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На основу чл. 63. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012,14/15 и 68/15 у даљем тексту: Закон), чл. 6. 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 мале вредности број  525 од 13.02.2018 и Решења о именовању комисије за 

јавне набавке бр 526 од 13.02.2018, комисија је припремила: 

 

КОНКУРСНУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ 

за јавну набавку  мале вредности за набавку услуга сервисирање медицинске опреме  

са уградњом резервних делова за потребе Дома здравља  Нови Пазар 

   ЈНМВ бр 1.2.3 

 

Конкурсна документација садржи: 

 

Поглавље Назив поглавља Страна 
I Општи подаци о јавној набавци 3 
II Подаци о предмету јавне набавке 4 

 

III 

Врста, техничке карактеристике, квалитет, количина и опис добара, радова или услуга, начин спровођења 

контроле и обезбеђења гаранције квалитета, рок извршења, место извршења или испоруке добара, евентуалне 

додатне услуге и сл. 
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IV 

Техничка документација и планови, односно документација о кредитној способности наручиоца у случају јавне 

набавке финансијске услуге кредита   
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V Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. Закона и упутство како се доказује испуњеност тих 

услова 
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VI Упутство понуђачима како да сачине понуду 13 

VII Образац понуде 23 

VIII Образац трошкова припреме понуде 58 

IX Образац изјаве о независној понуди 59 

X Модел уговора 60 

XI Модел наруџбенице 67 

 

 

I  ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 



 

3 

 

 
1. Подаци о наручиоцу 
Наручилац: Дом Здравља Нови пазар, Нови Пазар 

Адреса: Нови Пазар, ул. Генерала Живковића 1  

Интернет страница: www.dznovipazar.rs  

 

2. Врста поступка јавне набавке 
Предметна јавна набавка се спроводи као поступак јавне набавке мале вредности у складу са ЗЈН (''Сл. гласник РС'' број124/12 , 14/2015и 

68/2015) ради закључења оквирног споразума са једним понуђачем. 

Трајање оквирног споразума је годину дана. 

 
3. Предмет јавне набавке 

Предмет јавне набавке мале вредности бр.1.2.3 су услуге – набавка услуга сервисирањамедицинске опреме са уградњом резервних делова за 

потребе Дома здравља Нови Пазар 
4. Назнака  да се поступак спроводи ради закључења оквирног споразума : 

Поступак се спроводи ради закључења оквирног споразума са једним понуђачем. Наручилац ће у складу са потребама у оквиру оквирног споразума 

закључивати уговоре тј. наруџбенице за извршене услуге.  

 

5. Критеријум за одабир најповољнијег понуђача је:  

Најнижа понуђена цена. 

 
 

6. Контакт (лице или служба)  

Служба за јавне набавке и  комерцијалне послове 
Лице за контакт: 

Сафет Бојаџић,  шеф комерцијале и службе за јавне набавке 

faks: 020/311-764 

Е - mail адреса: dznovipazar@gmail. 

 

 

II  ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 
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1. Предмет јавне набавке 
Предмет јавне набавке бр.  1.2.3 ЈНМВ су услуге – услуга сервисирање медицинске опреме 

са уградњом резервних делова за потребе Дома здравља Нови Пазар на следећој опеми: 

 

CTG  aparat Fetal care 700 

CARDIOTOCOGRAF BISTOS BT350 

EKG Esoate p 80 

EKG SCHILLER  AT 1 

EKG EDANtrokanalni SE -300 B 

EKG Esoate p 80 

EKG SCHILLER  AT 1 

EKG EKG MAC 500 

 EDANtrokanalni SE -300 B 

EKG ŠESTOKANALNI 

EKG Contec 300G 

EKG Contec 1200G 

Inhalator LC multi -Šinski  inhalatori Technomed 

Kiseonička terapija sa ovlaživač bocom priključak za na bocu 
STERILIZATOR GIMETTE 21, 

STERILIZATOR INSTRUMENTARIJA ZAGREB, 

STERILIZATOR  ECOCEL 

BEXEN R300 

DEFIBRILATOR  Esaote  mod  MDF, 

DEFIBRILATOR   TEC -7721 K, 

DEFIBRILATOR SCHILLER  DG  

DEFIBRILATOR BEXEN R300 

Tenziometri i stetoskopi Riester, ERKA 
,,Simens,,  P 300 
’’Aloka’’SSC 390 

 

2. Јавна набавка се спроводи по партијама: Да. 
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50421000-Услуге поправке и одржавања медицинске опреме(и резервни делови) 
 

 

 

 

III  ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА, РАДОВА ИЛИ 

УСЛУГА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК 

ИЗВРШЕЊА ИЛИ ИСПОРУКЕ ДОБАРА, ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ УСЛУГЕ И СЛ. 
 

   За набавку- текуће поправке и одржавања медицинске опреме(и резервни делови) 
Врста,спецификација,количина и опис резервних делова и услуга које су предмет јавне набавке,детаљно су 
приказани у :Одељку  VII  ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ, 5)  ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ  КАКО ДА СЕ ПОПУНИ 

                     ЛИСТА ОБАВЕЗНИХ ДЕЛОВА ЗА ОЦЕНУ ПОНУДА 

 

 
 

Предмет јавне набавке услуга: Поправке и одржавања медицинске опреме 
опреме (и резервни делови). подразумева: 
1) редовно одржавања медицинске опреме по препоруци произвођача 
опреме. 
2) ванредно одржавање по позиву, од стране овлашћеног лица 
наручиоца. 
Стручно лице наручиоца ће у писаној форми (путем е-mail-a),факсом 
или телефоном, достављати захтеве који се односе на услугу одржавања 
медицинске  опреме у Дому здравља  оним лицима које је 
изабрани понуђач одредио као контакт особе. 
Изабрани понуђач је у обавези да по захтевима (налозима)наручиоца, 
у вези са услугама текуће поправке и одржавања медицинске опреме (и 
резервни делови) у Дому здравља  поступи у најкраћем могућем року, а 
при томе одзив понуђача на пријаву проблема мора бити мањи од 24 часа од 
захтева наручиоца. 
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Спецификација предмета јавне набавке, детаљно је приказана у ОБРАЗАЦУ    СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ  КАКО ДА 

СЕ ПОПУНИ ЛИСТА ОБАВЕЗНИХ ДЕЛОВА ЗА ОЦЕНУ ПОНУДА 

 
. 
Контрола  испоручених услуга и  добара ће се спроводити и од стране добављача и од стране наручиоца у складу са 
законским прописима. 
Место испоруке /извршења услуге: место извршењљ услуге су сви објекти Дома здравља Нови Пазар,у којима је 
инсталирана опрема из предмета ове јавне набавке,а у изузетним случајевима,када је због врсте и обима поправке 
то немогуће, поправка се врши у сервису Извршипоца услуга. У том случају одношење и врћање опреме организује 
Извршилац услуга а сви трошкови (долазак  сервисераи транспорт предметног добра)  су урачунати у цену норма 
сата. 
. 
 
 

 

 

 

IV  ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА И ПЛАНОВИ, ОДНОСНО ДОКУМЕНТАЦИЈА О КРЕДИТНОЈ 

СПОСОБНОСТИ НАРУЧИОЦА У СЛУЧАЈУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ФИНАНСИЈСКИХ УСЛУГА 

 

 

Није предвиђена за предметну јавну набавку. 

 

 
 

 

 

 

V  УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ 

ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА 
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1. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА 

 

 
1.1. Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који испуњава обавезне услове за учешће у 

поступку јавне набавке дефинисане чл. 75. Закона, и то: 

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

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, кривична дела против животне средине, кривично 
дело примања или давања мита, кривично дело преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона); 

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. тач. 4) Закона); 

4) Да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне набавке,ако је 

таква дозвола предвиђена посебним прописом.   
5) Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао обавезе које произлазе 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 понуде. (чл. 75. ст. 2. Закона). 

1.2. Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке, мора испунити    додатне услове за учешће у 
поступку јавне набавке,  дефинисане чл. 76. Закона, и то  
 

За партију бр 1: 
1.2.1.Доказ да понуђач запошљава најмање 3 сервисна инжињера у сталном радном односу у моменту пре објављивања 
позива за јавну набавку – доставити М обрасце 
  
1.2.2.Доказ да понуђач поседује ISO стандарде ISO9001 и ISO13485  за сервисирање медицинске опреме за понуђача-
 доставити копију 
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1.2.3.Доказ да понуђач поседује барем 1 теретно возило за обављање делатности у власништву - доставити копију 
саобраћајне дозволе  
  

1.2.4.Доказ да понуђач поседује Аналајзер за испитивање електро исправности медицинских апарата- 
Валидан сертификат о калибрацији, копија Извештаја о тестираном уређају 

 
За партију бр 2: 
 

1.2.5.Доказ да понуђач запошљава најмање 3 сервисера у сталном радном односу у моменту пре објављивања позива за јавну набавку – 

доставити М обрасце 

 

1.2.6.Доказ да понуђач поседује ISO стандарде ISO9001 и ISO13485  за сервисирање медицинске опреме за понуђача- доставити 

копију 

 

1.2.7.Доказ да понуђач поседује барем 1 теретно возило за обављање делатности у власништву - доставити копију саобраћајне дозволе   

 

1.2.8.Доказ да понуђач поседује Аналајзер за испитивање електро исправности медицинских апарата- 
Валидан сертификат о калибрацији, копија Извештаја о тестираном уређају 

1.2.9.Доказ да понуђач има у стално радном односу барем једног сервисера сертификованог  од стране бар четири произвођача опреме из 

предметне набавке- доставити копију сертификата 

 

1.2.10.Доказ да понуђач поседује следећу мерну опрему за испитивање медицинских апарата: 

ЕКГ симулатор – Валидан сертификат о калибрацији, копија Извештаја о тестираном уређају 
Дефибрилатор тестер- Валидан сертификат о калибрацији, копија Извештаја о тестираном уређају 
ЕКГ,Спо2,НИБП,ИБП симулатор – Валидан сертификат о калибрацији, копија Извештаја о тестираном уређају 
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1.3. Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 80. Закона, подизвођач мора да испуњава 
обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона и услов из члана 75. став 1. тачка 5) Закона, за део 
набавке који ће понуђач извршити преко подизвођача.   

 

1.4. Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача, мора да испуни обавезне услове из 
члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона, а додатне услове испуњавају заједно.  
Услов из члана 75. став 1. тач. 5) Закона, дужан је да испуни понуђач из групе понуђача којем је поверено 
извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог услова. 
 

2. УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА 
 

Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, у складу са чл. 77. став 4. Закона, понуђач 
доказује достављањем Изјаве , којом под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да испуњава услове за 
учешће у поступку јавне набавке из чл. 75.  Закона, дефинисане овом конкурсном документацијом, осим услова из члана 75. 
став 1. тачка 5) Закона. Понуђач мора уз понуду доставити Решење  од АПР(Приврдног суда) да је регистрован за делатност 
која је предмет ове набавке.. Уколико Изјаву потписује лице које није уписано у регистар као лице овлашћено за заступање, 
потребно је уз понуду доставити овлашћење за потписивање. 
 
Испуњеност додатних услова понуђач доказује достављањем  следећих доказа уз понуду : 
 
 
1.2.1.Доказ да понуђач запошљава најмање 3 сервисна инжињера у сталном радном односу у моменту пре објављивања позива за јавну 

набавку – доставити М обрасце 

 

1.2.2.Доказ да понуђач поседује ISO стандарде ISO9001 и ISO13485  за сервисирање медицинске опреме за понуђача- доставити 

копију 

 

1.2.3.Доказ да понуђач поседује барем 1 теретно возило за обављање делатности у власништву - доставити копију саобраћајне дозволе   

 

1.2.4.Доказ да понуђач поседује Аналајзер за испитивање електро исправности медицинских апарата- 
Валидан сертификат о калибрацији, копија Извештаја о тестираном уређају 
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1.2.5.Доказ да понуђач запошљава најмање 3 сервисера у сталном радном односу у моменту пре објављивања позива за јавну набавку – 

доставити М обрасце 

 

1.2.6.Доказ да понуђач поседује ISO стандарде ISO9001 и ISO13485  за сервисирање медицинске опреме за понуђача- доставити 

копију 

 

1.2.7.Доказ да понуђач поседује барем 1 теретно возило за обављање делатности у власништву - доставити копију саобраћајне дозволе   

 

1.2.8.Доказ да понуђач поседује Аналајзер за испитивање електро исправности медицинских апарата- 
Валидан сертификат о калибрацији, копија Извештаја о тестираном уређају 

1.2.9.Доказ да понуђач има у стално радном односу барем једног сервисера сертификованог  од стране бар четири произвођача опреме из 

предметне набавке- доставити копију сертификата 

 

1.2.10.Доказ да понуђач поседује следећу мерну опрему за испитивање медицинских апарата: 

ЕКГ симулатор – Валидан сертификат о калибрацији, копија Извештаја о тестираном уређају 
Дефибрилатор тестер- Валидан сертификат о калибрацији, копија Извештаја о тестираном уређају 
ЕКГ,Спо2,НИБП,ИБП симулатор – Валидан сертификат о калибрацији, копија Извештаја о тестираном уређају 

 
 

 
 

Уколико понуду подноси група понуђача понуђач је дужан да за  сваког члана групе достави наведене доказе да испуњава 
услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4), а доказ из члана 75. став 1. тач. 5) Закона, дужан је да достави понуђач из групе 
понуђача којем је поверено извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог услова.  
Додатне услове група понуђача испуњава заједно. 
 

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, понуђач је дужан да за подизвођача достави доказе да испуњава 
услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона, а доказ из члана 75. став 1. тач. 5) Закона, за део набавке који ће понуђач 
извршити преко подизвођача.   
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Наведене доказе о испуњености услова 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. 

 

Понуђачи који су регистровани у регистру који води Агенција за привредне регистре не морају да доставе доказ из чл.  75. ст. 
1. тач. 1) Извод из регистра Агенције за привредне регистре, који је јавно доступан на интернет страници Агенције за 
привредне регистре. 
 

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. 
 
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, 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. 
 

 

 

 

3. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА 
 

 

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА 

О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ 
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НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ 

 

 

У складу са чланом 77. став 4. Закона, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник понуђача, дајем следећу 

     

 

И З Ј А В У 

 

Понуђач  _____________________________________________ у поступку јавне набавке услуга сервисирање медицинске опреме са 

уградњом резервних делова за потребе ДЗ,, Нови Пазар број  1.2.3 ЈНМВ, испуњава све услове из чл. 75. и 76. Закона, односно услове 

дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то: 

6) Понуђач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар; 

7) 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; 

8) 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); 

9) 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:_____________                                                            Понуђач: 

Датум:_____________                         М.П.                     _____________________                                                         

 

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе 

понуђача и оверена печато 

 

 

 

ИЗЈАВА ПОДИЗВОЂАЧА 

О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. ЗАКОНА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ 
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НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ 

 

 

У складу са чланом 77. став 4. Закона, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник подизвођача, дајем следећу 

     

 

И З Ј А В У 

 

Подизвођач____________________________________________ у поступку јавне набавке услуга сервисирање медицинске опреме са 

уградњом резервних делова за потребе ДЗ,, Нови Пазар број  1.2.3 ЈНМВ, испуњава све 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) Подизвођач 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) 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) Да има важећу дозволу надлежног органа за  

     обављање   делатности која је предмет јавне набавке. 

                 

 

Место:_____________                                                                                                      Подизвођач: 

Датум:_____________                         М.П.                                                                                             _____________________                                                         

          

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица подизвођача и оверена 

печатом.  
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VI УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ 

 

 
1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА 

 

Понуђач подноси понуду на српском језику. 

 

2. НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА 
 

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.  

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. 

Понуду доставити на адресу: Дом здравља Нови Пазар,36300 Нови Пазар, ул. Генерала Живковића 1 – канцеларија бр 3 (на I спрату), са назнаком: 

,,Понуда за јавну набавку услуга, набавка услуга сервисирање медицинске опреме са уградњом резервних делова за потребе ДЗ,, Нови 

Пазар број  1.2.3 ЈНМВ - НЕ ОТВАРАТИ”. Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 23.02.2018. 

до 09:00 часова.  

 

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 наручилац 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. 

   

3. ПАРТИЈЕ :Предметна набавка је обликована по партијама. 

 

4.  ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА 
 

Подношење понуде са варијантама није дозвољено. 
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5. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ 
 

У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду на начин који је одређен за подношење понуде. 

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 Нови Пазар,Нови Пазар, ул. Генерала Живковића 1 – канцеларија бр 

3 (на I спрату)  са назнаком: 

„Измена понуде за јавну набавку услуга –  набавка услуга сервисирање медицинске опреме са уградњом резервних делова за потребе 

ДЗ,, Нови Пазар број  1.2.3 - НЕ ОТВАРАТИ” или „Допуна понуде за јавну набавку услуга –  набавка  

услуга сервисирање медицинске опреме са уградњом резервних делова за потребе ДЗ,, Нови Пазар број  1.2.3 - НЕ ОТВАРАТИ” или 

„Опозив понуде за јавну набавку услуга –  набавка услуга сервисирање медицинске опреме са уградњом резервних делова за потребе 

ДЗ,, Нови Пазар број  1.2.3  ЈНМВ  - НЕ ОТВАРАТИ”  или, Измена и допуна понуде за јавну набавку  услуга - набавка услуга 

сервисирање медицинске опреме са уградњом резервних делова за потребе ДЗ,, Нови Пазар број  1.2.3 ЈНМВ  - 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 (поглавље VII), 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 (поглавље VII) 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.  
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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.  

Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су наведени у поглављу V конкурсне документације, у 

складу са упутством како се доказује испуњеност услова (Образац изјаве из поглавља V одељак 3.). 

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. 

 

8. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА 
Понуду може поднети група понуђача. 

Уколико понуду подноси група понуђача сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни обавезне услове из чл. 75 став 1 т. 1)до 4), а 

додатне услове испуњавају заједно.  

Услове из чл. 75 став 1 т. 5 овог закона дужан је да испуни понуђач да испуни из групе понуђача коме је поверено извршавање дела 

набавке за који је неопходна испуњеност тог услова. 

 

9. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ  

ПОНУДЕ 
9.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања. 

Рок плаћања је ................  не може бити краћи од 30 дана, од дана извршења услуге. 

Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача. 

Понуђачу није дозвољено да захтева аванс. 

 

9.2. Захтеви у погледу гарантног рока 

Гаранција према декларацији на извршену услугу. 

 

9.3. Захтев у погледу рока поправке и сервисирања опреме 

Рок  поправке и сервисирања опреме ______________ не може бити дужи од 2 дана од дана пријема опреме. 

 

9.4. Захтев у погледу рока важења понуде 

Рок важења понуде не може бити краћи од 30 дана од дана отварања понуда. 

У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику затражи од понуђача продужење рока важења понуде. 
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Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде на може мењати понуду. 

 

10. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У ПОНУДИ 

 

Цена мора бити исказана у динарима, са и без пореза на додату вредност, 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. 

У цену су урачунати  сви трошкови извршених услуга као и тришкови доласка сервисера и и транспорт опреме у сервис на поправку као 

и трошкови транспотрта опреме из сервиса до наручиоца.. 

Цена је фиксна и не може се мењати у току трајања уговора. 

Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са чланом 92. Закона. 

Ако понуђена цена укључује увозну царину и друге дажбине, понуђач је дужан да тај део одвојено искаже у динарима.  

  

11. 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 се могу добити у Пореској управи, Министарства финансија и привреде. 

Подаци о заштити животне средине се могу добити у Агенцији за заштиту животне средине и у Министарству енергетике, развоја и 

заштите животне средине. 

Подаци о заштити при запошљавању и условима рада се могу добити у Министарству рада, запошљавања и социјалне политике. 

 

12. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И РОКОВИМА ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА 

ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА 

 

. 

 

13. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, 

УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ  

Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на располагање. 
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14. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ 

 

Заинтересовано лице може, у писаном облику путем поште на адресу наручиоца Дом здравља Дома здравља Новии Пазар, ул.  

Генерала Жиковића 1,36300 Нови Пазар– канцеларија бр 3 (на I спрату), електронске поште на e-mail: dznovipazar@gmail.com или факсом на 

број 020/311 764 тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, најкасније 5 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, ЈНМВ бр.  1.2.3. 

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. 

 

15. 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. Закона).  

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.  

mailto:dznovipazar@gmail.com
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16. ДОДАТНО ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ИСПУЊЕЊА УГОВОРНИХ ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА КОЈИ СЕ НАЛАЗЕ НА СПИСКУ 

НЕГАТИВНИХ РЕФЕРЕНЦИ 

 

Понуђач који се налази на списку негативних референци који води Управа за јавне набавке, у складу са чланом 83. Закона, а који има 

негативну референцу за предмет набавке који није истоврстан предмету ове јавне набавке, а уколико таквом понуђачу буде додељен 

уговор, дужан је да у тренутку закључења уговора преда наручиоцу банкарску гаранцију за добро извршење посла, која ће бити са 

клаузулама: безусловна и платива на први позив. Банкарска гаранција за добро извршење посла издаје се у висини од 15%,  од укупне 

вредности уговора без ПДВ-а, са роком важности који је 60 (шесдесет) дана дужи од истека рока за коначно извршење посла. Ако се за 

време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, важност банкарске гаранције за добро извршење посла мора да се 

продужи. 

 

 

 

 

 

 

17. ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА, ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ СЕ ДОДЕЉУЈЕ 

УГОВОР И МЕТОДОЛОГИЈА ЗА ДОДЕЛУ ПОНДЕРА ЗА СВАКИ ЕЛЕМЕНТ КРИТЕРИЈУМА 
 

ОБЈАШЊЕЊЕ НАЧИНА ОЦЕЊИВАЊА ПОНУДА ПОНУЂАЧА И НАЧИНА ЗАКЉУЧИВАЊА УГОВОРА И РЕАЛИЗАЦИЈЕ 
ИСТОГ, ЗА ЈНМВ БРОЈ 1.2.4-1/2017: Поправка и одржавање медицинске опреме( и резедрвни делови). 
 
Наручилац ће оцењивати сваког понуђача посебно и закључити уговор са најповољнијим понуђачем.Обавезне и додатне 
доказе, понуђач ће доставити у почетном делу своје понуде. 
Наручилац ће уговор закључити у висини средстава која је унапред определио и тај износ ће бити уписан једнак за све 
понуђаче. Дакле, вредност за које ће се закључивати уговор дата је унапред и важиће до реализације уговора у конкретној 
вредности, а временски, најдуже до једне године. 
Избор најповољнијег понуђача, наручилац ће вршити по критеријуму најнижа понуђена цена,  
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Овако изабран најповољнији понуђач, закључиће уговор за одржавање апарата у вредности, која је унапред одређена. 
 
  
ВАЖНЕ НАПОМЕНЕ: 
 

 

 
1. Понуђачи су у обавези да прецизирају вредност норма  сата(у цену норма сата укључени су сви путни  трошкови дневнице око доласка 

сервисера и трошкови евенталног транспорта предмета –медицинског апарата у сервис и враћања апарата у Дом здравља). Уколико 

понуђачи не унесу вредност норма  сата, таква понуда за конкретну понуду ће бити одбијена као неприхватљива.  

 

 

2. Понуђачи су у обавези да, у листи обавезних делова, унесу цене свих делова који су наведени у листи. Евентуално неуношење цене 

једног или више делова са листе, резултоваће одбијањем понуде, као неприхватљиве.  

 

3. Наручилац ће пре оцењивања, елемента критеријума „Укупна вредност обавевезне листе делова и материјала“, извршити проверу 

тачности сабирања (збира) понуђене укупне вредности делова и материјала, са ове листе обавезних делова и материјала, и уколико 

утврди да уписани збир вредности делова и материјала, не одговара тачном збиру, позваће понуђача да се сагласи са извршеном 

исправком у сабирању. Уколико понуђач не прихвати учињену исправку сабирања, његова понуда ће бити одбијена као 

неприхватљива.  

 

 
4. У поступку реализације уговора, односно, извршења услуга одржавања апарата, наручилац ће позавти добављача да приступи 

одржавању апарата или његовој поправци, а овлашћено лице наручиоца ће утврђивати конкретан утрошени материјал или делове. По 

извршеном поступку одржавања или поправке апарата, добављач ће сачинити радни налог са описом активности, у коме ће 

прецизирати утрошено време и уграђене делове или материјал (са листе делова из понуде), за шта ће добити оверу од стране 

овлашћеног лица наручиоца. Овакав радни налог је обавезан прилог рачуну који издаје за стварно извршене услуге по конкретном 

апарату.  

 
5. Уколико се услуге одржавања или поправке апарата извршавају ван просторија наручиоца, време потребно за 

одношење апарата у сервис  и враћање апарата наручиоцу, неће бити исказивано кроз радни налог добављача и неће 
бити фактурисано. Све друге, евентуално непредвиђене околности које се могу појавити у поступку реализације 
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уговора (сервисирања апарата) представник наручиоца и добављач ће, у писаном облику договоарати, сагласно 
правилима и обичајима из ове врсте делатности, све време водећи рачуна да вредност улсуге не пређе уговорену 
вредност. 

 

 

 

8. ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ ИЗВРШИТИ ДОДЕЛУ УГОВОРА У СИТУАЦИЈИ 

КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ ИЛИ ВИШЕ ПОНУДА СА ЈЕДНАКИМ БРОЈЕМ ПОНДЕРА ИЛИ ИСТОМ ПОНУЂЕНОМ ЦЕНОМ  

 

Уколико две или више понуда имају исти број пондера, као најповољнија биће изабрана понуда оног 

понуђача који је понудио дужи гарантни рок на извршене услуге. У случају истог понуђеног гарантног 

рока, као најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио краћи рок извршења 

услуге.У случају истог понуђеног гарантног рока и истог рока извршења услуга  биће изабран понуђач 

чија је понуда прва приспела код наручиоца и која је прва заведена код наручиоца. 
19. 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 гарантује да је 

ималац права интелектуалне својине.  (Образац изјаве из поглавља V одељак 3.). 

  

20. КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ 

ТРЕЋИХ ЛИЦА 

 

Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач. 

 

21. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПОНУЂАЧА  

 

Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно свако заинтересовано лице, или пословно удружење у њихово име.  

Захтев за заштиту права подноси се Републичкој комисији, а предаје наручиоцу. Примерак захтева за заштиту права подносилац 

истовремено доставља Републичкој комисији. Захтев за заштиту права се доставља непосредно или препорученом пошиљком са 
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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 3 дана пре истека рока за подношење понуда, 

без обзира на начин достављања.  У том случају подношења захтева за заштиту права долази до застоја 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 5 дана од дана пријема одлуке.  

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.  

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 од 60.000,00 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).  

Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138. - 167. Закона. 

 

22. РОК У КОЈЕМ ЋЕ ОКВИРНИ СПОРАЗУМ  БИТИ ЗАКЉУЧЕН 

 

Оквирни споразум ће бити закључен са једним понуђачем у року од 5 дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права 

из члана 149. Закона.  

У случају да је поднета само једна понуда наручилац може закључити оквирни споразум пре истека рока за подношење захтева за 

заштиту права, у складу са чланом 112. став 2. тачка 5) Закона.  

 

 

 
Након што Наручилац понуђачима достави потписани оквирни споразум, понуђачи су дужни да у року од пет радних дана 
Наручиоцу пошаљу потписани оквирни споразум. 
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Уколико понуђач у остављеном року не достави потписан оквирни споразум сматраће се да је одбио закључење оквирног 
споразума и наручилац може да закључи оквирни споразум са следећим најповољнијим понуђачем 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VII ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 

 

 
Понуда бр ________________ од __________________ за јавну набавку набавка услуга сервисирање медицинске опреме са уградњом 

резервних делова за потребе Дома здравља Нови Пазар, ЈНМВ број  1.2.3 партија бр _______________________- 

 

1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 

Назив понуђача: 

 

 

 

 

Адреса понуђача: 

 

 

 

 

Матични број понуђача: 
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Порески идентификациони број понуђача 

(ПИБ): 

 

 

Име особе за контакт: 

 

 

 

 

Електронска адреса понуђача (e-mail): 

 

 

Телефон: 

 

 

 

 

Теле/факс: 

 

 

 

 

Број рачуна понуђача и назив банке: 

 

 

 

 

Лице овлашћено за потписивање уговора  

 

 

 

 

2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:  

 

А) САМОСТАЛНО  

 

Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 

 

В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ 
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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 

 

 

3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ  

  

 

1) 

 

Назив подизвођача: 
 

 

 

 

Адреса: 
 

 

 

 

Матични број: 
 

 

 

 

Порески идентификациони број: 
 

  

Име особе за контакт: 
 

  

Проценат укупне вредности набавке 

који ће извршити подизвођач: 

 

  

Део предмета набавке који ће 

извршити подизвођач: 

 

 

2) 

 

Назив подизвођача: 
 

 

 

 

Адреса: 
 

 

 

 

Матични број: 
 

 

 

 

Порески идентификациони број: 
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Име особе 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ  У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ 

  

 

1) 

 

Назив учесника у заједничкој понуди: 
 

 

 

 

Адреса: 
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 Матични број: 

 

 

 

Порески идентификациони број: 
 

  

Име особе за контакт: 
 

 

2) 

 

Назив учесника у заједничкој понуди: 
 

 

 

 

Адреса: 
 

 

 

 

Матични број: 
 

 

 

 

Порески идентификациони број: 
 

  

Име особе за контакт: 
 

 

3) 

 

Назив учесника у заједничкој понуди: 
 

 

 

 

Адреса: 
 

 

 

 

Матични број: 
 

 

 

 

Порески идентификациони број: 
 

  

Име особе 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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Понуду дајем:  

 
 

- Вредност обавезне листе делова и норма сати за парију 1 , без ПДВ-а_________________________ РСД (попуњава понуђач) 

 

 

- Вредност обавезне листе делова и норма сатиза партију 1 , са ПДВ    __________________________ РСД (попуњава понуђач)  

 

- Вредност обавезне листе делова и норма сати за парију 2 , без ПДВ-а_________________________ РСД (попуњава понуђач) 

 

- Вредност обавезне листе делова и норма сатиза партију 2 , са ПДВ    __________________________ РСД (попуњава понуђач)  

 

 

 

 
Услуга поправке и одржавања медицинске  опреме подразумева:  

- Одржавање или поправка опреме код наручиоца или, по потреби преузимање и враћање поправљене опреме наручиоцу, са уградњом делова и 

материјала са листе. 

  

- Рок за долазак након позива или пријаве квара: ____часа (не дужи од 2 дана ) (попуњава понуђач) 

 

- Рок за поправку: ____ радна дана (не виши од 2 дана) (попуњава понуђач) 

 

- Гарантни рок на извршену услугу:_________ дана (не мањи од 6 месеци) (попуњава понуђач) 

 

- Гарантни рок на уграђене делове:_________ месеци (не мањи од 6 месеци) (попуњава понуђач) 

  

- Рок плаћања:_________(не краћи од 30 дана) (попуњава понуђач) 

 

- Важност понуде:____ дана (не мање од 30 дана од дана отварања понуда) 
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место .................                        М. П.                                    потпис овлашћеног лица 

датум ................. 

 

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. 

 
 

 

 

 

 

 

 

5)   ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ  КАКО ДА СЕ ПОПУНИ 

                     ЛИСТА ОБАВЕЗНИХ ДЕЛОВА ЗА ОЦЕНУ ПОНУДА 
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ПАРТИЈА   БР.1 

 

R.B 
Servis aparata 

 
Delovi za zamenu Komada 

Cena 

rezervn

og dela 

Vrednost 

rezervnog 

dela  

 

Potrebno 

norma 

časova 

za 

zamenu 

rezervno

g dela 

Cena 

norma 

časa 

Vrednost 

norma časa 

za zamenu 

rezervnog 

dela  

 

vrednost rezevnog 

dela sa uslugom 

zamene 

 

1 2 3 4 5 6=(4x5) 7 8 9=(7X8) 10=(6+9) 

1. 3 CTG  aparat Fetal care 700 Reparacija toco sonde 1       

2. 4 CTG  aparat Fetal care 700 Reparacija 

ultrazvučne sonde 

1       

3. 5 CTG  aparat Fetal care 700 Kabl ultrazvučne 

sonde  

1       

4. 6 CTG  aparat Fetal care 700 Kabl toco sonde  1       

5. 7 CTG  aparat Fetal care 700 Konektor PS 2 1       

6. 8 CTG  aparat Fetal care 700 Membranska tastatura 

CTG aparata FC 700 

1       

7. 9 CTG  aparat Fetal care 700 Micro taster 

0.8mm+masa 

1       

8. 1

0 
CTG  aparat Fetal care 700 Muski 4-polni 

konektor za plocu 

1       

9. 1

1 
CTG  aparat Fetal care 700 Muski 8-polni 

konektor za plocu 

1       

10. 1
2 
CTG  aparat Fetal care 700 Ženski 4-polni 

konektor za ploču 

1       
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Напомена: 

Услов за исправност понуде је да су понуђени сви артикли. Уколио неки од артикала није обухваћен понудом, таква понуда ће бити одбијена као 

неисправна. 

                                                       
 
 
 
 
                                                                      
За парију  бр. 1 
 
 
Укупно вредност резервних делова са услугом замене без ПДВ-а :      .......................................дин. 
 
                                                                                           ПДВ ___ %:                .......................................дин. 
 
Укупновредност  резервних делова са услугом замене са ПДВ-ом:      ......................................дин.  
 
 

11. 1
3 
CTG  aparat Fetal care 700 Ženski 8-polni 

konektor za ploču 

1       

 Ukupno vrednost rezevnih delaova  

sa uslugom zamene 
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Датум:_____._____.2018.год.                                                                                                            Потпис овлашћеног лица понуђача  
 

                                                                                                  МП                                                                  ________________________________ 

 

 

 

 

 

ЗА ПАРТИЈУ БР. 2 

R.B 
Servis aparata 

 
Delovi za zamenu Komada 

Cena rezervnog 

dela 

Vre

dno

st 

rez

erv

nog 

del

a  

 

Potrebn

o 

norma 

časova 

za 

zamenu 

rezervn

og dela 

Cena 

norma 

časa 

Vredno

st 

norma 

časa za 

zamenu 

rezervn

og dela  

 

vrednost rezevnog 

dela sa uslugom 

zamene 

 

1 2 3 
4 

5 6=(4

x5) 

7 8 9=(7X8) 10=(6+9) 

1. 1

4 
CARDIOTOCOGRAF 

BISTOS BT350 

Reparacija toco sonde 1       

2. 1

5 
CARDIOTOCOGRAF 

BISTOS BT350 

Reparacija 

ultrazvučne sonde 

1       

3. 1

6 
CARDIOTOCOGRAF 

BISTOS BT350 

Matična Ploča 

MB350L  BT 350 

1       

4. 1

7 
CARDIOTOCOGRAF 

BISTOS BT350 

Ploča ekrana BT 350 1       
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5. 1

8 
CARDIOTOCOGRAF 

BISTOS BT350 

Motor štampača 

BT350 

1       

6. 1

9 
CARDIOTOCOGRAF 

BISTOS BT350 

LCD Ekran BT 350 1       

7. 2

0 
CARDIOTOCOGRAF 

BISTOS BT350 

US sonda ctg-a BT 

350 

1       

8. 2

1 
CARDIOTOCOGRAF 

BISTOS BT350 

TOCO sonda  ctg-a 

BT 350 

1       

9. 2

2 
CARDIOTOCOGRAF 

BISTOS BT350 

Ispravljač POW18 BT 

350 

1       

10. 2
3 
CARDIOTOCOGRAF 

BISTOS BT350 

Kabl ultrazvučne 

sonde  

1       

11. 2
4 
CARDIOTOCOGRAF 

BISTOS BT350 

Kabl toco sonde  1       

12. 2
5 
EKG Esoate p 80 

EKG SCHILLER  AT 1 

EKG EDANtrokanalni SE -

300 B 

EKG MAC 500 

EKG ŠESTOKANALNI 

EKG Contec 300G 

EKG Contec 1200G 

Šasiski konektor  

1 

      

13. 2
6 
EKG Esoate p 80 

EKG SCHILLER  AT 1 

EKG EDANtrokanalni SE -

300 B 

EKG MAC 500 

EKG ŠESTOKANALNI 

EKG Contec 300G 

EKG Contec 1200G 

Baterijski paket 

1 

      

14. 2EKG Esoate p 80 zupčаnik vаljkа 1       
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7 EKG SCHILLER  AT 1 

EKG EDANtrokanalni SE -

300 B 

EKG MAC 500 

EKG ŠESTOKANALNI 

EKG Contec 300G 

EKG Contec 1200G 

15. 2
8 
EKG Esoate p 80 

EKG SCHILLER  AT 1 

EKG EDANtrokanalni SE -

300 B 

EKG MAC 500 

EKG ŠESTOKANALNI 

EKG Contec 300G 

EKG Contec 1200G 

senzor zа 

pаpir 

1 

      

16. 2
9 
EKG Esoate p 80 

EKG SCHILLER  AT 1 

EKG EDANtrokanalni SE -

300 B 

EKG MAC 500 

EKG ŠESTOKANALNI 

EKG Contec 300G 

EKG Contec 1200G 

poklopаc mаgаcinа 

pаpirа 

1 

      

17. 3
0 
EKG Esoate p 80 

EKG SCHILLER  AT 1 

EKG EDANtrokanalni SE -

300 B 

EKG MAC 500 

EKG ŠESTOKANALNI 

EKG Contec 300G 

EKG Contec 1200G 

klizeći ležаj 

1 
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18. 3
1 
EKG Esoate p 80 

EKG SCHILLER  AT 1 

EKG EDANtrokanalni SE -

300 B 

EKG MAC 500 

EKG ŠESTOKANALNI 

EKG Contec 300G 

EKG Contec 1200G 

osigurаč vаljkа 

1 

      

19. 3
2 
EKG Esoate p 80 

EKG SCHILLER  AT 1 

EKG EDANtrokanalni SE -

300 B 

EKG MAC 500 

EKG ŠESTOKANALNI 

EKG Contec 300G 

EKG Contec 1200G 

prednje kućište 

аpаrаtа 

1 

      

20. 3
3 
EKG Esoate p 80 

EKG SCHILLER  AT 1 

EKG EDANtrokanalni SE -

300 B 

EKG MAC 500 

EKG ŠESTOKANALNI 

EKG Contec 300G 

EKG Contec 1200G 

konektor  

1 

      

21. 3
4 
EKG Esoate p 80 

EKG SCHILLER  AT 1 

EKG EDANtrokanalni SE -

300 B 

EKG MAC 500 

EKG ŠESTOKANALNI 

EKG Contec 300G 

Desetozilni pacijent 

kabl 
1 
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EKG Contec 1200G 

22. 3
5 
EKG Esoate p 80 

EKG SCHILLER  AT 1 

EKG EDANtrokanalni SE -

300 B 

EKG MAC 500 

EKG ŠESTOKANALNI 

EKG Contec 300G 

EKG Contec 1200G 

Prekordijalne 

elektrode 
1 

      

23. 3
6 
EKG Esoate p 80 

EKG SCHILLER  AT 1 

EKG EDANtrokanalni SE -

300 B 

EKG MAC 500 

EKG ŠESTOKANALNI 

EKG Contec 300G 

EKG Contec 1200G 

Elektrode ekstremiteta 1 

      

24. 3
7 
EKG Esoate p 80 

EKG SCHILLER  AT 1 

EKG EDANtrokanalni SE -

300 B 

EKG MAC 500 

EKG ŠESTOKANALNI 

EKG Contec 300G 

EKG Contec 1200G 

komplet set zа 

trаnsport pаpirа 

1 

      

25. 3
8 
EKG Esoate p 80 

EKG SCHILLER  AT 1 

EKG EDANtrokanalni SE -

300 B 

EKG MAC 500 

EKG ŠESTOKANALNI 

kućište štаmpаčа 

1 
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EKG Contec 300G 

EKG Contec 1200G 

26. 3
9 
EKG Esoate p 80 

EKG SCHILLER  AT 1 

EKG EDANtrokanalni SE -

300 B 

EKG MAC 500 

EKG ŠESTOKANALNI 

EKG Contec 300G 

EKG Contec 1200G 

termаlnа glаvа 

štаmpаčа 

1 

      

27. 4
0 
EKG Esoate p 80 

EKG SCHILLER  AT 1 

EKG EDANtrokanalni SE -

300 B 

EKG MAC 500 

EKG ŠESTOKANALNI 

EKG Contec 300G 

EKG Contec 1200G 

NI-CD akumulator  1 

      

28. 4
1 
EKG Esoate p 80 

EKG SCHILLER  AT 1 

EKG EDANtrokanalni SE -

300 B 

EKG MAC 500 

EKG ŠESTOKANALNI 

EKG Contec 300G 

EKG Contec 1200G 

Displej ECG300G 

1 

      

29. 4
2 
EKG Esoate p 80 

EKG SCHILLER  AT 1 

EKG EDANtrokanalni SE -

300 B 

EKG MAC 500 

Main board CP221  

1 
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EKG ŠESTOKANALNI 

EKG Contec 300G 

EKG Contec 1200G 

30. 4
3 
EKG Esoate p 80 

EKG SCHILLER  AT 1 

EKG EDANtrokanalni SE -

300 B 

EKG MAC 500 

EKG ŠESTOKANALNI 

EKG Contec 300G 

EKG Contec 1200G 

Flat kabal displejske 

poče 

1 

      

31. 4
4 
EKG Esoate p 80 

EKG SCHILLER  AT 1 

EKG EDANtrokanalni SE -

300 B 

EKG MAC 500 

EKG ŠESTOKANALNI 

EKG Contec 300G 

EKG Contec 1200G 

Power board 

1 

      

32. 4
5 
EKG Esoate p 80 

EKG SCHILLER  AT 1 

EKG EDANtrokanalni SE -

300 B 

EKG MAC 500 

EKG ŠESTOKANALNI 

EKG Contec 300G 

EKG Contec 1200G 

Baterija,litijum 7,4V 

3700mah 

1 

      

33. 4
6 
EKG Esoate p 80 

EKG SCHILLER  AT 1 

EKG EDANtrokanalni SE -

300 B 

Power supply 300G 

1 
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EKG MAC 500 

EKG ŠESTOKANALNI 

EKG Contec 300G 

EKG Contec 1200G 

34. 4
7 
EKG Esoate p 80 

EKG SCHILLER  AT 1 

EKG EDANtrokanalni SE -

300 B 

EKG MAC 500 

EKG ŠESTOKANALNI 

EKG Contec 300G 

EKG Contec 1200G 

10-žilni  EKG kabl 

Contec 

1 

      

35. 4
8 
EKG Esoate p 80 

EKG SCHILLER  AT 1 

EKG EDANtrokanalni SE -

300 B 

EKG MAC 500 

EKG ŠESTOKANALNI 

EKG Contec 300G 

EKG Contec 1200G 

Set grudno usisnih 

elektroda 

1 

      

36. 4
9 
EKG Esoate p 80 

EKG SCHILLER  AT 1 

EKG EDANtrokanalni SE -

300 B 

EKG MAC 500 

EKG ŠESTOKANALNI 

EKG Contec 300G 

EKG Contec 1200G 

Set prekordijalnih 

elektroda 

1 

      

37. 5
0 
EKG Esoate p 80 

EKG SCHILLER  AT 1 

EKG EDANtrokanalni SE -

Tastatura 

1 
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300 B 

EKG MAC 500 

EKG ŠESTOKANALNI 

EKG Contec 300G 

EKG Contec 1200G 

38. 5
1 
EKG Esoate p 80 

EKG SCHILLER  AT 1 

EKG EDANtrokanalni SE -

300 B 

EKG MAC 500 

EKG ŠESTOKANALNI 

EKG Contec 300G 

EKG Contec 1200G 

PC USB cable 

1 

      

39. 5
2 
EKG Esoate p 80 

EKG SCHILLER  AT 1 

EKG EDANtrokanalni SE -

300 B 

EKG MAC 500 

EKG ŠESTOKANALNI 

EKG Contec 300G 

EKG Contec 1200G 

Displej ECG1200G 

1 

      

40. 5
3 
EKG Esoate p 80 

EKG SCHILLER  AT 1 

EKG EDANtrokanalni SE -

300 B 

EKG MAC 500 

EKG ŠESTOKANALNI 

EKG Contec 300G 

EKG Contec 1200G 

Main board CP228 

1 

      

41. 5
4 
EKG Esoate p 80 

EKG SCHILLER  AT 1 

Folijska tastatura 

1200G 
1 
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EKG EDANtrokanalni SE -

300 B 

EKG MAC 500 

EKG ŠESTOKANALNI 

EKG Contec 300G 

EKG Contec 1200G 

42. 5
5 
EKG Esoate p 80 

EKG SCHILLER  AT 1 

EKG EDANtrokanalni SE -

300 B 

EKG MAC 500 

EKG ŠESTOKANALNI 

EKG Contec 300G 

EKG Contec 1200G 

Folijska tastatura 

300G 

1       

43. 5
6 
EKG Esoate p 80 

EKG SCHILLER  AT 1 

EKG EDANtrokanalni SE -

300 B 

EKG MAC 500 

EKG ŠESTOKANALNI 

EKG Contec 300G 

EKG Contec 1200G 

Power supply 1200G 1       

44.  Inhalator LC multi -Šinski  

inhalatori Technomed 

Konektorsko crevo 

inhalatora 1 
      

45.  Inhalator LC multi -Šinski  

inhalatori Technomed 

Nebulajzer  1       

46.  Inhalator LC multi -Šinski  

inhalatori Technomed 

Membrana za 

kompresor 
1       

47.  Inhalator LC multi -Šinski  

inhalatori Technomed 

Kompresorska pumpa za 

inhalator  
1       

48.  Inhalator LC multi -Šinski  Crevo inhalatora  1       
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inhalatori Technomed 

49.  Inhalator LC multi  Dizna 1       

50.  Inhalator LC multi -Šinski  

inhalatori Technomed 

Maska za decu 1       

51.  Inhalator LC multi -Šinski  

inhalatori Technomed 

Maska za odrasle 1       

52.  Kiseonička terapija sa 

ovlaživač bocom priključak 

za na bocu 

Rasprašivač 
1 

      

53.  Kiseonička terapija sa 

ovlaživač bocom priključak 

za na bocu 

Virbla sa klizačem 1       

54.  Kiseonička terapija sa 

ovlaživač bocom priključak 

za na bocu 

Ovlaživač boce  1       

55.  Kiseonička terapija sa 

ovlaživač bocom priključak 

za na bocu 

Kružni dihtung 1       

56.  Kiseonička terapija sa 

ovlaživač bocom priključak 

za na bocu 

Točkić regulatora 1       

57.  Kiseonička terapija sa 

ovlaživač bocom priključak 

za na bocu 

Merna cev sa kuglicom 1       

58.  Kiseonička terapija sa 

ovlaživač bocom priključak 

za na bocu 

Priključno crevo sa 
dzekom 

1       

59.  Kiseonička terapija sa 

ovlaživač bocom priključak 

za na bocu 

Manometar 1       

60.  Kiseonička terapija sa Membrana 1       
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ovlaživač bocom priključak 

za na bocu 

61.  Kiseonička terapija sa 

ovlaživač bocom priključak 

za na bocu 

Umanjivač pritiska 
protokomera 

1       

62.  Kiseonička terapija sa 

ovlaživač bocom priključak 

za na bocu 

Dugme regulatora 
protoka 

1       

63.  Kiseonička terapija sa 

ovlaživač bocom priključak 

za na bocu 

NUK Fl.250ml-ovlazivac 
boce BM 

1       

64.  Kiseonička terapija sa 

ovlaživač bocom priključak 

za na bocu 

Ovlazivac boce sa 
metalnim prikljukom 

1       

65.  STERILIZATOR GIMETTE 21, 

STERILIZATOR INSTRUMENTARIJA 

ZAGREB, 

STERILIZATOR  ECOCEL 

Bravica sterilizatora 

ST 01 

1       

66.  STERILIZATOR GIMETTE 21, 

STERILIZATOR INSTRUMENTARIJA 

ZAGREB, 

STERILIZATOR  ECOCEL 

Bravica sterilizatora 

ST 05 i 06 

1       

67.  STERILIZATOR GIMETTE 21, 

STERILIZATOR INSTRUMENTARIJA 

ZAGREB, 

STERILIZATOR  ECOCEL 

Bravica sterilizatora  

1       

68.  STERILIZATOR GIMETTE 21, 

STERILIZATOR INSTRUMENTARIJA 

ZAGREB, 

STERILIZATOR  ECOCEL 

Cevni grejač 

150w110v 

1       

69.  STERILIZATOR GIMETTE 21, 

STERILIZATOR INSTRUMENTARIJA 

ZAGREB, 

STERILIZATOR  ECOCEL 

Dodatna izolacija u 

vratima i na zadnoj 

strani sterilizatora 

1       

70.  STERILIZATOR GIMETTE 21, 

STERILIZATOR INSTRUMENTARIJA 

ZAGREB, 
Digitalni tajmer 

1       
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STERILIZATOR  ECOCEL 
71.  STERILIZATOR GIMETTE 21, 

STERILIZATOR INSTRUMENTARIJA 

ZAGREB, 

STERILIZATOR  ECOCEL 

Dugme 

termoregulatora 

1       

72.  STERILIZATOR GIMETTE 21, 

STERILIZATOR INSTRUMENTARIJA 

ZAGREB, 

STERILIZATOR  ECOCEL 

Grejac 150W110V 

mali 

1       

73.  STERILIZATOR GIMETTE 21, 

STERILIZATOR INSTRUMENTARIJA 

ZAGREB, 

STERILIZATOR  ECOCEL 

Grejac 150W110V 

veliki 

1       

74.  STERILIZATOR GIMETTE 21, 

STERILIZATOR INSTRUMENTARIJA 

ZAGREB, 

STERILIZATOR  ECOCEL 

Liskunski grejač250W 

50V 

1       

75.  STERILIZATOR GIMETTE 21, 

STERILIZATOR INSTRUMENTARIJA 

ZAGREB, 

STERILIZATOR  ECOCEL 

Mehanicki 

termoregulator 

1       

76.  STERILIZATOR GIMETTE 21, 

STERILIZATOR INSTRUMENTARIJA 

ZAGREB, 

STERILIZATOR  ECOCEL 

Mikro taster 

1       

77.  STERILIZATOR GIMETTE 21, 

STERILIZATOR INSTRUMENTARIJA 

ZAGREB, 

STERILIZATOR  ECOCEL 

Motor ventilator 

1       

78.  STERILIZATOR GIMETTE 21, 

STERILIZATOR INSTRUMENTARIJA 

ZAGREB, 

STERILIZATOR  ECOCEL 

Pravi termometar 40-

220C 

1       

79.  STERILIZATOR GIMETTE 21, 

STERILIZATOR INSTRUMENTARIJA 

ZAGREB, 

STERILIZATOR  ECOCEL 

Prekidač GL 

1       

80.  STERILIZATOR GIMETTE 21, 

STERILIZATOR INSTRUMENTARIJA 

ZAGREB, 

STERILIZATOR  ECOCEL 

Rele 12V17A 

1       
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81.  STERILIZATOR GIMETTE 21, 

STERILIZATOR INSTRUMENTARIJA 

ZAGREB, 

STERILIZATOR  ECOCEL 

Redna regleta-

keramička 

1       

82.  STERILIZATOR GIMETTE 21, 

STERILIZATOR INSTRUMENTARIJA 

ZAGREB, 

STERILIZATOR  ECOCEL 

Ručica vrata ST 05 i 

06 

1       

83.  STERILIZATOR GIMETTE 21, 

STERILIZATOR INSTRUMENTARIJA 

ZAGREB, 

STERILIZATOR  ECOCEL 

Ručica vrata ST 01 

1       

84.  STERILIZATOR GIMETTE 21, 

STERILIZATOR INSTRUMENTARIJA 

ZAGREB, 

STERILIZATOR  ECOCEL 

Solidstejt relej10A 

1       

85.  STERILIZATOR GIMETTE 21, 

STERILIZATOR INSTRUMENTARIJA 

ZAGREB, 

STERILIZATOR  ECOCEL 

Solidstejt relej 25A 

1       

86.  STERILIZATOR GIMETTE 21, 

STERILIZATOR INSTRUMENTARIJA 

ZAGREB, 

STERILIZATOR  ECOCEL 

Solidstejt relej 40A 

1       

87.  STERILIZATOR GIMETTE 21, 

STERILIZATOR INSTRUMENTARIJA 

ZAGREB, 

STERILIZATOR  ECOCEL 

Signalna lampa 

1       

88.  STERILIZATOR GIMETTE 21, 

STERILIZATOR INSTRUMENTARIJA 

ZAGREB, 

STERILIZATOR  ECOCEL 

Termoregulator PID 

sa tajmerom 

1       

89.  STERILIZATOR GIMETTE 21, 

STERILIZATOR INSTRUMENTARIJA 

ZAGREB, 

STERILIZATOR  ECOCEL 

Silikonska žica 

1       

90.  STERILIZATOR GIMETTE 21, 

STERILIZATOR INSTRUMENTARIJA 

ZAGREB, 

STERILIZATOR  ECOCEL 

Silikonska guma 

ST01 

1       

91.  STERILIZATOR GIMETTE 21, SGQ-Signalna led 1       
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STERILIZATOR INSTRUMENTARIJA 

ZAGREB, 

STERILIZATOR  ECOCEL 

sijalica-AD-16 fi16-

Crvena 220VAC  

92.  STERILIZATOR GIMETTE 21, 

STERILIZATOR INSTRUMENTARIJA 

ZAGREB, 

STERILIZATOR  ECOCEL 

SGQ-Signalna led 

sijalica-AD-16 fi16-

Zelena 220VAC  

1       

93.  STERILIZATOR GIMETTE 21, 

STERILIZATOR INSTRUMENTARIJA 

ZAGREB, 

STERILIZATOR  ECOCEL 

SGQ-Signalna led 

sijalica-AD-16 fi16-

Žuta 220VAC  

1       

94.  STERILIZATOR GIMETTE 21, 

STERILIZATOR INSTRUMENTARIJA 

ZAGREB, 

STERILIZATOR  ECOCEL 

Termoregulator-

mehanički 

1       

95.  STERILIZATOR GIMETTE 21, 

STERILIZATOR INSTRUMENTARIJA 

ZAGREB, 

STERILIZATOR  ECOCEL 

Ugaoni termometar 

40-220C 

1       

96.  STERILIZATOR GIMETTE 21, 

STERILIZATOR INSTRUMENTARIJA 

ZAGREB, 

STERILIZATOR  ECOCEL 

Vremenski rele 

digitalni 

1       

97.  STERILIZATOR GIMETTE 21, 

STERILIZATOR INSTRUMENTARIJA 

ZAGREB, 

STERILIZATOR  ECOCEL 

Provera rada sa 

bazdarenjem i 

izdavanjem potvrde 

1       

98.  DEFIBRILATOR  Esaote  

mod  MDF, 

DEFIBRILATOR   TEC -

7721 K, 

DEFIBRILATOR  

SCHILLER  DG  

BEXEN R300 

 Kuciste osiguraca 1 

      

99.  DEFIBRILATOR  Esaote  

mod  MDF, 

DEFIBRILATOR   TEC -

7721 K, 

Bananice-konektori 1 
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DEFIBRILATOR  

SCHILLER  DG  

BEXEN R300 

100.  DEFIBRILATOR  Esaote  

mod  MDF, 

DEFIBRILATOR   TEC -

7721 K, 

DEFIBRILATOR  

SCHILLER  DG  

BEXEN R300 

Baterija 12V 0,7Ah 

1       

101.  DEFIBRILATOR  Esaote  

mod  MDF, 

DEFIBRILATOR   TEC -

7721 K, 

DEFIBRILATOR  

SCHILLER  DG  

BEXEN R300 

Baterija 12V 1200mAh 

1       

102.  DEFIBRILATOR  Esaote  

mod  MDF, 

DEFIBRILATOR   TEC -

7721 K, 

DEFIBRILATOR  

SCHILLER  DG  

BEXEN R300 

Baterija 4,8V360mA 

1       

103.  DEFIBRILATOR  Esaote  

mod  MDF, 

DEFIBRILATOR   TEC -

7721 K, 

DEFIBRILATOR  

SCHILLER  DG  

BEXEN R300 

Baterija 6V 4,5A 

1       
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104.  DEFIBRILATOR  Esaote  

mod  MDF, 

DEFIBRILATOR   TEC -

7721 K, 

DEFIBRILATOR  

SCHILLER  DG  

BEXEN R300 

Baterija za defibrilator 

1       

105.  DEFIBRILATOR  Esaote  

mod  MDF, 

DEFIBRILATOR   TEC -

7721 K, 

DEFIBRILATOR  

SCHILLER  DG  

BEXEN R300 

Muski 4-polni konektor 
za plocu 

1       

106.  DEFIBRILATOR  Esaote  

mod  MDF, 

DEFIBRILATOR   TEC -

7721 K, 

DEFIBRILATOR  

SCHILLER  DG  

BEXEN R300 

Muski 8-polni konektor 
za plocu 

1       

107.  DEFIBRILATOR  Esaote  

mod  MDF, 

DEFIBRILATOR   TEC -

7721 K, 

DEFIBRILATOR  

SCHILLER  DG  

BEXEN R300 

Baterijski modul 

1       

108.  DEFIBRILATOR  Esaote  

mod  MDF, 

DEFIBRILATOR   TEC -

Glavna ploca 

1       
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7721 K, 

DEFIBRILATOR  

SCHILLER  DG  

BEXEN R300 

109.  DEFIBRILATOR  Esaote  

mod  MDF, 

DEFIBRILATOR   TEC -

7721 K, 

DEFIBRILATOR  

SCHILLER  DG  

BEXEN R300 

Folija /tastatura 

1       

110.  DEFIBRILATOR  Esaote  

mod  MDF, 

DEFIBRILATOR   TEC -

7721 K, 

DEFIBRILATOR  

SCHILLER  DG  

BEXEN R300 

NIBP modul 

1       

111.  DEFIBRILATOR  Esaote  

mod  MDF, 

DEFIBRILATOR   TEC -

7721 K, 

DEFIBRILATOR  

SCHILLER  DG  

BEXEN R300 

ECG modul 

1       

112.  DEFIBRILATOR  Esaote  

mod  MDF, 

DEFIBRILATOR   TEC -

7721 K, 

DEFIBRILATOR  

SCHILLER  DG  

Sp02 modul 

1       
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BEXEN R300 

113.  DEFIBRILATOR  Esaote  

mod  MDF, 

DEFIBRILATOR   TEC -

7721 K, 

DEFIBRILATOR  

SCHILLER  DG  

BEXEN R300 

Prednji panel 

1       

114.  DEFIBRILATOR  Esaote  

mod  MDF, 

DEFIBRILATOR   TEC -

7721 K, 

DEFIBRILATOR  

SCHILLER  DG  

BEXEN R300 

LCD display 

1       

115.  DEFIBRILATOR  Esaote  

mod  MDF, 

DEFIBRILATOR   TEC -

7721 K, 

DEFIBRILATOR  

SCHILLER  DG  

BEXEN R300 

Osigurac 

1       

116.  DEFIBRILATOR  Esaote  

mod  MDF, 

DEFIBRILATOR   TEC -

7721 K, 

DEFIBRILATOR  

SCHILLER  DG  

BEXEN R300 

Konekcioni kabl 

1       

117.  DEFIBRILATOR  Esaote  

mod  MDF, 
Data kabl 

1       
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DEFIBRILATOR   TEC -

7721 K, 

DEFIBRILATOR  

SCHILLER  DG  

BEXEN R300 

118.  DEFIBRILATOR  Esaote  

mod  MDF, 

DEFIBRILATOR   TEC -

7721 K, 

DEFIBRILATOR  

SCHILLER  DG  

BEXEN R300 

Napajanje 

1       

119.  DEFIBRILATOR  Esaote  

mod  MDF, 

DEFIBRILATOR   TEC -

7721 K, 

DEFIBRILATOR  

SCHILLER  DG  

BEXEN R300 

Zvucnik 

1       

120.  DEFIBRILATOR  Esaote  

mod  MDF, 

DEFIBRILATOR   TEC -

7721 K, 

DEFIBRILATOR  

SCHILLER  DG  

BEXEN R300 

Power adapter 

1       

121.  DEFIBRILATOR  Esaote  

mod  MDF, 

DEFIBRILATOR   TEC -

7721 K, 

DEFIBRILATOR  

NIBP board 

1       
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SCHILLER  DG  

BEXEN R300 

122.  DEFIBRILATOR  Esaote  

mod  MDF, 

DEFIBRILATOR   TEC -

7721 K, 

DEFIBRILATOR  

SCHILLER  DG  

BEXEN R300 

Slot board 

1       

123.  DEFIBRILATOR  Esaote  

mod  MDF, 

DEFIBRILATOR   TEC -

7721 K, 

DEFIBRILATOR  

SCHILLER  DG  

BEXEN R300 

D/D board 

1       

124.  DEFIBRILATOR  Esaote  

mod  MDF, 

DEFIBRILATOR   TEC -

7721 K, 

DEFIBRILATOR  

SCHILLER  DG  

BEXEN R300 

A/D board 

1       

125.  DEFIBRILATOR  Esaote  

mod  MDF, 

DEFIBRILATOR   TEC -

7721 K, 

DEFIBRILATOR  

SCHILLER  DG  

BEXEN R300 

Key board 

1       

126.  DEFIBRILATOR  Esaote  Mrežni priključak 1       
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mod  MDF, 

DEFIBRILATOR   TEC -

7721 K, 

DEFIBRILATOR  

SCHILLER  DG  

BEXEN R300 

127.  DEFIBRILATOR  Esaote  

mod  MDF, 

DEFIBRILATOR   TEC -

7721 K, 

DEFIBRILATOR  

SCHILLER  DG  

BEXEN R300 

Mikroprocesor 

1       

128.  DEFIBRILATOR  Esaote  

mod  MDF, 

DEFIBRILATOR   TEC -

7721 K, 

DEFIBRILATOR  

SCHILLER  DG  

BEXEN R300 

Integralno kolo 

1       

129.  DEFIBRILATOR  Esaote  

mod  MDF, 

DEFIBRILATOR   TEC -

7721 K, 

DEFIBRILATOR  

SCHILLER  DG  

BEXEN R300 

DSUB muški/ženski 

1       

130.  DEFIBRILATOR  Esaote  

mod  MDF, 

DEFIBRILATOR   TEC -

7721 K, 

HV kondezator 

1       
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DEFIBRILATOR  

SCHILLER  DG  

BEXEN R300 

131.  DEFIBRILATOR  Esaote  

mod  MDF, 

DEFIBRILATOR   TEC -

7721 K, 

DEFIBRILATOR  

SCHILLER  DG  

BEXEN R300 

Komplet pedale za 

defibrilator 

1       

132.  Tenziometri i stetoskopi Riester, 
ERKA 

Manžetna platnena, 

veća 1 
      

133.  Tenziometri i stetoskopi Riester, 
ERKA 

Manžetna platnena, 

manja 
1       

134.  Tenziometri i stetoskopi Riester, 
ERKA 

Gumena manzetna,veca 1       

135.  Tenziometri i stetoskopi Riester, 
ERKA 

Gumena manzetna, 

manja 
1       

136.  Tenziometri i stetoskopi Riester, 
ERKA 

Gumena pumpica 1       

137.  Tenziometri i stetoskopi Riester, 
ERKA 

Regulacioni ventil 1       

138.  Tenziometri i stetoskopi Riester, 
ERKA 

Donji nepovratni ventil 1       

139.  Tenziometri i stetoskopi Riester, 
ERKA 

Gornji nepovratni ventil  1       

140.  Tenziometri i stetoskopi Riester, 
ERKA 

Poklopac manometra 1       

141.  Tenziometri i stetoskopi Riester, 
ERKA 

Brojcanik poklopca 1       

142.  Tenziometri i stetoskopi Riester, kazaljka 1       
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ERKA 

143.  Tenziometri i stetoskopi Riester, 
ERKA 

Vijci rukohvata I 

manometra 
1       

144.  Tenziometri i stetoskopi Riester, 
ERKA 

Rukohvat(metalni) 1       

145.  Tenziometri i stetoskopi Riester, 
ERKA 

Racva 1       

146.  Tenziometri i stetoskopi Riester, 
ERKA 

Kretni mehanizam 

(komplet)  
1       

147.  Tenziometri i stetoskopi Riester, 
ERKA 

Metalna iglica ventila  1       

148.  Tenziometri i stetoskopi Riester, 
ERKA 

Regulator ventila 

(metalni) 
1       

149.  Tenziometri i stetoskopi Riester, 
ERKA 

Nosac metalni (telo) 

rukohvata 
1       

150.  Tenziometri i stetoskopi Riester, 
ERKA 

Membrana mamometra 1       

151.  Tenziometri i stetoskopi Riester, 
ERKA 

Osovina membrane i 

kretnog sistema  
1       

152.  Tenziometri i stetoskopi Riester, 
ERKA 

Kuciste manometra 1       

153.  Tenziometri i stetoskopi Riester, 
ERKA 

Snala metalna, veca 1       

154.  Tenziometri i stetoskopi Riester, 
ERKA 

Snala metalna, manja 1       

155.  Tenziometri i stetoskopi Riester, 
ERKA 

Zigosanje maraca 1       

156.  Tenziometri i stetoskopi Riester, 
ERKA 

Oliva stetoskopa 1       

157.  Tenziometri i stetoskopi Riester, 
ERKA 

Metalna cev 1       
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158.  Tenziometri i stetoskopi Riester, 
ERKA 

Komplet creva 1       

159.  Tenziometri i stetoskopi Riester, 
ERKA 

Elastična opruga 1       

160.  Tenziometri i stetoskopi Riester, 
ERKA 

Cevi slusalice 1       

161.  Tenziometri i stetoskopi Riester, 
ERKA 

Oliva za usi 1       

162.  Tenziometri i stetoskopi Riester, 
ERKA 

Membrana stetoskopa 1       

163.  Tenziometri i stetoskopi Riester, 
ERKA 

Fiksator membrane 1       

164.  Tenziometri i stetoskopi Riester, 
ERKA 

Spojnica slusne glave 1       

165.  Tenziometri i stetoskopi Riester, 
ERKA 

Slusna glava(plasticna) 1       

166.  Tenziometri i stetoskopi Riester, 
ERKA 

Slusna glava(metalna) 1       

167.  Tenziometri i stetoskopi Riester, 
ERKA 

Vijak specijalni (za 

slusnu glavu) 
1       

168.  Tenziometri i stetoskopi Riester, 
ERKA 

Levak bakelitni  1       

169.  Tenziometri i stetoskopi Riester, 
ERKA 

Kuglica metalna 1       

170.  ,,Simens,,  P 300 
’’Aloka’’SSC 390 

Uvodnik ultrazvucne 

sonde 
1 

      

171.  ,,Simens,,  P 300 
’’Aloka’’SSC 390 

Kabal 2 D sonde 1       

172.  ,,Simens,,  P 300 
’’Aloka’’SSC 390 

Set baterija RTC 1       

173.  ,,Simens,,  P 300 Membrana 1       
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’’Aloka’’SSC 390 ultrazvucne sonde 

174.  ,,Simens,,  P 300 
’’Aloka’’SSC 390 

Encoder 

potenciometar 

1       

175.  ,,Simens,,  P 300 
’’Aloka’’SSC 390 

Folija tastature  1       

176.  ,,Simens,,  P 300 
’’Aloka’’SSC 390 

Pojedinacni tasteri 

komandne tastature 

ultrazvucnog aparata  

1       

177.  ,,Simens,,  P 300 
’’Aloka’’SSC 390 

Gain potenciometar 

ultrazvucnog aparata 

1       

178.  ,,Simens,,  P 300 
’’Aloka’’SSC 390 

TGC komplet 

potenciometri ( 

slajderi )  

1       

179.  ,,Simens,,  P 300 
’’Aloka’’SSC 390 

Delay line  1       

180.  ,,Simens,,  P 300 
’’Aloka’’SSC 390 

Track ball unit  1       

181.  ,,Simens,,  P 300 
’’Aloka’’SSC 390 

Power factor 

correction modul 

1       

182.  ,,Simens,,  P 300 
’’Aloka’’SSC 390 

Set za popravku ac-dc 

modula 

1       

183.  ,,Simens,,  P 300 
’’Aloka’’SSC 390 

Konektor ultrazvucne 

sonde 

1       

184.  ,,Simens,,  P 300 
’’Aloka’’SSC 390 

Taster komandne 

tastature  

1       

185.  ,,Simens,,  P 300 
’’Aloka’’SSC 390 

Rotary switch 

komandne tastature  

 

1       

186.  ,,Simens,,  P 300 
’’Aloka’’SSC 390 

Ventilator  

 

1       

 Ukupno vrednost rezevnih delaova   
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Напомена: 

Услов за исправност понуде је да су понуђени сви артикли. Уколио неки од артикала није обухваћен понудом, таква понуда ће бити одбијена као 

неисправна. 

                                                       
 
 
 
                                                                      
За парију  бр. 2 
 
 
Укупно вредност резервних делова са услугом замене без ПДВ-а :      .......................................дин. 
 
                                                                                           ПДВ ___ %:                .......................................дин. 
 
Укупновредност  резервних делова са услугом замене са ПДВ-ом:      ......................................дин.  
 
 
 
 
     
Датум:_____._____.2018.год.                                                                                                            Потпис овлашћеног лица понуђача  
 

                                                                                                  МП                                                                  ________________________________ 

 

sa uslugom zamene 
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Упутство за попуњавање обрасца структуре цене: 

Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин: 

 у колони 5. уписати колико износи јединична цена без ПДВ-а, за сваки тражени предмет јавне набавке(резервног дела ). 

 у колони 6. уписати износ вредности  предмета набавке, за сваки тражени предмет јавне набавке(помножити количону 

колона 4 са ценом резервног дела колона 5. 

 У колони 7. Уписује се број норма часова који је потребан за замену траженог резервног дела. 

 У колони 8. Уписује се цена норма часова без ПДВ-а . 

 У колони 9. Уписује се вредност норма часова,односно множи се број потребних норма часова колона 7 и цена норма часова 

колона 8. 

 У колони 10 уписује се укупна врдност резервног дела и вредност норма сати, односно сабира се колона 6 и колона 9. 

 Укупно вредност резервних делова са услугом замене се добија када се сабере колона 10. 

  

На крају спецификације уписати укупну цену набавке без ПДВ-а, одвојено износ ПДВ-а и укупан износ са ПДВ-ом. 

 

 

 

 

 

VIII ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ 

 

 

 

 
У складу са чланом 88. став 1. Закона, понуђач__________________________ [навести назив понуђача], доставља укупан износ и 

структуру трошкова припремања понуде, како следи у табели: 

ВРСТА ТРОШКА ИЗНОС ТРОШКА У РСД 
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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 

 

Датум: М.П. Потпис понуђача 

   

 

IX  ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

 

 

 

У складу са чланом 26. Закона, ________________________________________,  
                                                                            (Назив понуђача) 
даје:  



 

61 

 

 

ИЗЈАВУ  

О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

 

 

     

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

медицинске опремед са уградњом резервних делова за потребе Дом здравља Нови Пазар, бр.  1.2.3 ЈНМВ, поднео независно, без 

договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима. 

 

 

 

Датум: М.П. Потпис понуђача 

   

 

 
 

 

 
 

 

 

X МОДЕЛ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА 

 

 

 

 

 

 

ОКВИРНИ СПОРАЗУМ ЗА НАБАВКУ 
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услуга сервисирањемедицинске опреме са уградњом резервних делова  

за потребе Дома здравља Нови Пазар 

Закључен између: 
 

Наручиоца : Дом здравља Нови Пазар са седиштем у  Новом Пазару, улица  Генерала Живковића 1.,   ПИБ: 107659125; матични број: 

17828312;број рачуна: 840-845661-83 Управа за трезор,  кога заступ: Директор Др Ервин Ћоровић. (у даљем тексту: КУПАЦ.) 

 
и 

 

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

са седиштем у ............................................, улица .........................................., ПИБ:.......................... Матични број: ........................................ 

Број рачуна: ............................................ Назив банке:......................................, 

Телефон:............................Телефакс: 

кога заступа...................................................................  

(у даљем тексту: …...............), 

 

 

Уговорне стране  оквирног споразума сагласно констатују: 

-да је наручилац у складу са ЗЈН („Сл.гласник РС „ број 124/12 14/15 и 68/15) спровео поступак јавне набавке мале вредности за набавку услуга 

сервисирање медицинске опреме са уградњом резервних делова за потребе Дома Здравља Нови Пазар број 1.2.3 ЈНМВ са циљем 

закључења оквирног споразума са једним понуђачем на период од годину дана. 
Број и датум одлуке о закључењу оквирног споразума:............................................... 

Понуда изабраног понуђача бр. ______ од__________________која чини саставни део овог уговора. 

 

- овај оквирни споразум не представља обавезу Наручиоца на  закључење уговора (наруџбенице) по свим ставкама из понуде. 

- обавеза  из оквирног споразума настаје закључивањем појединачних уговора  или наруџбенице на основу овог споразума. 

 

Стране у оквирном споразуму споразумеле су се о следећем: 

ПРЕДМЕТ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА 
                                 Члан 1. 
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Предмет оквирног споразума је утврђивање услова за закључивање појединачних уговора о јавној набавци услуга – за набавку услуга сервисирање 

медицинске опреме са уградњом резервних делова за потребе Дом здравља Нови Пазар, у складу са условима и техничком спецификацијом 

из конкурсне документације за јавну набавку редни број 1.2.3 ЈНМВ, Понудом Даваоца услуге, одредбама овог оквирног споразума и стварним 

потребама Наручиоца. 
Спецификација  опреме са наведеним деловима  потребним за замену ближе је дефинисана у Техничкој спецификацији из конкурсне документације и 
Понуди Даваоца услуге број:______ од___________ 2018. године, који чине саставни део овог оквирног споразума.  

 
Обим и количине услуга наведене у спецификацији су оквирне за све време важења Оквирног споразума и могу се разликовати од количина 

које ће Наручилац уговорити током реализације овог споразума, а све у зависности од потреба Наручиоца као и расположивих финансијских 
средстава. 

 

 

. 

ВАЖЕЊЕ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА 
Члан 2. 

Овај оквирни споразум се закључује на период од годину дана, односно до утрошка опредељених средстава на основу укупно закључених 
уговора (наруџбеница) према  члану 8. став 2. оквирног споразума, у зависности од тога који од ова два услова раније наступи. 

Током периода важења оквирног споразума, предвиђа се закључивање више појединачних уговора, на начин како је то предвиђено овим 
споразумом, у зависности од стварних потреба Наручиоца за предметним услугама, која су предмет овог оквирног споразума. 

 
Плаћање по овом уговору вршиће се до нивоа средстава обезбеђених Финансијским планом за 2018 одину ,  а обавезе у 2019 години ће 

плаћати према уговору  који се уговара са РФЗЗ за ове намене у 2019 години.  

У супротном уговор престаје да важи без накнаде штете због немогућности преузимања обавеза од стране Наручиоца.  
 

НАЧИН И УСЛОВИ ЗАКЉУЧИВАЊА ПОЈЕДИНАЧНИХ УГОВОРА 

 
Члан 3. 

Када настане потреба Наручиоца за услугама која су предмет овог оквирног споразума, Наручилац ће упутити позив Даваоцу услуге за 
закључење појединачног уговора. 

Позив за услугу Наручилац ће Даваоцу услуге достављати  путем електронске поште. Уз позив се доставља текст појединачног уговора који 
садржи врсту услуге и количину делова. 
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Давалац услуге је дужан да достави Наручиоцу потписан појединачни уговор у року од два дана од дана пријема истог, у супротном 
Наручилац може да раскине оквирни споразум. 

При закључивању појединачних уговора не могу се мењати битни услови из овог оквирног споразума који се односе на предмет набавке, 
цене, начин, место и рок испоруке, рок плаћања и друге битне услове. 

 

РОК И МЕСТО ИСПОРУКЕ 
Члан 4. 

 
Давалац услуге ће Наручиоцу извршити услуге  из члана 1. овог оквирног споразума, у складу са потребама Наручиоца у погледу врсте и 

количине, а према карактеристикама услуга које су утврђене Техничком спецификацијом и Понудом. 
Потребе Наручиоца, у смислу става 1. овог члана, утврђују се у сваком појединачном уговору. 
Давалац услуге се обавезује да све услуге  уговорене појединачним уговором изврши  у року од ________ дана од дана пријема возила. 
 
Захтев за продужење уговореног рока Давалац услуге упућује у писменој форми Наручиоцу, који  ценећи околности  наведене у захтеву 

одлучује о продужењу рока. 
Уговорени рок је продужен када уговорне стране о томе постигну писани споразум. 
 

 КВАЛИТЕТ УСЛУГА 
                                                                                                                Члан 5. 

 
Услуге које Давалац  пружа  мора да  одговарају прописаним и прихваћеним стандардима.  
Гаранција на извршене услуге је: ____________ дана. 
 

ПРИЈЕМ И КОНТРОЛА УСЛУГА 
                                                                                                                  Члан 6. 
 

Уколико се на опреми приликом пријема установи било какав недостатак или неисправност о томе се сачињава записник о рекламацији, а 
Давалац услуге се обавезује да записнички утврђене недостатке у квалитету и/или квантитету услуга отклони у року од 2 (два) дана и то тако што ће 
отклонити све недостатке  утврђене на опреми недостатак или испоручити недостајућу количину добара. 

                                                                                                                 Члан 7. 
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Давалац услуге је у обавези да Наручиоцу уграђује оригиналне или одговарајуће делове са важећим роком гаранције произвођача. Уколико давалац 
услуге  угради одговарајући а не оригинални део, а Наручилац утврди да квалитет извршених услуга одступа од карактеристика оригиналног 
задржава право да од даваоца услуга  захтева уградњу  одговарајућих ауто делова. 
                                                                          
ЦЕНА 
                                                                                                                  Члан 8. 
 

Јединичне цене услуга која су предмет овог оквирног споразума утврђене су Понудом Даваоца услуге и на основу њих се закључују 
појединачни уговори. 

Укупна вредност овог оквирног споразума износи ___________________________ динара, без ПДВ-а, односно______________ динара са 
ПДВ-ом. 
Јединичне цене су фиксне и исте се неће мењати током важења оквирног споразума. 
 

РОК И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА 
                               Члан 9. 
 

Наручилац се обавезује да ће плаћање вршити вирмански на рачун даваоца услуга, и то у року од __________ дана од дана пријема исправно 
сачињеног рачуна и пратеће документације. 

 
 
 Исправно сачињен рачун и обострано потписан представља основ за плаћање извршене услуге.  

 

ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 
Члан 10. 

 
Оквирни споразум ступа на снагу даном потписивања од стране обе споразумне стране. 

 

 

Члан 11. 

 

Стране у споразуму су сагласне да се на све међусобне односе, који нису дефинисани овим оквирним споразумом, непосредно примењују 
одредбе Закона о облигационим односима. 
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Члан 12. 

 

Стране у споразуму су сагласне да све евентуалне спорове решавају споразумно, а у случају да споразум није могућ уговара се надлежност 
стварно надлежног суда у Краљеву. 

 

Члан 13. 

Оквирни споразум је сачињен у 4 (четири) истоветних примерака од којих Наручилац задржава 2 (два) примерака, а Давалац 2 (два) примерк 
 
 
 
 
 ЗА НАРУЧИОЦА УСЛУГА                                                                                                                  ЗА ДАВАЛАЦА УСЛУГА 

                           м.п.                                                                                                м.п.                                                                                       

 

 

_______________________________                                                                                      ____________________________________ 

        

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

        XI                         МОДЕЛ НАРУЏБЕНИЦЕ 
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На основу члана 40. став 9. Закона о јавним набавкама („Сл.гласник РС“, бр. 124/12, 14/15 и 68/15) и у складу са Оквирним споразумом бр. 
_______________од_______________ закљученог у поступку јавне набавке мале вредности сервис и поправку медицинске опреме са заменом делова, Партија 
___________, бр. ЈНМВ ________ издаје се 

 

Н А Р У Џ Б Е Н И Ц А  бр.   
 

 
Молимо вас да нам у складу са вашом прихваћеном понудом бр. ____________ од ____________ године извршите сервис и поправку возила са заменом делова: 

                   
Ред. 
Бр.  

ОПИС ДОБАРА/УСЛУГЕ 
РАДОВА 

Јед. 
мере 

Количина Јединична 
цена без 
ПДВ 

Јединична 
цена са 
ПДВ 

Укупна цена 
без ПДВ 

Укупна цена 
са 
 ПДВ 

1.        
2.        

Укупно без ПДВ  
ПДВ  

ДОБАВЉАЧ 

НАЗИВ  

АДРЕСА:  

ПИБ:  

МАТИЧНИ БРОЈ:  

БРОЈ РАЧУНА И 
НАЗИВ БАНКЕ 

 

ОСОБА ЗА 
КОНТАКТ 

 

ТЕЛ./ФАКС:  

Е-mail  

КУПАЦ 

НАЗИВ: 
 

АДРЕСА  

ПИБ: 
 

МАТИЧНИ БРОЈ: 
 

БРОЈ РАЧУНА И 
НАЗИВ БАНКЕ 

 

ОСОБА ЗА 
КОНТАКТ  

ТЕЛ./ФАКС: 
 

Е-mail  
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Укупно са ПДВ  
 
КОМЕРЦИЈАЛНИ УСЛОВИ СУ:  
 

РОК И НАЧИН ПЛАЋАЊА: 
 
МЕСТО ИСПОРУКЕ :  
 
РОК ИСПОРУКЕ: 
 
НАПОМЕНА:  
Ова наруџбеница замењује уговор о извршењу услуга  које су предмет ове набавке, односно издавањем ове наруџбенице, сматра се, у 
складу са законом и оквирним споразумом, да је извршено закључење уговора о јавној набавци. На сва питања сходно се примењују 
правила садржана у конкурсној документацији. Лице овлашћено за праћење извршења ове наруџбенице и потписивање записника о 
квантитаивном и квалитативном пријему услуге је __     ___________ 
                                                                                                              НАРУЧИЛАЦ 
 

       _________________________________ 

 

 
                                                                                                               
ДАТУМ:_________________________________                                                                    КУПАЦ 
 
                                                                                                                            _______________________________________ 

 

 

 

 

ПРИМАЛАЦ: 

ДОМ ЗДРАБЉА НОВИ ПАЗАР 

ГЕНЕРАЛА ЖИВКОВИЋА БР 1 

36300 НОВИ ПАЗАР 
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                                                   ПОНУДА 

 
ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ БР 1.2.3 

 

Сервис и поправка медицинске опреме са заменом делова 

 

Партија__________________________________ 

 

                    НЕ ОТВАРАТИ!!! 

 
Датум и сат подношења: 
(попњава писарница) 

Редни број подношења: 
(попуњава писарница) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Образац обавезно прилепити на предњој страни коверте! 

 

 



 

70 

 

 

 

ПОДНОСИЛАЦ: 

 

НАЗИВ___________________________________________________ 

 

АДРЕСА__________________________________________________ 

 

КОНТАКТ ОСОБА_________________________________________ 

 

КОНТАК ТЕЛЕФОН________________________________________ 

 

 

 

 

 

 Образац обавезно прилепити на задњој страни коверте! 
 

 
 


