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На основу чл.32. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“
бр 124/2012,14/15,68/15)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 02/17 - бр. 01-200и
Решења о образовању комисије за јавну набавку 02/17 –бр.01200/1 припремљена је:
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
у отвореном поступку за јавну набавку стоматолошке опреме
обликоване у 10 партија - 33126000, ЈН бр.02/17
Конкурсна документација садржи:
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тих услова ............................................................................ 16 стр
IV Образац изјаве о поштовању обавеза из чл.75. ...... 17 стр.
V
Упутство понуђачима како да сачине понуду .......... 19 стр.
VI Образац понуде ......................................................... 25 стр.
VII Образац структуре цене ............................................. 28 стр.
VIII Образац изјаве о независној понуди ........................ 29 стр.
IX Oбразац трошкова…………………………………………………… 30 стр.
X Модел уговора ............................................................ 31 стр.
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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@mts.rs (у даљем тексту: Наручилац) позива понуђаче да поднесу своје
писмене понуде у складу са конкурсном документацијом, ради закључења уговора о
јавној набавци стоматолошке опреме обликоване у 10 партија
матични број: 17228439
ПИБ: 101508979 Број текућег рачуна:840-495661-58
Право учешћа у поступку имају сва правна и физичка лица која испуњавају обавезне
услове предвиђене чл.75. ЗЈН.,као и додатне услове из чл. 76.ЗЈН. који су ближе одређени
конкурсном документацијом.
2.Врста поступка јавне набавке: отворени поступак
3.Предмет јавне набавке: Предмет јавне набавке бр.02/17 су добра- стоматолошка
опрема обликована у 10-партија; 33126000
Партија1- Рефлектор плафонски за хирушку салу-33126000-9
Партија 2-Парочистач за зубну технику-33126000-9
Партија 3-Стерилизатор-33191100
Партија 4-Аутоклав-33191110-9
Партија 5-Хирушки насадник-33126000-9
Партија 6-Колењак светлосни-33126000-9
Партија 7-Турбина светлосна-33126000-9
Партија 8-Хирушки микромотор-33126000-9
Партија 9-Лампа са лупом и сијалицом-33126000-9
Парија 10-Микромотор ординацијски-33126000-9
4.Критеријум, елементи критеријума за доделу уговора:Критеријум за доделууговора је
Најнижа понуђена цена.
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 05.05.2017.године до 12 часова.
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Понуда се сматра благовременом ако је у писарницу наручиоца пристигла и оверена
Заводним печатом наручиоца закључно са даном 05.05.2017.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 02/17-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
05.05.2017.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.
7.Отварање понуда је јавно и одржаће се дана 05.05.2017.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:Снежана Петровић,Снежана Обрадовић
Тел/факс:034/366530Е-mail:zstomkg@mts.rs
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ПРИЛОГ II – Врста,техничке карактеристике,квалитет,количина
Предмет јане набавке 02/17:Стоматолошка опрема обликована у 10-партија-33126000

Partija 1: Reflektor plafonski za hirurusku salu-33126000-9

Red. br.

1.

Naziv

Reflektor plafonski za hirusku salu-led

Jed.
mer
e

Količ
ina

kom

1

Naziv
ponuđeno
g sredstva

Jedinična
cena bez
PDV-a

Jedinična
cena sa PDVom

Ukupna cena bez
PDV-a

Ukupna cena sa PDVom

УКУПНО

Напомена:

Рефлектор мора да садржи следеће карактеристике

*Понуђени систем мора да укључи све компоненте које су неопходне за пуну фукционалност опреме:
- 1 носећи систем који је везан за плафон-преинсталација
- 1 плафонску фланшу са улежиштењем за везу преинсталације и централне осе
- 1 централну осу са једном хоризонталном обртном руком
- 1 опружну руку
- 1 опрерациону лампу
- 2 стерилне ручице
5

* ГЛАВНА ЛАМПА
-ЛЕД технологије
-Интензитет светла минимум 160.000 lux-a
-Подешавање интензитета светла путем стерилишуће ручице од 50% до 100% или већег опсега
-Температура боје светла минимум 5600 К
-Ра индекс 95 или више
-Дијаметар главе 630мм
-Амијентално светло 300 lux
- Век трајања сијалице 45000 сати и више

Datum
__________________

М.П

Ponuđač:
____________________
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Предмет јавне набавке бр.02/17:стоматолошка опрема обликована у 10-партија 33126000

Partija 2 Parocistac za zubnu tehniku-33126000-9
Red. br.

1.

Naziv
Parocistac za zubnu tehniku
Manuelno ponjenje,radni pritisak najmanje 5 bara,manometar za
pokazivanje pritiska u rezervoaru.pistolj na paru sa low voltage
komandom i regulatorom.
Mehanicki ventil,kontrola nivoa vode u rezervoaru i kontrolno
svetlo kod niskog nivoa vode.
Bojler i kuciste od nerdjajuceg celika.Mogucnost instalacije u zid.

Jed.
mere

Količina

kom

1

Naziv
ponuđenog
sredstva

Jedinična
cena bez
PDV-a

Jedinična
cena sa
PDV-om

Ukupna cena bez
PDV-a

Ukupna cena
saPDV-om

UKUPNO

Datum
_______________

Ponuđač:
M.P

________________________
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Предмет јавне набавке бр.02/17:стоматолошка опрема обликована у 10 партија- 33126000

Partija 3: sterilizator-33191110-9
Red. br.

1.

Naziv
Sterilizator-manji za suvu sterilizaciju.
Unutrasnje dimenzije komore
370x305x300mm.Dimenzije polica
350x220mm.Dubina 300 mm.Tezina oko 22kg.
Vreme zagrevanja,max 15 min,da ima
sigurnosni sistem protiv pregrevanja.Da
poseduje mikroprocesorski kontroler
temperature i vremena.Uredjaj mora da sadrzi
i stepen zastite

Datum
______________

Jed.
mere

Količina

Kom.

2

М.P.

Naziv
ponuđenog
sredstva

Jedinična cena bez
PDV-a

Jedinična cena sa
PDV-om

Ukupna cena bez
PDV-a

Ukupna cena sa
PDV-a

Ponuđač
--------------------------------
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Предмет јавне набавке бр.02/17:стоматолошка опрема обликована у 10-партија 33126000

Partija 4 Autoklav-33191110-9
Red. br.

1.

Naziv
Autoklav-manji,za sterilizaciju vodenom
parom.Dimenxije.sirina 42.5cm,dubina
75cm,visina 48.5cm.Komora
25x35cm,zapremina 18l.
Posuda 19x29x2cm
Tezina oko 44kg
Napajanje 230v/50Hz/2100w.Odg.“МELAG“
B-klase

Jed.
mere

Količina

kom.

2

Naziv
ponuđen
og
sredstva

Jedinična cena bez
PDV-a

Jedinična cena sa
PDV-om

Ukupna cena bez
PDV-a

Ukupbna cena sa PDVom

UKUPNO

Datum
______________

М.P.

Ponuđač
--------------------------------
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Предмет јавне набавке бр.02/17:стоматолошка опрема обликована у 10 партија- 33126000

Partija 5:HIRUSKI NASADNIK– 33126000-9
Red
. br.

1.

Naziv

Hiruski nasadnik-sa spoljnim
hladjenjem,prikljuckom za motor,sa
kopcicom produzeni za hiruske
borere,minimalana brzina
40.000obr/min,odnos prenosa
1:1.Odg.W&H.

Jed.
mere

Količina

kom

3

Naziv ponuđenog
sredstva

Jedinična cena
bez PDV-a

Jedinična cena sa PDVom

Ukupna cena bez
PDV-a

Ukupna cena sa
PDV-om

UKUPNO

Datum
______________

М.P.

Ponuđač
--------------------------------
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Предмет јавне набавке бр.02/17:стоматолошка опрема обликована у 10-партија 33126000
Partija 6: Kolenjak svetlosni33126000-9

Red. br.

1.

Naziv

Коlenjak svetlosni-kolenjak kavo 1:1 sa svetlom
-min.obrtaji 40.000 obr/min
-sistem vadjenja borera na dugme
-unutrasnji sprej
-usmerivac prljavstine I ojacan sistem stezanja
-moze se sterilisati u autoklavu na 135*C

Jed.
mere

Količina

kom

2

Naziv ponuđenog
sredstva

Jedinična
cena bez
PDV-a

Jedinična cena
sa PDV-om

Ukupna cena bez
PDV-a

Ukupna cena sa
PDV-om

UKUPNO

Datum
______________

М.P.

Ponuđač
--------------------------------
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Предмет јавне набавке бр.02/17:стоматолошка опрема обликована у 10-партија 33126000
Partija 7: Turbina svetlosna 33126000-9

Red. br.

1.

Naziv
Turbina svetlosna
-turbina sa svetlom
-rad bez vibracija(57 Db)
-snaga min.23w
-direkt STOP-zaustavljanje borera za 1 sek.
-idealna kombinacija uglova(glava 100,koleno 19
stapeni)olaksava rad u tesko pristupacnim
podrucjima
-kompaktna glava
-hladjene sa minimum tri mlaznice
-keramicki kuglcni lezajevi
-moze se sterilisati u autoklavu na 134C

Jed.
mere

Količina

kom

2

Naziv ponuđenog
sredstva

Jedinična
cena bez
PDV-a

Jedinična cena sa
PDV-om

Ukupna cena bez
PDV-a

Ukupna cena sa
PDV-om

UKUPNO

Datum
______________

М.P.

Ponuđač
--------------------------------
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Предмет јавне набавке бр.02/17:стоматолошка опрема обликована у 10-партија 33126000

Partija 8: hiruski mikromotor 33126000-9
Red. br.

Naziv

Jed.
mere

Količina

Naziv ponuđenog
sredstva

Jedinična cena
bez PDV-a

Jedinična cena sa
PDV-om

Ukupna cena bez
PDV-a

Ukupna cena sa
PDV-om

Mikrokotor za hirurgiju sa E-tip
1.

nasadnikom.Odg.W&H

kom

2

UKUPNO

Datum
______________

М.P.

Ponuđač
--------------------------------
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Предмет јавне набавке бр.02/17:стоматолошка опрема обликована у 10-партија 33126000
Partija 9: Lampa sa lupom I sijalicom 33126000-9
Red.
br.

1.

Naziv
Lampa sa lupom I sijalicom
-Lampa sa postoljem za sto
-stakleno socivo oko 90mm
-uvecanje :3x
-dodatno socivo 12x
-prstenasta fluo cev:115mm/12w
-zastitni poklopac
-1.5m priklju;ni kabal
-napajanje:230v/50Hz/12w
-opcionalno,rezervna sijalica(NKL 022F)

Jed. mere

kom

Količina

Naziv ponuđenog
sredstva

Jedinična
cena bez
PDV-a

Jedinična cena
sa PDV-om

Ukupna cena
bez PDV-a

Ukupna cena sa
PDV-om

2

UKUPNO

Datum
______________

М.P.

Ponuđač
--------------------------------
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Предмет јавне набавке бр.02/17:стоматолошка опрема обликована у 10-партија 33126000
Partija 10: Mikromotor ordinacijski -33126000-9

Red. br.

Naziv

Jed.
mere

1.

Mkromotor
ordinacijski(ELEKTR
O) sa crevomodg.KAVO

kom

Količin
a

Naziv ponuđenog sredstva

Jedinična cena
bez PDV-a

Jedinična cena
sa PDV-om

Ukupna cena
bez PDV-a

Ukupna
cena sa
PDV-om

2

UKUPNO

Datum
______________

М.P.

Ponuđač
--------------------------------
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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
УСЛОВ
1. Да је понуђач регистрован за
предметну набавку
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
3.1 Да је измирио доспеле порезе
3. 3.2 Да је измирио јавне дажбине
4. Да има важећу дозволу надлежног
органа за обављање делатности која
је предмет јавне набавке
5. Понуђач је дужан да при састављању
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 нема
забрану обављања делатности која је на
снази у време подношења понуда.
ДОДАТНИ УСЛОВИ
1. Предметна добра за која се сматрају да су
Медицинска средства морају бити
Р егистрована код надлежне установеАЛИМС

НАЧИН ДОКАЗИВАЊА
Извод из Агенције за привредне регистре
-фотокопија
Уверење надлежног суда и надлежне полицијске управе
Министарства унутрашњих послова- не може бити старије
од 2 месеца пре отварања понуда

Потврда пореске управе (фотокопија) -не може може бити старија
од 2 месеца пре отварања понуда
Потврда локалне самоуправе(фотокопија) – не може бити старија
од 2 месеца пре отварања понуда
Решење Министарства здравља-фотокопија

Попуњен и оверен , Прилог IV

НАЧИН ДОКАЗИВАЊА
Попуњен и оверен ,Прилог IV

Испуњеност услова доказује се Изјавом из чл.77.став 4.ЗЈН-Прилог IV,осим услова из чл.75.став
1.тачка 5)-Решење Министрарства здравља - фотокопија

датум
--------------------

Понуђач
М.П

---------------------
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ПРИЛОГ IV – ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА
ЧЛ.75. и 76. ЗЈН У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ

У вези чл.77. ст.4. Закона,под пуном материјалном и кривичном
одговорношћу, као затупник понуђача, дајем следећу

ИЗЈАВУ
Понуђач _______________________ у отвореном поступку јавне
набавке
02/17-Стоматолошка опрема обликована у 10-партија33126000,испуњава 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 органозоване криминалне групе,да није
осуђиван за кривична дела против привреде,кривична дела против
животне средине,кривично дело примања или давања
мита,кривично дело превере.
3) 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)
4) Понуђач је поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о
заштити на раду,запошљавању и условима рада,заштити животне
средине као и да немају забрану обављања делатности која је на
снази у време подношења понуда:
5) Понуђач испуњава додатне услове из чл.76.ЗЈН и то Решење
Алимс-а за добра која се сматрају медицинским средством.

Датум

______________

Понуђач

М.П

_____________

Напомена:Уколико понуду подноси група понуђача,Изјава мора,бити потписана од стране
овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.
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ПРИЛОГ IV/1 – ИЗЈАВА ПОДИЗВОЂАЧА О ИСПУЊАВАЊУ
УСЛОВА ИЗ ЧЛ.75. и 76.ЗЈН У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ

У вези чл.77. ст.4. Закона,под пуном материјалном и кривичном
одговорношћу, као затупник понуђача, дајем следећу

ИЗЈАВУ
Подизвођач _______________________ у отвореном поступку јавне
набавке
02/17-Стоматолошка опрема обликована у 10-партија33126000,испињава услове из чл. 75.Закона,односно услове дефинисане
конкурсном документацијом за предметну јавну набавку и то:
1) Подизвођач је регистрован код надлежног органа,односно уписан у
одговарајући регистар:
2) Пдизвођач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од
кривичних дела као члан органозоване криминалне групе,да није
осуђиван за кривична дела против привреде,кривична дела против
животнe средине,кривично дело примања или давања
мита,кривично дело превере.
3) Подизвођач је измирио доспеле порезе,доприносе и друге јавне
дажбине у складу са прописима Републике Србије(или стране
државе када има седиште на њеној територији)
4) Подизвођач је поштовао обавезе које произилазе из важећих
прописа о заштити на раду,запошљавању и условима рада,заштити
животне средине као и да немају забрану обављања делатности
која је на снази у време подношења понуда:
5) Понуђач испуњава додатне услове из чл.76.ЗЈН и то Решење
Алимс-а за добра која се сматрају медицинским средством

Датум
______________

Понуђач
М.П

_____________

Напомена:Уколико понуду подноси група понуђача,Изјава мора,бити потписана
од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.
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ПРИЛОГ 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 добарастоматолошка опрема обликована у 10-партија ЈН.бр. 02/17- НЕ
ОТВАРАТИ“.Понуда се сматра благовременом уколико је примљена
од стране наручиоца до 05.05..2017.године до 12 часова.
Понуда која је примљена по истеку дана и сата до које се понуде могу
подносити, сматраће се неблаговременом. Наручилац ће одбити понуде
за које није могуће утврдити стварну садржину понуде или није могуће
упоредити је са другим понудама .
Понуда мора да садржипотписане и оверене следеће обрасце:
-Образац понуде
-Изјава о независној понуди
- Образац за оцену испуњености услова чл.75 и 76.ЗЈН -Прилог III
- Изјава о испуњавању услова из чл.75 и 76. Закона -Прилог IV
-Образац структуре цене
- Образац трошкова припреме понуда
-Модел уговора
-Решење Министарства здравља за обављање делатности која је
предмет ЈН- фотокопија
-Потврда или сертификат произвођача апарата о обучености сервисера
за сервирање понуђеног модела апарата за партију 1-рефлектор
плафонски за хирушку салу- фотокопија
Обрасце дате у конкурсној документацији понуђачи треба да попуне
читко,како би се могла утврдити стварна садржина понуде,а овлашћено
лице понуђача исте потписује и оверава печатом.Понуђач мора уз
понуду да достави каталог ради бољег упоређивања техничких
карактеристика које су тражене у прилогу II.
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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 чија је понуда оцењена као најповољнија је на захтев
наручиоца,дужан да достави фотокопију захтеваних доказа о
испуњености услова,чл.75.став 1.тачка 1) до 4),(пре доношења одлуке)
у року од 5 дана.Усупротном наручилац ће његову понуду одбити као
неприхватљиву.
ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ
Понуђач је дужан да ѕа подизвођаче достави доказе о испуњености
обавезних услова,то јест потписан и оверен образац изјаве из Прилога
IV,и доказ о испуњености услова из чл.75.став1.тачка 1) до 4) ЗЈН,а
доказ о испуњености услова из чл.75.став 1.Тачка 5.за део набавке који
ће се извршити преко подизвођача.
Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из
поступка јавне набавке,односно извршење уговорних обавеза,без
обзира на број подизвођача.
Понуђач је дужан да наручиоцу,на његов захтев омогући приступ код
подизвођача,ради утврђивања испуњености тражених услова.
Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и
понуђача који подноси понуду са подизвођачем,тај подизвођач ће бити
наведен и у уговору о јавној набавци.
ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА
Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да
се определи да обрасце дате у конкурсној документацији потписују и
печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача.У случају да се
понуђачи определе да један понуђач из групе потписује и печатом
оверава обрасце дате у конкурсној документацији,наведено треба
дефинисати споразумом којим се понуђачи из групе понуђача
међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке,а
који чини саставни део заједничке понуде сагласно члану 81.ст.4.тач.1)
до 2) Закона и то податке о:
1) податке о члану групе који ће бити носилац посла,односно који
ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред
наручиоцем и
2) опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу
уговора.
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Модел Уговора потребно је да овери печатом и потпише
овлашћено лице групе понуђача,а на начин како су то понуђачи
из групе понуђача регулисали споразумом о заједничком
послу,чиме потврђује да прихвата све елементе уговора.
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 најкасније 5
дана пре истека рока за подношење понуда,са назнаком:„Измена
понуде за јавну набавку добара- стоматолошка опрема обликована у
10- партија,ЈН бр. 02/17- НЕ ОТВАРАТИ“
„Допуна понуде за јавну набавку добара- стоматолошка опрема
обликована обликована у 10 партија ,ЈН бр. 02/17- НЕ ОТВАРАТИ“
„Опозив понуде за јавну набавку добара- стоматолошка опрема
обликована у10 партија , ЈН бр. 02/17- НЕ ОТВАРАТИ“
„Изменаи допуна понуде за јавну набавку добара- стоматолошка
опрема обликована у 10 партија , ЈН бр. 02/17- НЕ ОТВАРАТИ“
По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче или
да мења своју понуду.
5.РОК ИСПОРУКЕ:
Услов прихватљве понуде је да испорукa предметних добара не може
бити дужа од 30 дана,на адресу наручиоца.
6.НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА,ГАРАНТНИ РОК
Рок плаћања je искључиво 60 дана(„Сл.гласник.РС“бр.119/2012 и
68/15) на основу докумената који испоставља понуђач, а којим је
потврђена испорука добара.Плаћање се врши уплатом на рачун
понуђача.Понуђачу није дозвољено да захтева аванс.
Гарантни рок је минимум 12 месеци ,а за партију 1-рефлектор
плафонски за хирушку салу минимум 24 месеца.Време одзива од
момента пријаве квара је максимално 5.сати.
Рок за отклањање квара у гарантном року је48 сати од момента пријаве
квара.За време гарантног рока све трошкове несметаног рада опреме
сноси понуђач.
7.ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И
ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У ПОНУДИ:

21

Цена мора бити исказана у динарима, са и без ПДВ-а, са урачунатим
свим трошковима које понуђач има у реализацији предметне набавке
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 је у понуди
исказана неубичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са
чланом 92. Закона.
8.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. 02/17.год“.Тражење додатних информација или
појашњења телефоном није дозвољено.
9.КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА,ЕЛЕМЕНТИ
KРИТЕРИЈУМА:
Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума
најнижа понуђена цена.
10.НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ
ПРАВА ПОНУЂАЧА:
Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу,непосредно на адресу
наручиоца ,факсом или препорученом пошиљком у току целог
поступка јавне набавке,а копија се истовремено доставља Републичкој
комисији.Наручилац ће обавештење о захтеву објавити на Порталу
јавних набавки и на својој интернет страници, у року од 2 дана од
пријема захтева..Наручилац ће 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 објављивања одлуке на Портлу
јавних набавки.
Подносилац захтева је дужан да на рачун буџета Републике Србије
уплати таксу од 120.000,00 динара ( број жиро рачуна:840-30678845-06,
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шифра плаћања 153; позив на број: број или ознака јавне набавке,
сврха:Републичка административна такса са назнаком јавне набавке на
коју се односи, корисник: Буџет Републике Србије).
Захтев за заштиту права мора да садржи:
1.назив и адресу подносиоца захтева и лице за контакт;
2.назив и адресу наручиоца;
3.податке о јавној набавци која је предмет захтева,односно о одлуци
наручиоца;
4.повреде прописа којима се уређује поступак јавне набавке;
5.чињеница и доказе којима се повреде доказују:
6.потврду о уплати таксе из чл.156.овог закона;
7.потпис подносиоца;
Као доказ о уплати таксе,у смислу члана 151.став.1.тачка 6)
ЗЈН,прихватиће се:
1.Потврда о извршеној уплати таксе из члана 156.ЗЈН која садржи
следеће елементе:
(1) да буде издата од старане банке и да садржи печат банке:
(2) да представља доказ о извршеној уплати таксе,што значи да потврда
мора да садржи податак да је налог за уплату таксе,односно налог за
пренос средстава реализован,као и датум извршења налога.
(3) износ таксе из члана 156.ЗЈН чија се уплата врши:
(4) број рачуна:840-30678845-06;
(5) шифру плаћања:153 или 253;
(6) позив наброј:подаци о броју или ознаци јавне набавке поводом које
се подноси захтев за заштиту права:
(7) сврха:ЗЗП;назив наручиоца,број или ознака јавне набавке поводом
које се подноси захтев за заштиту права:
(8)корисник: буџет Републике Србије:
(9) назив уплатиоца,односно назив подносиоца захтева за заштиту
права за којег је извршена уплата таксе:
(10) потпис овлашћеног лица банке
2.Налог за уплату,први примерак,оверен потписом овлашћеног лица и
печатом банке или поште, који садржи и све друге елементе из потврде
о извршеној уплати таксе наведене под тачком 1.
3.Потврда издата од стране Републике Србије,Министарства
финансија,Управе за трезор,потписана и оверена печатом,која садржи
све елементе из потврде о извршеној уплати таксе из зачке 4,осим оних
наведених под (1) и (10),за подносиоце захтева за заштиту права који
имају отворен рачун у оквиру припадајућег консолидованог рачуна
трезора,а који се води у Управи за трезор (корисници буџетских
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средстава,корисници средстава организација за обавезно социјално
осугурање и други корисници јавних средстава).
4.Потврда издата од старне Народне банке Србије у складу са законом
и другим прописом.Захтев за заштиту права мора да садржи све
податке прописане цланом 151.Закона о јавним набавкама.Упуство о
уплати таксе и начин доставља доказа налази се на сајту Републичке
комисије за заштиту права у поступцима јавних
набавки.(http>/www.kjn.gov.rs/st/upustvo-o-uplati-republi;keadministrativne-takse.html).Другачији доказ од доказа дат на сајту
Републичке Комисије наручилац неће прихватити.
Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл.138167.Закона
11. 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.
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ПРИЛОГ VI -ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ
(попуњава понуђач)
Понуда бр ________ од __________ за јавну набавку стоматолошке опреме
обликоване у 10 партија - ЈН 02/17.
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: стоматолошка опрема обликована у 10
партија Партија ____________________________
Укупна цена без ПДВ-а
Укупна цена са ПДВ-а
Рок и начин плаћања (навести рок у данима)
Рок важења понуде (минимум 90 дана од дана
отварања понуда – навести рок у данима)
Рок испоруке ( у данима по склапању уговора)
Гарантни рок(навести рок у месецима)
Место и начин испоруке
Напомена:Понуђач попуњава образац за сваку партију посебно.

Датум
________________

м.п

Понуђач
____________________
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ПРИЛОГ VI .1-ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ
(попуњава понуђач)
Понуда бр ________ од __________ за јавну набавку стоматолошке опреме
обликоване у 10 партија - ЈН 02/17.
2) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ
Назив подизвђача:
Адреса понуђача:
Матични број:
Порески идентификациони број понуђача (ПИБ):
Име особе за контакт:
Проценат укупне вредности набавке који ће извршити
подизвођач(не може бити већи од 50%)
Део предмета набавке који ће се извршити преко
подизвођача (не може бити већи од 50%)

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

Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

В) ЗАЈЕДНИЧКИ

3)ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ: стоматолошка опрема обликована у 10
партија Партија ____________________________

Укупна цена без ПДВ-а
Укупна цена са ПДВ-а
Рок и начин плаћања (навести рок у данима)
Рок важења понуде (минимум 90 дана од дана
отварања понуда – навести рок у данима)
Рок испоруке ( у данима по склапању уговора)
Гарантни рок(навести рик у месецима)
Место и начин испоруке
Напомена:Образац понуде попуњавају само они понуђачи који подносе понуду са
подизвођачем,а уколико има већи број подизвођача,потребно је да се наведени образац
копира у довољном броју примерака,да се попуни и достави за сваког подизвођача.

Датум
________________

м.п

Понуђач
__________________
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ПРИЛОГ VI .2-ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ
(попуњава понуђач)
Понуда бр ________ од __________ за јавну набавку стоматолошке опреме
обликоване у 10 партија - ЈН 02/17.
3) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ
а)Назив учесника у заједничкој понуди:
Адреса :
Матични број:
Порески идентификациони број (ПИБ):
Име особе за контакт:
б)Назив учесника у заједничкој понуди:
Адреса:
Матични број:
Порески индетификациони број (ПИБ)
Име особе за контакт:

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

Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

В) ЗАЈЕДНИЧКИ

3)ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ: стоматолошка опрема обликована у 10
партија Партија ____________________________
Укупна цена без ПДВ-а
Укупна цена са ПДВ-а
Рок и начин плаћања (навести рок у данима)
Рок важења понуде (минимум 90 дана од дана
отварања понуда – навести рок у данима)
Рок испоруке ( у данима по склапању уговора)
Гарантни рок(навести рок у месецима)
Место и начин испоруке
Напомена: Образац понуде попуњавају само они понуђачи који подносе понуду са
подизвођачем,а уколико има већи број подизвођача,потребно је да се наведени образац
копира у довољном броју примерака,д се попуни и достави за сваког подизвођача.

Датум
__________________

М.П

Понуђач
_________________________
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ПрилогVII -ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ

за ЈН 02/17,стоматолошка опрема обликована у 10-партија

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

Напомена:Понуђач попуњава образац за сваку партију посебно.

Датум
-------------------

Потпис понуђача
M.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 стоматолошке опреме обликобане
у 10 партија број 02/17,поднето независно,без одговора са другим
понуђачима или заинтересованим лицима.

Датум

_____________

Потпис понуђача

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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У складу са чл.88. став 1. Закона понуђач __________________________________
(назив понуђача)
доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде, како следи у табели

ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

Навести врсту трошкова (уколико их има)

Износ трошкова са ПДВом

1.

2.

3.

4.

5.

Укупан износ трошкова
са ПДВ-ом

*понуђач није у обавези да исказује-попуни празна поља табеле
**Образац је неопходно доставити без обзира да ли се поља попуњавају или не

М.П.

________________
(потпис овлашћеног лица)

Овај образац потписује и печатом оверава овлашћено лице понуђача односно
свих понуђача из заједничке понуде.
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ЗАВОД ЗА СТОМАТОЛОГИЈУ КРАГУЈЕВАЦ
РБЈН:02/17-стоматолошка опрема обликована у 10-партија
БРОЈ:
ДАТУМ:
Крагујевац

М О Д Е Л У Г О В О РА
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:
124/12,14/15 и 68/15), а на основу позива за подношење понуда за ЈН добара у
отвореном поступку број: 02/17 од __________.године, спровео поступак ЈН у
отвореном поступку.
-да је продавац доставио понуду број _________ од _________ год.заведена код
наручиоца под бројем _________ од , _________ год. за партију _________ 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 стоматолошке опреме обликоване у 10-партијa,а за
партију бр. _________, у свему према понуди Продавца број _________ од _________.год.
Члан 2.
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 Продавац ће
приликом фактурисања зарачунавати порез на додату вредност у складу са позитивним
законским прописима, а на терет Купца.
Члан 4.
Место испоруке стоматолошке опреме обликоване у 10-партија за партију------------- је
Завод за стоматологију Крагујевац, Змај Јовина 32.
Члан 5.
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Продавац се обавезује да стоматолошку опрему обликовану у 10-партија, из чл. 1. овог
Уговора испоручује Купцу у року од ______ дана, од дана упућеног захтева
Члан 6.
Уколико продавац не испоручи предметна добра 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 вредности не испоручених добара. Укупан износ камате не може прећи
5% уговорене цене.

Члан 7.
Продавац даје Купцу гаранцију понуђену опрему (предмет уговора) у трајању од--------Месеци.За време трајања гарантног рока,све трошкове одржавања несметаног рада
предмета уговора сноси Продавац.
Продавац ће уз опрему доставити гарантни лист који ће бити оверен даном стављања
предмета уговора у функцију.
Продавац се обавезује да у гарантном року обезбедити сервис и резервне делове за
опрему,а у свему према терминологији и стандардима произвођача.
Време одзива од званичне пријаве квара од старне Купца (факс,е-маил,телефонски позив)
је максимално 5 сати.
Рок за отклањање квара у гарантном року је 48 сати од момента пријаве квара.
Члан 8.
Уговорне стране сагласне су да се квалитативни и квантитативни пријем добара из чл.1.
овог Уговора врши приликом пријема .
Уколико Купац установи недостатке у квалитету испоручених добара дужан је да о томе
одмах обавести Продавца путем рекламације и да га позове да их у року од 24 часа
отклони.
Уколико то не учини и не испоручи добра у року из чл.6. овог Уговора, или их уопште не
испоручи, мора их заменити добрима бољих или истих карактеристика.
Члан 9.
Овај Уговор ступа на снагу даном потписивања од стране овлашћених представника
уговорених страна са роком важности од 12 месеци.
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 10.
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 11.
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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 12.
Уговорне стране су сагласне да за све што овим Уговором није предвиђено, важе одредбе
Закона о облигационим односима.
Члан 13.
За све евентуалне спорове у вези овог Уговора, Уговорне стране су се сагласиле да буде
надлежан Привредни суд у Крагујевцу.
Члан 14.
Овај Уговор сачињен је у 4 (четири) истоветна примерка од којих по 2 (два) свакој
уговорној страни.

За Купца

За Продавца

директор
_____________________

директор
______________________

Напомена: Модел уговора понуђач мора да попуни,парафира све стране,овери
печатом и потпише,чиме потврђује да прихвата елементе модела уговора.
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