići
a 6 kom.,veličine od
1-4-odgov.“Nordin“
Sredstvo za
definitivno punjenje
kanalaodg.Endomethason
prah i tečnost
Sisaljke PVC,a 100
kom.
Zubni tamponi,a 500
kom
Rasvor srednje
koncentracije
fluorida(0,44%2000ppmF)odg.Galenika
Jodoform prah
a 15g.

Pak.

100

Pak.

2

Pak.

5

Pak.

30

Pak.

400

Pak.

600

Pak.

320

Pak.

20

UKUPNO

Datum
_______________

Ponuñač:
M.P

________________________
(štampano ime i prezime odgovorne osobe)
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Предмет јавне набавке бр. 01/14: зубарски потрошни материјал обликован у 8 партија - 33141800

Partija 2: Endodoncija (materijal )- 33134000
Red
broj
1.

Naziv
Sredstvo za
devitalizaciju zuba

Jed.
mere

Količina

Kom.

60

Naziv ponuñenog
sredstva

Cena po jedinici:mase Jedinična
(g,kg);zapremine(ml,l); cena bez
kapsule;komada;lista
PDV-a

Jedinična cena sa
PDV-om

Ukupna cena
bez PDV-a

Ukupna cena
sa PDV-om

UKUPNO

Datum
_______________

Ponuñač:
________________________
(štampano ime i prezime odgovorne osobe)
M.P

_________________________
(potpis odgovorne osobe

10

Предмет јавне набавке бр.01/14: зубарски потрошни материјал обликован у 8 партија - 33141800
Partija 3: SANITETSKI MATERIJAL-33140000
Red.
br.

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

Naziv
Benzin medicinski ,a 1l-.odg.
Reahem
Hidrogen peroksid 30% od
1l, odg. Centrohem
Dezificijens za
instrumente,odg. SlavicaParafarm
Alkohol medici 96%,odg.
Reahem
Vata sanitetska ,
odg. Niva
Sredstvo za hir. Pranje ruku,
odg. Slavica-Parafarm
Gaza 100x80 cm
(100m),odg. Mediteks
Galoplast flaster-5cm
Maska hirurška-odg. 9
Septembar
Kape hirurške -odg.9
Septembar
Rukavice hirurške
br. 7-odg. RFB
Rukavice hirurške
br. 8 –odg. RFB

Jed.
mere

Količina

Pak.

20

Pak.

20

Lit.

400

Lit.

900

Kg.

20

Pak.

40

Pak.

50

Kom.

20

Kom.

6000

Kom.

400

Pari.

1500

Pari.

2500

13.

Igla PVC 0,8x40-odg ,Nipro

Kom.

50000

14.

Igla PVC 0,5x20odg. Nipro

Kom.

15000

Naziv ponuñenog
sredstva

Cena po jedinici
:mase(g,kg);zapre
mine(ml,l);komada
,lista

Jedinična cena
bez PDV-a

Jedinična cena sa
PDV-om

Ukupna cena bez
PDV-a

Ukupna cena sa
PDV-om

11

15.

Špric od 2 ml-odg. Chirana

Kom.

50000

16.

Špric od 10 ml.-odg Chirano

Kom.

2500

17.

Špric od 20 ml,-odg.Chir.

Kom.

150

Pak.

500

Pak.

200

18.
19.

Rukavice za jed. upotrebu S,
a 100 kom.- odgov.Medit.
Rukavice za jed. upotrebu
M,a 100 kom.-odgov.
Meditrade

20.

Rukavice za jed. upotrebu
L,a 100 kom.-odg. Meditrade

Pak.

200

21.

Rukavice za jed. upotrebu
XL,a 100 kom.-odgov.
Meditrade

Pak.

200

22.

Rukavice za jed. upotrebu
bez talka S, a 100 kom.odgov.Meditrade

Pak.

50

Pak.

20

Pak.

50

Pak.

20

Pak.

4

Pak.

12

23.

24.

25.

26.

Rukavice za jed. upotrebu
bez talka M, a 100 kom.odgov.Meditrade
Rukavice za jed. upotrebu
bez talka L, 100 kom.-odg.
Meditrade
Kontrolna traka za suvu
sterilizaciju do 180Codgova. Ravenlabs
Kontrolna traka za autoklavodgov. Ravenlabs
Kaljace najlon a 100 kom.
UKUPNO

Datum
___________________

M.P

Ponuñač:
_________________
(štampano ime i prezime odgovorne osobe)
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Предмет јавне набавке бр.01/14: зубарски потрошни материјал обликован у 8 партија - 33141800
Partija 4: SPECIFIKACIJA LEKOVA - 33680000
Red.
br.
1.
2.

3.

4.

6.
7.
8.
9.

Naziv
Povidon jod penaodgov.Hemofarm
Povidon jod rasvorodgov.Hemofarm
Lokalni anestetik 2% sa
adrenalinom amp.,a 50
kom-odg. Lidocain
adrenalin
Lokalni anestetik 2%
bez adrenalina amp.,a 50
kom.-odg.Lidocain
hlorid
Površinska anestezija
2% gel-odg.Lidocain
hlorid gel
Fiziološki rasvor,a
500ml-odg. Hemofarm
Dexason1 ml amp.,a 25
kom
Synopen 2ml amp,a 10
kom.

Jed.
mere

Količina

Pak.

10

Pak.

7

Pak.

600

Pak.

4

Pak.

80

Pak.

400

Pak.

12

Pak

2

Naziv ponuñenog
sredstva

Cena po
jedinici:mase
(g,kg);zapremine
(ml,l);komada,lista

Jedinična cena
bez PDV-a

Jedinična cena sa
PDV-om

Ukupna cena bez
PDV-a

Ukupna cena sa PDV-om

UKUPNO

Datum
_______________

Ponuñač:
________________________
(štampano ime i prezime odgovorne osobe)
M.P

_________________________
(potpis odgovorne osobe)
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Предмет јавне набавке бр.01/14: зубарски потрошни материјал обликован у 8 партија - 33141800
Partija 5: SPECIFIKACIJA ROTIRAJUĆIH INSTRUMENATA- 33136000
Red.
br.
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.
11.

Naziv
Boreri čelični okrugli za
kol. 0,14-0,16-0,180,23-odgov.Diaswiss
Boreri karbidni okrugli
za kol. 0,18-odgov.
Diaswiss
Boreri karbidni fisurni
za kol. 0,18-odgov.
Diaswiss
Boreri čelični okrugli za
nasadnik 0,12; 0,18odgov.Diaswiss
Boreri karbidni okrugli
za nasadnik 0,27-odg.
Diaswiss
Boreri karbidni fisurni
za nasadnik 0,18-odgo.
Diaswiss
Boreri karbidni okrugli
za turbinu 0,12-odgov.
Diaswiss
Boreri karbidni fisurni
za turbinu 0,14odgov.Diaswiss
Dijamant boreri okrugli
za turbinu 0,14odgov.Diaswiss 801G
Dijamant boreri obr.
konus za turbinu 0,140,16-odgov.Diaswiss
805G;807G
Dijamant boreri fisurni

Jed.
mere

Količina

Kom.

2000

Kom

300

Kom

30

Kom.

20

Kom.

165

Kom.

25

Kom.

30

Kom.

20

Kom

200

Kom.

200

Kom.

300

Naziv ponuñenog
sredstva

Cena po jedinici:
mase(g,kg);zapremine
(ml,l);capsule;komada;lista

Jedinična cena bez
PDV-a

Jedinična cena sa
PDV-om

Ukupna cena
bez PDV-a

Ukupna cena
sa PDV-a

14

12.

13.

14.
15.
16.
17.
18.

19.
20.
21.

za turbinu 0,14-0,18odgovar.Diaswiss
835G;837G
Dijamant boreri
plamičasti za turbinu
0,14-0,16-odg.Diaswiss
862G;863G;848G-0,18
Dijamant boreri
protetski za turbinuodg.Diaswiss 811G-033
Dijamant točkasti za
kolenjak-odg.Diaswiss
909-050
Gumice za kol. za pol.
komp. Pl.-odg.Diaswiss
Četkice za UMN za
kol.-odg.Diaswiss
Mandrele za kol. i
nasadnik
Karbidni frezeri
krupniji-odg.Diaswiss
CX251G-060
Karbidni frezeri odg.Diaswiss CX251F060
Mandrele za šmirglu
“Lindemann“ boreri
karbidni za nasadnikodg.Diaswiss RF 162016 a 6 kom.

Kom.

300

Kom.

10

Kom.

30

Kom.

200

Kom.

180

Kom.

15

Kom.

45

Kom.

10

Kom.

12

Pak.

3

UKUPNO

Datum
_______________

Ponuñač:
________________________
(štampano ime i prezime odgovorne osobe)
M.P

_________________________
(potpis odgovorne osobe)
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Предмет јавне набавке бр.01/14: зубарски потрошни материјал обликован у 8 партија - 33141800

Partija 6: MATERIJAL ZA RENDGEN - 33124210
Red.
br.

1.

2.

3.

4.

Naziv
Dentalni filmovi
3x4cm (E-SPEED) a
150 kom.-odgovar.
„Kodak“
Filmovi za
ortopan(12,7x30,5) –
odgovar.“Kodak“
Razvijač 2x5l
(mašinsko
razvijanje)odgovaraj.“Kodak“
Fiksir 2x5l (mašinsko
razvijanje)odgovaraj.“Kodak“

Jed.
mere

Količina

Pak.

72

Pak.

10

Pak.

7

Pak.

7

Naziv
ponuñenog
sredstva

Cena po jedinici: mase
(g,kg);zapremine(ml,l);
komada,lista

Jedinična cena bez
PDV-a

Jedinična cena sa
PDV-om

Ukupna cena bez
PDV-a

Ukupbna cena sa PDVom

UKUPNO

Datum
_______________

Ponuñač:
________________________
(štampano ime i prezime odgovorne osobe)
M.P

_________________________
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Предмет јавне набавке бр.01/14: зубарски потрошни материјал обликован у 8 партија - 33141800
Partija 7: MATERIJAL ZA PROTETIKU - 33138000
Red.
br.
1.
2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Naziv
Alginat za uzimanje
otiska –odg.Chroma
Kondenzacioni silikon
za otiskeodgovar.Optosil P
Kondenzacioni silikon
korektivni-odgov.
Xantopren L
Autopolimerizujući
akrilat za reparaturu
prah-odgov. Simgal
Autopolimerizujući
akrilat za reparaturu
tečnost-odgov. Simgal
Akrilat za reparaturu
tehnikom ulivanja-prah
a 200gr.-odgovaraj.
Polirepar
Akrilat za reparaturu
tehnikom ulivanjatečnost a 150 ml-odgo.
Polirepar
Aktivator za
kondezacioni silikonodgova. Heraeus
Sredstvo za izolaciju
brušenih zuba-odgov.
Kaviner
Termoplastična masa
za otiske-odgova.
Kuprovent

Jed.
mere

Količina

Pak.

350

Pak.

40

Pak.

70

Pak.

60

Pak.

100

Pak.

3

Pak

3

Pak.

70

Pak.

10

Pak.

30

Naziv
ponuñenog
sredstva

Cena po
jedinici:mase(g,kg);
zapremine

Jedinična cena bez
PDV-a

Jedinična cena sa
PDV-om

Ukupna cena bez
PDV-a

Ukupna cena sa
PDV-om
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9.
10.
11.
12.
13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.
20.
21.
22.

Pasta za funkcionalne
otiske-odgov. Vikopres
Vosak roze-pločeodgovar. Metrowax
Konac za retrakciju
gingive-odgo. Retracto
Rastvor za retrakciju
gingive-odgo. Retragin
Sredstvo za privrem.
Cement.-odgovar.
Tempbond
Bazne G ploče-odgov.
Bazogal
Bazne D pločeodgovar.Bazogal
Bimštajn a 1kgodgovaraj.Bigal
Toplopolimerizujući
akrilat za bazu proteza
prah-odgova. Triplex
Toplopolimerizujući
akrilat za bazu proteza
tečnost-odgov. Triplex
Adapta folija 0,6
Autopolmerizujući
akrilat za individual. ka
šike prahodgovar..Palavit L
Autopolmerizujući
akrilat za individual.
kašike tečnostodgovar..Palavit L
Kivete za livenje
vel.1,2,3
Tigl za livenje BEGO52482
Tvrdi gipsodgovar.Gipsogal
Supertvrdi gips-odgov.
Siladent

Pak.

70

Pak.

80

Kom.

12

Kom.

20

Kom.

10

Pak.

40

Pask.

40

Pak.

30

Pak.

60

Pak.

60

Pak.

10

Pak.

30

Pak.

30

Kom.

6

Kom.

10

Kg.

300

Kg.

30
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23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

31.

32.
33.

34.

35.

36.

Gips Alabaster a 25 kgodgovar. Siladent
Tečnost za gipsane
modele a 1l-odg. Isolak
Četka crna za poliranje
proteza troreda
nemontirana
Filc za poliranje
35x20mm konus
Šmirgla u kolutu na
platnu, finoća 150 a
10m
Četka nemontirana
jelenska koža
Univerzalna polirna
pasta-odgovar. Ivoclar
Zubi za protezeodgovar.Biogal
Zaštitna folija za aparat
MINISTAR
S(1,5x125mm)
Zaštitna folija za aparat
MINISTAR
S(1,0x125mm)
Vosak za lepljenje-odg.
Galeo
Mandrele za šmirglu
Materijal za izradu
ortodonskih aparata
prah-odgov. Ortopoli
Materijal za izradu
ortodonskih aparata
tečnost-odgo. Ortopoli
.Ortodonski šraf maxiodgovaraj.
Dentaur.600-302-60
Ortodonski šraf
medium za distalno
pomeranje zuba odgovarajuci. Dentaur.

Pak.

50

Pak.

40

Kom.

70

Kom.

30

Pak.

10

Kom.

20

Kom.

10

Garn.

500

Pak.

5

Pak.

5

Pak.

10

Kom.

12

Pak.

20

Pak.

20

Kom.

800

Kom.

1400
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37.
38.
39
40

600-500-60
Žica 0,5-odgov. Dent.
50m
Žica 0,6-odg. Dent.
40m
Žica 0,7-odg. Dent.
30m
Žica 0,8-odg. Dent.
20m

Kom.

3

Kom.

6

Kom.

17

Kom.

20

UKUPNO

Datum
_______________

Ponuñač:
________________________
(štampano ime i prezime odgovorne osobe)
M.P

_________________________
(potpis odgovorne osobe)
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Предмет јавне набавке бр.01/14: зубарски потрошни материјал обликован у 8 партија - 33141800
Partija 8: SPECIFIKACIJA MATERIJALA ZA HIRURGIJU - 33141125
Red.
br.
1.

2.

3.

4.

5.

Naziv
Sredstvo za lečenje
alveolita-odgovar.
Alvogyl
Biološka sredstva za
zaust. krvarenjaodgovar. Gelatamp
Hirurški konac (silk
3/0 okrugla igla
27mm)odgovar.Resorba
Nožić skalpel br. 15
a 100 kom.
Jodoform štrajfna
impregnirana 5%
jod.
Rastvorom,širina
1cm-odgov. Roeko

Jed.
mere

Količina

Pak.

30

Pak.

60

Kom.

2400

Pak.

25

Pak.

20

Naziv
ponuñenog
sredstva

Cena po jedinici
:mase(g,kg);zapremine(ml,l)
;komada,lista

Jedinična cena bez
PDV-a

Jedinična cena sa PDV-om

Ukupna cena
bez PDV-a

Ukupna cena sa
PDV-om

UKUPNO

Datum
_______________

Ponuñač:

M.P

________________________
(štampano ime i prezime odgovorne osobe)
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ПРИЛОГ III - ОБРАЗАЦ ЗА ОЦЕНУ ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА
из чл. 75. и 76. Закона о јавним набавкама
ПОПУЊАВА ПОНУЂАЧ!!
Назив понуђача
Адреса понуђача
Доказ достављен
УСЛОВ

НАЧИН ДОКАЗИВАЊА
Да

1. Да је понуђач регистрован за
предметну набавку

Извод из Агенције за привредне регистре
-фотокопија

2. Да понуђач и његов законски заступник
није осуђиван за неко од кривичних
дела против привреде,животне
средине,против примања или
давања мита, кривично дело преваре
3. Да понуђачу није изречена мера
забране обављања делатности

Уверење надлежног суда и надлежне
полицијске управе Министарства унутрашњих
послова- не може бити старији
од 2 месеца пре отварања понуда

4.1 Да је измирио доспеле порезе
4.
4.2 Да је измирио јавне дажбине

5. Да има важећу дозволу надлежног
органа за обављање делатности која
је предмет јавне набавке
6. Понуђач је дужан да при саставља
њу своје 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
гарантује да је ималац права
интелектуалне својине.
ДОДАТНИ УСЛОВИ

Потврда из АПР- а која је издата након
објављивања позива за подношење понуда
Потврда
пореске
управе
(фотокопија)-не
може бити старија од 2 месеца пре отварања
понуда
Потврда локалне самоуправе(фотокопија) –
не може бити старија од 2 месеца пре
отварања понуда
Оснивачки акт-фотокопија

може

Попуњен и оверен , Прилог IV

НАЧИН ДОКАЗИВАЊА

1. Биланс стања и биланс успеха у
последње 3. године

Извештај АПР-а о бонитету за јавне набавке

2. Предметна добра морају бити
регистрована код надлежне установе

Копија решења о регистрацији код Агенције
за лекове и медицинска средства

Наведени докази су уједно и обавезна садржина понуде, изузев доказа који су јавно доступни на интернет
страницама надлежних органа (АПР-а).
Доказе који се уз конкурсну документацију доставе као фотокопије, понуђач је дужан да достави оригинале у
року од 5 дана од захтева Наручиоца, а пре доношења Одлуке о додели уговора .У противном наручилац ће
његову понуду одбити као неприхватљиву -чл.79. Закона.
Место и датум
Понуђач
__________________
М.П.
_____________________
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Не

ПРИЛОГ IV – ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА ИЗ ЧЛ. 75.
СТ. 2. ЗАКОНА

У вези чл.75. ст.2. Закона о јавним набавкама „Сл. гласник РС 124/2012“,
као заступник понуђача дајем следећу

ИЗЈАВУ

Понуђач _______________________ у поступку јавне набавке зубарског
потрошног материјала обликованог у 8 партија бр. 01/14 од 19.02.2014.год,
поштовао је обавезе који произилазе из важећих прописа о заштити на
раду , запошљавању и условима рада, заштити животне средине и
гарантујем да је ималац права интелектуалне својине.

Датум

______________

Понуђач

М.П

_____________
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ПРИЛОГ V – 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 потрошни материјал, ЈН.бр. 01/14 - НЕ ОТВАРАТИ“.Понуда
се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до
31.03.2014.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 потписане и оверене следеће обрасце:
-Образац понуде
-Изјава о независној понуди
-Образац изјаве о поштовању обавеза из чл.75. ст.2. Закона
-Образац за оцену испуњености услова из чл.75 и 76. Закона
-Образац структуре цене
Понућач може да поднесе понуду за једну или више партија.Понуда
мора да обухвати најмање једну целокупну партију, а у случају да
понуђач поднесе понуду за две или више партија, она мора бити
поднета за сваку партију посебно.
Докази из чл.75. и 76.Закона, у случају да понуђач поднесе понуду за
две или више партија, не морају бити достављени за сваку партију
посебно, односно могу бити достављени у једном примерку за све
партије.Понуђач мора да у својој понуди јасно наведе(Изјава дата у
слободној форми) да се налази у Регистру понуђача који води Агенција
за привредне регистре, уколико на тај начин жели да докаже
испуњеност услова из члана 75. став 1. ЗЈН
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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- зубарског потрошног
материјала,
ЈН бр. 01/14- НЕ ОТВАРАТИ“
„Допуна понуде за јавну набавку добара- зубарског потрошног
материјала,
ЈН бр. 01/14- НЕ ОТВАРАТИ“
„Опозив понуде за јавну набавку добара- зубарског потрошног
материјала,
ЈН бр. 01/14- НЕ ОТВАРАТИ“
„Измена и допуна понуде за јавну набавку добара- зубарског
потрошног материјала,
ЈН бр. 01/14- 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 краћи од 60 дана( „Сл.гласник РС“
бр.119/2012) на основу документа који испоставља понуђач, а којим је
потврђена испорука добара, али ни дужи од 120 дана у 2014.годиничл.16. Закон о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним
трансакцијама.
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

25

одвојено искаже у динарима.Ако је у понуди исказана неубичајено
ниска цена, наручилац ће поступити у складу са чланом 92. Закона.
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. 01/14.год“.Тражење додатних информација или
појашњења телефоном није дозвољено.
8.КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА,ЕЛЕМЕНТИ
KРИТЕРИЈУМА:
Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума
економски најповоњнија понуда, то јест применом следећих елемената:
1.Рок плаћања
120 дана
60 дана и више

50 пондера
50 пондера
40 пондера

2.Цена

40 пондера

Најнижа понуђена цена
Пондери по основу цене = ----------------------------------- X 40
Понуђена цена
3.Рок испоруке
1 дан
више од 1 дана

10 пондера
10 пондера
5 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 рок важења понуде..
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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,електронскoм
поштом,факсом или препорученом пошиљком са повратницом 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 7 дана пре истека рока за подношење понуда.
После доношења одлуке о додели уговора из чл.108.Закона или одлуке
о обустави поступка јавне набавке из чл.109. Закона, рок за подношење
захтева за заштиту права је 10 дана од пријема одлуке.
Подносилац захтева је дужан да на рачун буџета Републике Србије
уплати таксу од 80.000,00 динара ( број жиро рачуна:840-742221843-57,
шифра плаћања 153; позив на број 97 50-016, сврха: Републичка
административна такса са назнаком јавне 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 33 страна.

27

ПРИЛОГ VI - ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ
(попуњава понуђач)
Понуда бр ________ од __________ за јавну набавку зубарски потрошни
материјал обликован у 8 партија, ЈН 01/14.
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

В) ЗАЈЕДНИЧКИ

3)ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ: зубарски потрошни материјал обликован у
8 партија - Партија ____________________________
Укупна цена без ПДВ-а
Укупна цена са ПДВ-а
Рок и начин плаћања (навести рок у данима)
Рок важења понуде ( 90 дана од дана отварања
понуда – навести рок у данима)
Рок испоруке ( у данима по склапању уговора)
Гарантни период ( у месецима)
Место и начин испоруке
Напомена: Понуђач попуњава образац за сваку партију посебно.
Датум
________________

Понуђач

м.п

____________________
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Прилог VII - ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ
за ЈН 01/14 зубарски потрошни материјал обликован у 8 партија

Број партије и назив
Јединична цена без ПДВ-а
Јединична цена са ПДВ-ом
Укупна цена без ПДВ-а
Укупна цена са ПДВ-ом

Напомена: Понуђач попуњава образац за сваку партију посебно.

Датум
_______________

Потпис понуђача
М.П.

___________________
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ПРИЛОГ VIII – Образац изјаве о независној понуди
( ПОПУЊАВА ПОНУЂАЧ)

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 зубарског потрошног материјала обликованог у 8 партија
број 01/14, поднео независно, без договора са другим понуђачима или
заинтересованим лицима.

Датум

_____________

Потпис понуђача

М. П

_________________
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ЗАВОД ЗА СТОМАТОЛОГИЈУ КРАГУЈЕВАЦ
БРОЈ:
ДАТУМ:
Крагујевац

УГОВОР
Закључен дана _______________, године између:

1. Завода за стоматологију Крагујевац у Крагујевцу, Змај Јовина 32. ПИБ
101508979 матични број: 17228439 бр.рачуна: 840-495661-58, кога заступа директор
Проф. др Ранко Голијанин (у даљем тексту: купац)
2. _______________________________________________________________________
_______________________________________________
(у даљем тексту: продавац)
(у даљем тексту: заједнички означени као уговорне стране)
Уговорне стране сагласно констатују:
-да је купац у складу са одредбама Закона о јавним набавкама („Сл.гл. РС“, број:
124/12), а на основу позива за подношење понуда за ЈН добара у отвореном поступку
број: 01/14 од __________.године, спровео поступак ЈН у отвореном поступку.
-да је продавац доставио позив за понуду број _________ од _________ год., која се
налази у прилогу овог Уговора и саставни је део Уговора.
-да понуда продавца у потпуности одговара техничким спецификацијама из конкурсне
документације
-да је купац донео Одлуку о додели уговора бр. _________ од _________.год.

Члан 1.
Предмет овог Уговора је купопродаја зубарског потрошног материјала, партија бр.
_________ од стране Купца, у свему према понуди Продавца број _________ од
_________.год.

Члан 2.
Укупна уговорена цена, из чл.1. овог Уговора износи _________ динара, без обрачунатог
ПДВ-а, односно _________ динара са обрачунатим ПДВ-ом.

Члан 3.
Купац се обавезује да цену из чл. 2. овог Уговора, плаћа на рачун Продавца бр.
_____________________ у року од. ________ дана по испостављању фактуре, после сваке
сукцесивне испоруке.
Продавац ће приликом фактурисања зарачунавати порез на додату вредност у складу са
позитивним законским прописима, а на терет Купца.

Члан 4.
Место испоруке зубарског потрошног материјала је Завод за стоматологију Крагујевац,
Змај Јовина 32.
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Члан 5.
Продавац се обавезује да зубарски потрошни материјал, из чл. 1. овог Уговора испоручује
Купцу:
1. у року од ______ дана, од дана упућеног захтева
2. са сертификатом о квалитету.

Члан 6.
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 7.
Уговорне стране сагласне су да се квалитативни и квантитативни пријем робе из чл.1. овог
Уговора врши приликом пријема робе.
Уколико Купац установи недостатке у квалитету испоручене робе дужан је да о томе одмах
обавести Продавца и да га позове да у року од 24 часа отклони ове недостатке, односно
испоручи робу сагласно уговореном квалитету.
Члан 8.
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 9.
У случају више силе уговорне стране се привремено ослобађају уговорних обавеза, за
време док виша сила траје.
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 10.
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 11.
Уговорне стране су сагласне да за све што овим Уговором није предвиђено, важе одредбе
Закона о облигационим односима.
Члан 12.
За све евентуалне спорове у вези овог Уговора, Уговорне стране су се сагласиле да буде
надлежан Привредни суд у Крагујевцу.
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Члан 13.
Овај Уговор сачињен је у 4 (четири) истоветна примерка од којих по 2 (два) свакој уговорној
страни.

За Купца
Директор
_____________________

За Продавца
директор
______________________
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