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На основу чл. 39. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012, 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 број ЈН МВ 05/2014, под бројем
1448/2014 од 29.07.2014. и Решења о образовању Комисије за јавну набавку мале вредности
под бројем 1448/2014 РК од 29.07.2014., припремљена је:

САДРЖАЈ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
ОПИС

Бр. обрасца

Страна

Општи подаци о јавној набавци и предмету набавке

Образац 1

3а

Опис предмета набавке

Образац 2

5а

Техничка спецификација

Образац 3

6а

Образац за оцену испуњености ОБАВЕЗНИХ услова
из члана 75. ЗЈН и ДОДАТНИХ услова из члана 76.
ЗЈН и упутство како се доказује испуњеност услова из
чл. 75. и 76. ЗЈН

Образац 4

13а

Упутство понуђачима како да сачине понуду

Образац 5

16а

Образац понуде и структуре цене

Образац 6

24а

Образац подаци о подизвођачима

Образац 7

83а

Образац подаци о понуђачима у заједничкој понуди

Образац 8

84а

Образац изјаве о испуњености услова из чл. 75. ЗЈН

Образац 9

85а

Образац изјаве о поштовању прописа

Образац 10

86а

Образац трошкова припреме понуде

Образац 11

87а

Образац изјаве о независној понуди

Образац 12

88а

Облик финансијског обезбеђења за испуњење
уговорних обавеза

Образац 13

89а

Модел уговора Образац

Образац 14

90а

Образац изјаве о усаглашености са техничком
спецификацијом

Образац 15

93а

Потврда о преузимању конкурсне документације

Образац 16

94а

Комисија
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Образац 1
ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ
1. Назив, адреса и интернет страница наручиоца: ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ, Сомбор,
Улица Војвођанска број 47; www. zzjzsombor.org
2. Врста поступка: ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
3. Јавна набавка је обликована по партијама
Редни
број
партије
1
1a
1б
2
3
4
5
5a
6
6а
7
8
9
10
11
11a
12
13

Назив
услуге ванредног сервисирања, набавке и замене резервних делова опреме:
термостати тј. инкубатори
услуге ванредног сервисирања, набавке и замене резервних делова опреме:
термостати тј. инкубатори произвођача Сутјеска
услуге ванредног сервисирања, набавке и замене резервних делова опреме:
термостати тј. инкубатори произвођача Selecta, MMM Medcenter, Falc
услуге ванредног сервисирања, набавке и замене резервних делова опреме:
фрижидери, замрзивачи, фрижидери са замрзивачем
одржавање, услуге ванредног сервисирања, набавке и замене резервних делова
опреме: замрзивач (-80ºC)
одржавање, сервисирање, набавка и замена резервних делова и верификација
рада опреме: микроскопи
услуге ванредног сервисирања, набавке и замене резервних делова опреме:
пипете и диспензори
услуге ванредног сервисирања, набавке и замене резервних делова опреме:
пипете и диспензори произвођача Hirschman, Brand
oдржавање (ставкa: 1), сервисирање, набавка и замена резервних делова и
верификација рада опреме: аутоклав и Kохов лонац произвођача Сутјеска
одржавање, сервисирање, набавка и замена резервних делова и верификација
рада опреме: аутоклав произвођача Selecta
услуге ванредног сервисирања, набавке и замене резервних делова опреме: ваге
услуге ванредног сервисирања, набавке и замене резервних делова опреме:
стерилизатори за суву стерилизацију
услуге ванредног сервисирања, набавке и замене резервних делова опреме:
вакуум пумпа
услуге ванредног сервисирања, набавке и замене резервних делова опреме:
центрифуге / орбитал миксер и шејкер / вортекс тј. вибромикс
услуге ванредног сервисирања, набавка и замена резервних делова опреме:
полуотворени ELISA систем
услуге ванредног сервисирања, набавка и замена резервних делова опреме:
произвођача Rayto
одржавање, сервисирање, набавка и замена резервних делова и верификација
рада опреме: биохазард комора
услуге ванредног сервисирања, набавке и замене резервних делова опреме:
водена купатила
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13а
14
15
15a
16
17
18
19
20
20a
21

услуге ванредног сервисирања, набавке и замене резервних делова опреме:
водена купатила произвођача GFL
одржавање, сервисирање, набавка и замена резервних делова и верификација
рада опреме: МcFarland читач
одржавање, сервисирање, набавка и замена резервних делова и верификација
рада опреме: pH метар, турбидиметар, јон метар
услуге ванредног сервисирања, набавке и замене резервних делова опреме:
кондуктометар
одржавање, сервисирање, набавка и замена резервних делова и верификација
рада опреме: mini Vidas
одржавање, сервисирање, набавка и замена резервних делова опреме:
систем за пречишћавање воде
услуге ванредног сервисирања, набавке и замене резервних делова опреме:
пиштољ за пипете
услуге ванредног сервисирања, набавка и замена резервних делова опреме:
Kjeltec систем
услуге ванредног сервисирања, набавка и замена резервних делова опреме:
спектрофотометар
услуге ванредног сервисирања, набавка и замена резервних делова опреме:
атомски апсорпциони спектрометар
услуге ванредног сервисирања, набавка и замена резервних делова опреме:
остало

4. Предмет јавне набавке: Услуга сервисирања лабoраторијске опреме
5. Поступак се спроводи ради закључења уговора о предметној јавној набавци.
6. Контакт: www. zzjzsombor.org
ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
1. Опис предметне набавке: Набавка услуге сервисирања лабoраторијске опреме за потребе
ЗЗЈЗ Сомбор.
2. Назив и ознака из општег речника набавке: Услуга сервисирања лабoраторијске
опреме – ознака ОРН 504000000 –услуге поправке и одржавања медицинске и прецизне
опреме
3. Цена: Понуђач је дужан да у понуди искаже појединачну цену по свим позицијама
у обрасцу понуде са структуром цене (сви трошкови неопходни за реализацију набавке) и
мора бити фиксна тј. не може се мењати за време важности уговора. Цена се подразумева
франко купац – улица Војвођанска 47.
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Образац 2
ОПИС ПРЕДМЕТА ЈАВНЕ НАБАВКЕ
1. Врста и количина услуге:
- На основу потребе наручиоца (купца) током периода снабдевања датом услугом;
- Оквирни обим динамике испоруке: сукцесиван, по потреби купца према потребама
наручиоца за период од закључења уговора до годину дана.
- Снабдевач (понуђач) је одговоран наручиоцу (купцу) за брзу испоруку тражених услуга у
складу са уговором, понудом и конкурсном документацијом .
2. Врста продаје услуге:
- Стална и гарантована.
3. Техничке карактеристике:
- У складу са захтевима из конкурсне документације.
4. Квалитет услуге:
- Врста и ниво квалитета је у складу са захтевима из уговора и конкурсне документације.
5. Капацитет услуге:
- Према Табели (у обрасцу понуде и техничкој спецификацији).
6. Период испоруке:
- Годину дана или до процењене вредности јавне набавке, рачунајући од дана закључења
уговора.
7. Место испоруке услуге:
ЗЗЈЗ Сомбор – Војвођанска 47
9. Начин спровођења контроле и обезбеђивања гаранције квалитета:
- У складу са наведеним одредбама из конкурсне документације и уговора.

Место и датум:

___________________2014. године

МП

_______________________
(потпис овлашћеног лица)
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Образац 3
ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА
ПАРТИЈА 1: услуге ванредног сервисирања, набавке и замене резервних делова опреме:
термостати тј. инкубатори
Списак опреме која је предмет пружања услуге:
Р.Б. Назив

Тип

Произвођач

1.

Термостат

I-288

RAYPA

2.

Термостат

I-288

RAYPA

3.

Термостат

I-288

RAYPA

4.

CO2 инкубатор

CB 150 (E3)

Binder

5.

Сушница

DO 40

Raypa

ПАРТИЈА 1а: услуге ванредног сервисирања, набавке и замене резервних делова опреме:
термостати тј. инкубатори произвођача Сутјеска
Списак опреме која је предмет пружања услуге:
Р.Б. Назив

Тип

Произвођач

1.

Термостат са воденим омотачем

(серија: 1-68-160)

Sutjeska

2.

Термостат са воденим омотачем

Ut-800 Elektronic

Sutjeska

3

Сушница

LS-500

Sutjeska

ПАРТИЈА 1б: услуге ванредног сервисирања, набавке и замене резервних делова опреме:
термостати тј. инкубатори произвођача Selecta, MMM Medcenter, Falc
Списак опреме која је предмет пружања услуге:
Р.Б. Назив

Тип

Произвођач

2003711

Selecta

55 linestandard

MMM Medcenter

1.

Термостат

2.

Инкубатор Incucell

3.

Инкубатор

55 lt

Falc

4.

Инкубатор

108 lt

Falc

5.

Инкубатор

256 lt

Selecta

ПАРТИЈА 2: услуге ванредног сервисирања, набавке и замене резервних делова опреме:
фрижидери, замрзивачи, фрижидери са замрзивачем
1. Списак опреме која је предмет пружања услуге:
Р.Б. Назив

Тип

Произвођач

1.

Фрижидер

-

LTH

2.

Фрижидер

HO 0472591

LTH
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3.

Фрижидер

SRG - 058

Samsung

4.

Фрижидер

SC - 150 WL

Midea

5.

Фрижидер са замрзивачем

ICH 31

Iberna

6.

Фрижидер са замрзивачем

H - 721

Gorenje

7.

Замрзивач

LTH 380 L

LTH

8.

Комбиновани фрижидер

RF 230

Favorit

9.

Фрижидер

L 265

Favorit

10.

Фрижидер

Kombinovani R 255

11.

Фрижидер

R 190.0 F

PRESTIGE

12.

Фрижидер

KS 200

VOX

Favorit

ПАРТИЈА 3: одржавање, услуге ванредног сервисирања, набавке и замене резервних делова
опреме: замрзивач (-80ºC)
Списак опреме која је предмет пружања услуге:
Р.Б.

Назив

Тип

Произвођач

1.

Замрзивач - 80ºС

HFU 586 Basic

Heraeus

ПАРТИЈА 4: одржавање, сервисирање, набавка и замена резервних делова и верификација
рада опреме: микроскопи
Списак опреме која је предмет пружања услуге:

Р.Б.

Назив

Тип

1.

Микроскоп

бинокуларни

Carl Zeiss

2.

Микроскоп

бинокуларни

Carl Zeiss

3.

Микроскоп имунофлуоросцентни

4.

Микроскоп

Бинокуларни L2000A

Optic Ivymen

5.

Микроскоп

Бинокуларни L2000A

Optic Ivymen

6.

Микроскоп

Бинокуларни L 3000

Optic Ivymen

7.

Микроскоп

Бинокуларни L 3000

Optic Ivymen

020-519.503 DM LB 301 IV/96

Произвођач

Leica

ПАРТИЈА 5: услуге ванредног сервисирања, набавке и замене резервних делова опреме:
пипете и диспензори
Списак опреме која је предмет пружања услуге:
Р.Б. Назив

Тип

Произвођач

Calibrex

Socorex

1.

Диспензор за боцу (10-100ml)

2.

Микропипета (100-1000μl)

варијабилна

Accumax Pro

3.

Микропипета (20-200μl)

варијабилна

Accumax Pro
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4.

Микропипета (100-1000μl)

варијабилна

Thermo scientific

5.

Микропипета (20-200μl)

варијабилна

Thermo scientific

6.

Микропипета (10-100μl)

варијабилна

Thermo scientific

7.

Дигитална бирета

DIGITRATE

JENCONS

ПАРТИЈА 5а: услуге ванредног сервисирања, набавке и замене резервних делова опреме:
пипете и диспензори произвођача Hirschman, Brand
Списак опреме која је предмет пружања услуге:
Р.Б. Назив

Тип

Произвођач

1.

Диспензор за боцу (5- 30ml)

ceramus classic

Hirschman

2.

Микропипета (100-1000μl)

варијабилна

Hirschman

3.

Микропипета (100-1000μl)

варијабилна

Hirschman

4.

Микропипета (20-200μl)

варијабилна

Hirschman

5.

Микропипета (10-100μl)

варијабилна

Hirschman

6.

Диспензор за боцу (1-10μl)

аналогни

Brand

7.

Диспензор за боцу (1-10μl)

аналогни

Brand

ПАРТИЈА 6: одржавање (ставка: 1.), сервисирање, набавка и замена резервних делова и
верификација рада опреме: аутоклав и Kохов лонац произвођача Сутјеска
Списак опреме која је предмет пружања услуге:
Р.Б. Назив

Тип

Произвођач

1.

Аутоклав
(манометри и сигурносни вентили)

533.212

Sutjeska

2.

Кохов лонац

534.213

Sutjeska

ПАРТИЈА 6а: одржавање, сервисирање, набавка и замена резервних делова и верификација
рада опреме: аутоклав произвођача Selecta
Списак опреме која је предмет пружања услуге:
Тип

Произвођач

St Dry PVII -140 L

Selecta

Р.Б. Назив

1.

Аутоклав
(манометри и сигурносни вентили)

ПАРТИЈА 7: услуге ванредног сервисирања, набавке и замене резервних делова опреме:
ваге
Списак опреме која је предмет пружања услуге:
Р.Б. Назив

1.

Вага

2.

Вага- техничка

Тип

Произвођач

ET 1111

Tehtnica

CAS MW 1200

CASBEE
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3.

Прецизна вага

WLC 12/30/C1/R

Radwag

4.

Вага техничка

BP 2100 S

SARTORIUS

5.

Вага аналитичка

JK-200

CHYO KYOTO

ПАРТИЈА 8: услуге ванредног сервисирања, набавке и замене резервних делова опреме:
стерилизатори за суву стерилизацију
Списак опреме која је предмет пружања услуге:
Р.Б. Назив

Тип

Произвођач

1.

Суви стерилизатор

OMT225.XX2.C

Sanyo

2.

Суви стерилизатор

OMT225.XX2.C

Sanyo

ПАРТИЈА 9: услуге ванредног сервисирања, набавке и замене резервних делова опреме:
вакуум пумпа
Списак опреме која је предмет пружања услуге:
Р.Б. Назив

1.

Тип

Вакуум пумпа

300

Произвођач
ROCKER

ПАРТИЈА 10: : услуге ванредног сервисирања, набавке и замене резервних делова опреме:
центрифуге / орбитал миксер и шејкер / вортекс тј. вибромикс
Списак опреме која је предмет пружања услуге:
Р.Б. Назив

Тип

Произвођач

PLC-322

Tehtnica

1.

Центрифуга

2.

Micro Centaur - центрифуга

MSB 010.CX 2.5

Sanyo

3.

Micro Centaur - центрифуга

MSB 010.CX 2.5

Sanyo

4.

Vibromix

204 EV

Tehtnica

5.

Orbital mixer and shaker

Rotabit

Selecta

6.

Центрифуга

Meditronic BLS

Selecta

7.

Vortex

Genius 3

Ika Werke

ПАРТИЈА 11: услуге ванредног сервисирања, набавка и замена резервних делова опреме:
полуотворени ELISA систем
Списак опреме која је предмет пружања услуге:
Р.Б. Назив

1.

Microplate Washer

2.

Reader

3.

Incubator- shaker

Тип

Произвођач

Stat fax 2600

Awareness

Stat fax 303 plus

Awareness

Stat fax 2200

Awareness
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ПАРТИЈА 11a: услуге ванредног сервисирања, набавка и замена резервних делова опреме:
произвођача Rayto
Списак опреме која је предмет пружања услуге:
Р.Б. Назив

1.

Washer

Тип

Произвођач

RT 3100

Rayto

ПАРТИЈА 12: одржавање, сервисирање, набавка и замена резервних делова и верификација
рада опреме: биохазард комора
Списак опреме која је предмет пружања услуге:
Р.Б. Назив

1.

Биохазардна комора - класа 2

Тип

Произвођач

A/B3

Faster Italy

ПАРТИЈА 13: : услуге ванредног сервисирања, набавке и замене резервних делова опреме:
водена купатила
Списак опреме која је предмет пружања услуге:
Р.Б. Назив

Тип

Произвођач

1.

Водено купатило

Precisdig 6001197

Selecta

2.

Водено купатило

Precisdig 6001197

Selecta

ПАРТИЈА 13a: услуге ванредног сервисирања, набавке и замене резервних делова опреме:
водена купатила произвођача GFL
Списак опреме која је предмет пружања услуге:
Р.Б. Назив

Тип

Произвођач

1.

Водено купатило

1042

GFL

2.

Водено купатило

1041

GFL

ПАРТИЈА 14: одржавање, сервисирање, набавка и замена резервних делова и верификација
рада опреме: МcFarland читач
Списак опреме која је предмет пружања услуге:
Р.Б. Назив

1.

Mc Farland читач

Тип

Произвођач

Dinko

Dinter

ПАРТИЈА 15: одржавање, сервисирање, набавка и замена резервних делова и верификација
рада опреме: pH метар, турбидиметар, јон метар
Списак опреме која је предмет пружања услуге:
Р.Б. Назив

Тип

Произвођач
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1.

pH метар

InoLab ph 720

WTW

2.

pH метар

InoLab ph 720

WTW

3.

турбидиметар

550 IR

WTW

4.

Јон метар (флуориди)

ION 700

EUTECH

ПАРТИЈА 15а: услуге ванредног сервисирања, набавке и замене резервних делова опреме:
кондуктометар
Списак опреме која је предмет пружања услуге:
Р.Б. Назив

1.

кондуктометар

Тип

Произвођач

MA 5964

ISKRA

ПАРТИЈА 16: одржавање, сервисирање, набавка и замена резервних делова и верификација
рада опреме: mini Vidas
Списак опреме која је предмет пружања услуге:
Р.Б.

1.

Назив
Mini Vidas
analyzer

Тип

Произвођач

Minividas Blue

Biomerieux

ПАРТИЈА 17: одржавање, сервисирање, набавка и замена резервних делова опреме:
систем за пречишћавање воде
Списак опреме која је предмет пружања услуге:
Р.Б. Назив

Тип

Произвођач

1.

Систем за пречишћавање воде

Merlin

General Electrics

2.

Систем за пречишћавање воде

Merlin

General Electrics

ПАРТИЈА 18: : услуге ванредног сервисирања, набавке и замене резервних делова опреме:
пиштољ за пипете
Списак опреме која је предмет пружања услуге:
Р.Б. Назив

Тип

Произвођач

1.

Accu Jet pro

-

Brand

2.

Accu Jet pro

-

Brand

ПАРТИЈА 19: услуге ванредног сервисирања, набавке и замене резервних делова опреме:
Kjeltec систем
Списак опреме која је предмет пружања услуге:
Р.Б. Назив

Произвођач

1.

Дигестиона јединица

TECATOR

2.

Дестилациона јединица

TECATOR
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ПАРТИЈА 20: услуге ванредног сервисирања, набавке и замене резервних делова опреме:
спектрофотометар
Списак опреме која је предмет пружања услуге:
Р.Б. Назив

1.

Произвођач

UV/VIS Спектрофотометар

CECIL

ПАРТИЈА 20a: услуге ванредног сервисирања, набавке и замене резервних делова опреме:
атомски апсорпциони спектрометар
Списак опреме која је предмет пружања услуге:
Р.Б. Назив

1

Произвођач

Атомски апсорпциони спектрометар

AURORA

ПАРТИЈА 21: услуге ванредног сервисирања, набавке и замене резервних делова опреме:
остало
Списак опреме која је предмет пружања услуге:
Р.Б. Назив

Произвођач

1.

Дигестор

Sever

2.

Дигестор

HEMOVENT

3.

Дигестор

S+B Euroline

4.

Дигестор

S+B Euroline

Напомена 1.: Предметне услуге обухватају и следеће обавезе:
1. По захтеву и потреби Наручиоца, понуђач мора бити доступан и излазити на терен 24 часа
дневно.
2. И друге уобичајене услуге за ову врсту делатности, према потребама Наручиоца.
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Образац 4
ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ, ЧЛАН 75. ЗАКОНА
редни
број
услова

1

2

Услови и начин доказивања обавезних услова
Да је понуђач регистрован код надлежног органа;
– Доказује се изводом из регистра Агенције за
привредне регистре, односно изводом из регистра
надлежног Привредног суда.
или
Изјава о испуњености услова (попуњен, потписан,
оверен образац 9)
Да понуђач и његов законски заступник није осуђиван
за неко од кривичних дела као члан организоване
криминалне групе, да није осуђиван за неко од
кривичних дела против привреде, кривична дела против
заштите животне средине, кривично дело примања или
давања мита, кривично дело преваре;
– Доказује се: Правна лица: 1) Извод из казнене
евиденције, односно уверењe основног суда на чијем
подручју се налази седиште домаћег правног лица,
односно седиште представништва или огранка страног
правног лица, којим се потврђује да правно лице није
осуђивано за кривична дела против привреде, кривична
дела против животне средине, кривично дело примања
или давања мита, кривично дело преваре; 2) Извод из
казнене евиденције Посебног одељења за организовани
криминал Вишег суда у Београду, којим се потврђује да
правно лице није осуђивано за неко од кривичних дела
организованог криминала; 3) Извод из казнене
евиденције, односно уверење надлежне полицијске
управе МУП-а, којим се потврђује да законски
заступник понуђача није осуђиван за кривична дела
против привреде, кривична дела против животне
средине, кривично дело примања или давања мита,
кривично дело преваре и неко од кривичних дела
организованог криминала (захтев се може поднети
према месту рођења или према месту пребивалишта
законског заступника). Уколико понуђач има више
законских заступника дужан је да достави доказ за
сваког од њих. Предузетници и физичка лица: Извод
из казнене евиденције, односно уверење надлежне
полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да није
осуђиван за неко од кривичних дела као члан
организоване криминалне групе, да није осуђиван за
кривична дела против привреде, кривична дела против

Доказ достављен
(заокружити један
одговор)

ДА

НЕ

ДА

НЕ
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животне средине, кривично дело примања или давања
мита, кривично дело преваре (захтев се може поднети
према месту рођења или према месту пребивалишта).
Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања
понуда или
Изјава о испуњености услова (попуњен, потписан,
оверен образац 9)

3

Да понуђачу није изречена мера забране обављања
делатности;
– Доказује се: Правна лица: Потврде привредног и
прекршајног суда да му није изречена мера забране
обављања делатности, или потврда Агенције за
привредне регистре да код тог органа није
регистровано, да му је као привредном друштву
изречена мера забране обављања делатности, која је на
снази у време објаве позива за подношење понуда;
Предузетници: Потврда прекршајног суда да му није
изречена мера забране обављања делатности, или
потврда Агенције за привредне регистре да код тог
органа није регистровано, да му је као привредном
субјекту изречена мера забране обављања делатности,
која је на снази у време објаве позива за подношење
понуда; Физичка лица: Потврда прекршајног суда да
му није изречена мера забране обављања одређених
послова.
Доказ мора бити издат након објављивања позива за
подношење понуда
или
Изјава о испуњености услова (попуњен, потписан,
оверен образац 9)

4

Да је понуђач измирио доспеле порезе и доприносе;
– Доказује се уверењем Пореске управе Министарства
финансија и привреде да је измирио доспеле порезе и
доприносе и уверење надлежне управе локалне
самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних
локалних јавних прихода или потврду Агенције за
приватизацију да се понуђач налази у поступку
приватизације.
Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања
понуда
или
Изјава о испуњености услова (попуњен, потписан,
оверен образац 9)

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
гарантује да је ималац права интелектуалне својине;

ДА

НЕ

ДА

НЕ

ДА

НЕ
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– Доказује се Изјавом (Образац 10).
НАПОМЕНЕ:












Докази о испуњености додатних услова из члана 76. тачка 2 ЗЈН – оверено после
објаве позива на Порталу управе за јавне набавке и на сајту ЗЗЈЗ СОМБОР
Ако поднета понуда буде оцењена као прихватљива, пре доношења одлуке о додели
уговора, Наручилац може захтевати од понуђача да у року од пет дана од дана пријема
писменог позива Наручиоца, достави на увид оригинал или оверену копију доказа о
испуњености услова из члана 75. ЗЈН (Oбразац 4. од тачке 1. до 5)
Понуђачи уписани у регистар понуђача, испуњавају услове предвиђене из чл. 75 ЗЈН
да доставе копију потврде о упису у Регистар понуђача са достављањем конкурсне
документације.
Уколико понуђач у остављеном року не достави на увид оригинал или оверену копију
тражених доказа, његова понуда ће бити одбијена као неприхватљива;
Доказ, потврда надлежног органа којом понуђач доказује да му није изречена мера
забране обављања делатности, мора бити издата после дана објављивања позива на
Порталу јавних набавки за подношење понуда 13.10.2014;
Докази наведени у Oбразцу 4 од редног броја 2 до 5, не могу бити старији од два
месеца пре отварања понуда 22.10.2014.
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, у складу са чланом 79. став 7. ЗЈН.
Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају докази из члана 77. ЗЈН,
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.
Понуђач је дужан да без одлагања, писмено обавести ЗЗЈЗ Сомбор 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 и да је
документује на прописани начин.
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Образац 5
УПУСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ
5.1 ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА
Понуда мора бити сачињена на српском језику.
5.2 ЗАХТЕВИ У ВЕЗИ СА САЧИЊАВАЊЕМ ПОНУДЕ
1) Понуда мора да садржи све доказе тражене конкурсне документације
2) Понуђач подноси понуду у затвореној коверти, тако да се при отварању може проверити
да ли је коверта затворена онако како је била предата.
3) Понуда треба да буду у посебним затвореним и печатираним ковертама и запаковане у
један коверат на коме ће писати „Понуда за јавну набавку мале вредности – услуге
сервисирања лабораторијске опремеза потребе ЗЗЈЗ Сомбор- ЈН МВ – 05 /2014“ – не
отварати.
4) Понуда мора да садржи све доказе наведене у Обрасцу 4 Упутства како се доказује
испуњеност обавезних и додатних услова и обрасце из конкурсне документације.
Све изјаве, обрасци и прилози који су саставни део понуде морају бити попуњени,
потписани и оверени печатом од стране понуђача.
5) Начин преузимања конкурсне документације, односно интернет адресa где је
конкурсна документација доступна:
- Портал јавних набавки, portal.ujn.gov.rs;
- Интернет страница наручиоца (www. zzjzsombor.org );
- Непосредно преузимањем на адреси ЗЗЈЗ Сомбор, (сваког радног дана у периоду од
07.30 до 14.00 часова).
6) Начин подношења понуде и рок за подношење понуде:
Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у непровидној затвореној коверти,
затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се
први пут отвара.
На полеђини коверте 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:
ЗЗЈЗ СОМБОР, ВОЈВОЂАНСКА 47, СОМБОР
Понуда треба да буде у затвореној и печатираној коверти на којој ће писати:
Понуда за јавну набавку мале вредности – услуга сервисирања лабораторијске
опреме, Партија __
ЈН МВ - 05/2014“
НЕ ОТВАРАТИ.
РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА ЈЕ:
22.10. 2014. ГОДИНЕ ДО 13.00 ЧАСОВА
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Понуда се сматра благовременом ако је у писарницу наручиоца на адреси
ВОЈВОЂАНСКА 47, СОМБОР , пристигла закључно са 22.10.2014.године, до 13.00 часова.
Неблаговременом ће се сматрати понуда понуђача која није стигла у писарницу
наручиоца на адреси, ВОЈВОЂАНСКА 47 , СОМБОР закључно са 22.10.2014. године до
13.00 часова.
7) Место, време и начин отварања понуда:
Отварање понуда је јавно и одржаће се одмах након истека рока за подношење понуда,
дана 22.10.2014. године, у 13.30 часова на адреси ВОЈВОЂАНСКА 47, Сомбор у присуству
чланова Комисије за предметну јавну набавку.
8) Услови под којима представници понуђача могу учествовати у поступку отварања
понуда:
У поступку отварања понуда могу учествовати опуномоћени представници понуђача.
Пре почетка поступка јавног 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.
9) Контакт:
5.3 ПАРТИЈЕ
Предметна јавна набвка је обликована по партијама
Редни
број
Назив
партије
услуге ванредног сервисирања, набавке и замене резервних делова опреме:
1
термостати тј. инкубатори
услуге ванредног сервисирања, набавке и замене резервних делова опреме:
1a
термостати тј. инкубатори произвођача Сутјеска
услуге ванредног сервисирања, набавке и замене резервних делова опреме:
1б
термостати тј. инкубатори произвођача Selecta, MMM Medcenter, Falc
услуге ванредног сервисирања, набавке и замене резервних делова опреме:
2
фрижидери, замрзивачи, фрижидери са замрзивачем
одржавање, услуге ванредног сервисирања, набавке и замене резервних делова
3
опреме: замрзивач (-80ºC)
одржавање, сервисирање, набавка и замена резервних делова и верификација
4
рада опреме: микроскопи
услуге ванредног сервисирања, набавке и замене резервних делова опреме:
5
пипете и диспензори
услуге ванредног сервисирања, набавке и замене резервних делова опреме:
5а
пипете и диспензори произвођача Hirschman, Brand
oдржавање (ставкa: 1), сервисирање, набавка и замена резервних делова и
6
верификација рада опреме: аутоклав и Kохов лонац произвођача Сутјеска
одржавање, сервисирање, набавка и замена резервних делова и верификација
6а
рада опреме: аутоклав произвођача Selecta
7
услуге ванредног сервисирања, набавке и замене резервних делова опреме: ваге
услуге ванредног сервисирања, набавке и замене резервних делова опреме:
8
стерилизатори за суву стерилизацију
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9
10
11
11a
12
13
13а
14
15
15а
16
17
18
19
20
20a
21

услуге ванредног сервисирања, набавке и замене резервних делова опреме:
вакуум пумпа
услуге ванредног сервисирања, набавке и замене резервних делова опреме:
центрифуге / орбитал миксер и шејкер / вортекс тј. вибромикс
услуге ванредног сервисирања, набавка и замена резервних делова опреме:
полуотворени ELISA систем
услуге ванредног сервисирања, набавка и замена резервних делова опреме:
произвођача Rayto
одржавање, сервисирање, набавка и замена резервних делова и верификација
рада опреме: биохазард комора
услуге ванредног сервисирања, набавке и замене резервних делова опреме:
водена купатила
услуге ванредног сервисирања, набавке и замене резервних делова опреме:
водена купатила произвођача GFL
одржавање, сервисирање, набавка и замена резервних делова и верификација
рада опреме: МcFarland читач
одржавање, сервисирање, набавка и замена резервних делова и верификација
рада опреме: pH метар, турбидиметар, јон метар
услуге ванредног сервисирања, набавке и замене резервних делова опреме:
кондуктометар
одржавање, сервисирање, набавка и замена резервних делова и верификација
рада опреме: mini Vidas
одржавање, сервисирање, набавка и замена резервних делова опреме:
систем за пречишћавање воде
услуге ванредног сервисирања, набавке и замене резервних делова опреме:
пиштољ за пипете
услуге ванредног сервисирања, набавка и замена резервних делова опреме:
Kjeltec систем
услуге ванредног сервисирања, набавка и замена резервних делова опреме:
спектрофотометар
услуге ванредног сервисирања, набавка и замена резервних делова опреме:
атомски апсорпциони спектрометар
услуге ванредног сервисирања, набавка и замена резервних делова опреме:
остало

5.4 ПОНУДЕ СА ВАРИЈАНТАМА
Понуде са варијантама нису дозвољене.
5.5 НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ
У складу са чланом 87. став 6. ЗЈН понуђач може у року за подношење понуде да измени,
допуни или опозове своју понуду. Измена, допуна или повлачење понуде је пуноважно ако је
Наручилац примио измену, допуну или опозив понуде пре истека рока за подношење понуда.
Измена, допуна или повлачење понуде се врши на начин одређен за подношење понуде.
Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: ЗЗЈЗ Сомбор, са назнаком:
„Измена понуде за јавну набавку мале вредности – , ЈН бр .05/2014, услуга сервисирања
лабораторијске опреме, Партија __ - НЕ ОТВАРАТИ” или
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„Допуна понуде за јавну набавку мале вредности – , ЈН МВ бр. 05/2014, услуга
сервисирања лабораторијске опреме, Партија __ - НЕ ОТВАРАТИ” или
„Опозив понуде за јавну набавку мале вредности –, ЈН МВ бр .05/2014,услуга
сервисирања лабораторијске опреме, Партија __ - НЕ ОТВАРАТИ” или
„Измена и допуна понуде за јавну набавку мале вредности – , ЈН МВ бр. 05/2014, услуга
сервисирања лабораторијске опреме, Партија __ - НЕ ОТВАРАТИ”.
На полеђини коверте 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.
5.6 УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ
Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у
заједничкој понуди или као подизвођач, нити да учествује у више заједничких понуда.
5.7 ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА ОД СТРАНЕ ПОДИЗВОЂАЧА
Понуђач је дужан да, уколико намерава да извођење набавке повери подизвођачу, у
понуди наведе да ли ће извршење набавке делимично поверити подизвођачу, назив
подизвођача, 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.
Уколико уговор између наручиоца и понуђача буде закључен, тај подизвођач ће бити
наведен у уговору.
Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење уговорене набавке, без обзира
на број подизвођача.
Понуђач може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, ако је на
страни подизвођача након подношења понуде настала трајнија неспособност плаћања ако то
лице испуњава све услове одређене за подизвођача и уколико добије претходну сагласност
наручиоца.
Понуђач који наступа са подизвођачем мора да самостално испуни обавезне услове из
члана 75.став 1.тачка од 1) до 5) ЗЈН и додатне услове одређене конкурсном документацијом,
( Образац 4 ), а подизвођач мора самостално да испуни обавезне услове из члана 75.став 1.
тачка од 1) до 5)ЗЈН.
5.8 ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ
Понуду може поднети ГРУПА ПОНУЂАЧА.
Саставни део заједничке понуде је споразум којим се понуђачи из групе међусобно и
према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке.
Овај споразум обавезно садржи податке наведене у члану 81. став 4. ЗЈН, и то податке:
 члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће
заступати групу понуђача пред наручиоцем;
 понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор;
 понуђачу који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења;
 понуђачу који ће издати рачун;
 рачуну на који ће бити извршено плаћање;
 обавезама сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора.
Понуђачу из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.
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Сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни обавезне услове из члана 75.став 1.тачка
од 1) до 5) ЗЈН.
5.9 ЗАХТЕВИ ОД ЗНАЧАЈА ЗА ПРИХВАТЉИВОСТ ПОНУДЕ
Понуђена услуга мора у свим аспектима одговарати свим захтевима наручиоца и задатим
техничким карактеристикама.
Испорука услуге наведених у техничкој спецификацији је сукцесивна по потреби
наручиоца.
Приликом фактурисања продате услуге, на рачуну се мора навести број јавне набавке на
коју се испорука односи.
Рок плаћања се прецизира од дана пријема исправног рачуна. Рок за плаћање рачуна 45
календарских дана од дана пријема исправног рачуна.
Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача.
Рокове понуђач треба прецизно да одреди.
Понуђачу није дозвољено да захтева аванс.
5.10 ЦЕНА
Цене у обрасцу понуде морају бити исказане у динарима са свим трошковима, франко
истоварено у ЗЗЈЗ Сомбор, Војвођанска 47, Сомбор.
Цена је фиксна и не може се мењати.
Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, Наручилац ће поступити ускладу са
чл.92.ЗЈН.
5.11 СРЕДСТВА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА
Једна бланко соло меница без протеста, са меничним овлашћењем које гласи на наручиоца,
као средство обезбеђења за добро извршење посла и евентуално плаћање уговорне казне, као
средство обезбеђења на име гаранције за добро изврешење преузетих уговорних обавеза, а
Наручилац исту може попунити и наплатити у износу од 10 (десет)% вредности овог
Уговора (без ПДВ-а) на име гаранције за добро извршење преузетих уговорних обавеза, са
роком важности најмање 30 (тридесет) дана дужим од периода на који је закључен Уговор.
Бланко соло меницу понуђач предаје ЗЗЈЗ СОМБОР истовремено са потписивањем уговора.
Менице морају бити регистроване у Регистру меница Народне банке Србије, а као доказ
изабрани понуђач уз меницу доставља копију захтева за регистрацију меница, овереног од
пословне банке изабраног понуђача.
5.12 . ПОДАЦИ О ДРЖАВНОМ ОРГАНУ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИЈИ, ОДНОСНО ОРГАНУ ИЛИ
СЛУЖБИ ТЕРИТОРИЈАЛНЕ АУТОНОМИЈЕ ИЛИ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ ГДЕ СЕ МОГУ
БЛАГОВРЕМЕНО ДОБИТИ ИСПРАВНИ ПОДАЦИ О ПОРЕСКИМ ОБАВЕЗАМА, ЗАШТИТИ
ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, ЗАШТИТИ ПРИ ЗАПОШЉАВАЊУ, УСЛОВИМА РАДА И СЛ., А КОЈИ СУ
ВЕЗАНИ ЗА ИЗВРШЕЊЕ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

Подаци о пореским обавезама 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.
5.13 ОДРЕЂИВАЊЕ ПОВЕРЉИВОСТИ
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Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на
располагање.
5.14ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ И ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ
Понуђач може у писаном облику на адресу ЗЗЈЗ СОМБОР, Сомбор или на e-mail:
office@zzjzsombor.org тражити додатне информације или појашњења у вези са припремањем
понуде најкасније пет дана пре истека рока за подношење понуда, ЗЗЈЗ СОМБОР ће на
захтеве понуђача одговорити у писаном облику у року од три дана од дана пријема захтева
понуђача и истовремено ту информацију ће доставити свим другим заинтересованим лицима
за која има сазнања да су примила конкурсну документацију и објавити је на Порталу јавних
набавки и на својој интернет страници линк- јавне набавке. На истом месту ће објавити и
измене и допуне конкурсне документације.
Комуникација између понуђача и наручиоца се врши на начин описан у члану 20. ЗЈН, и
то:
- путем електронске поште, факса или поште;
- ако је документ из поступка јавне набавке достављен од стране наручиоца или
понуђача путем електронске поште или факсом, страна која је извршила достављање дужна
је да од друге стране захтева да на исти начин потврди пријем тог документа, што је друга
страна дужна да то и учини када је то неопходно као доказ да је извршено достављање.
Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев за додатним
информацијама или појашњењима конкурсне документације, ЈН МВ бр 05/2014 године.
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.
Тражење додатних информација и појашњења телефоном није дозвољено.
5.15 ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА, КОНТРОЛА И ДОПУШТЕНЕ ИСПРАВКЕ
ЗЗЈЗ Сомбор може, после отварања понуде, да у писменом облику захтева од понуђача
додатна објашњења која ће помоћи при прегледу, и вредновању понуде, а може и да врши
контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача (члан 93. ЗЈН).
Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно извршити
контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац ће понуђачу
оставити примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да омогући наручиоцу
контролу (увид) код понуђача, као и код његовог подизвођача.
Наручилац може уз сагласност понуђача, да изврши исправке рачунских грешака уочених
приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања.
У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.
Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће такву понуду
одбити као неприхватљиву.
5.16 ЗАХТЕВ У ПОГЛЕДУ РОКА ВАЖЕЊА ПОНУДЕ
Рок важења понуде не може бити краћи од 45 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.
Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде не може мењати понуду.
5.17 ДОДАТНО ОБЕЗБЕЂЕЊЕ –НЕГАТИВНЕ РЕФЕРЕНЦЕ
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Ако је понуђач добио негативну референцу за предмет јавне набавке који није истоврстан
предмету ове јавне набавке, наручилац ће захтевати од тог понуђача у случају да буде изабран
додатно обезбеђење испуњења уговорних обавеза и то:


Банкарску гаранцију за добро извршење посла и евентуално плаћање уговорне казне
у висини од 15% од вредности уговора.

Банкарска гаранција за добро извршење посла и евентуално плаћање уговорне казне мора
бити безусловна и платива на први позив. Иста не може да садржи додатне услове за исплату,
краће рокове од оних које одреди наручилац, мањи износ од оног који одреди наручилац или
промењену месну надлежност за решавање спорова.
Изабрани понуђач подноси банкарску гаранцију истовремено са потписивањем уговора,
при чему се узима у обзир рок трајања извршења посла, а што ће бити прецизирано
уговором.
Ако се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе или друге
околности које онемогућавају извршење уговорних обавеза, важност банкарске гаранције
мора се продужити.
Банкарску гаранцију изабрани понуђач предаје ЗЗЈЗ Сомбор истовремено са
потписивањем уговора.
5.18 ЕЛЕМЕНТИ УГОВОРА О КОЈИМА ЋЕ СЕ ПРЕГОВАРАТИ И НАЧИН ПРЕГОВАРАЊА
Како је предметни поступак - поступак јавне набавке мале вредности, не постоје елементи
о којима ће се преговарати.
5.19 ВРСТА КРИТЕРИЈУМА
Избор између достављених одговарајућих и прихватљивих понуда вршиће се применом
критеријума „најнижа понуђена цена“.
5.20 ДВЕ ИЛИ ВИШЕ ПОНУДА СА ИСТОМ НАЈНИЖОМ ПОНУЂЕНОМ ЦЕНОМ
Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, као најповољнија биће
изабрана понуда оног понуђача који је понудио краћи рок испоруке.
У случају исте понуђене најниже цене и дужине рока испоруке, уговор ће бити додељен
по систему жреба .
5.21 ПОШТОВАЊЕ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА
Понуђач је у обавези да при састављању понуде наведе да је поштовао обавезе које
произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити
животне средине, као и да понуђач гарантује да је ималац права интелектуалне својине
5.22 КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНАТА И ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ
Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права
интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач
5.23. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПОНУЂАЧА

Конкурсна документација за ЈН МВ бр. 05/2014
- УСЛУГА СЕРВИСИРАЊА ЛАБOРАТОРИЈСКЕ ОПРЕМЕ
22а/ 94а

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 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
40.000,00 динара (број жиро рачуна: 840-742221843-57, позив на број 50-016, сврха:
Републичка административна такса са назнаком набавке на коју се односи, корисник: Буџет
Републике Србије).
Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138. - 167. Закона.
5.24. РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН
Уговор о јавној набавци ће бити закључен са понуђачем којем је додељен уговор у року од
8 дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права из члана 149. Закон
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Образац 6
ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ
за јавну набавку мале вредности добара– услуга сервисирања лабораторијске опреме,
Партија __, ЈН број 05/2014
ПОНУДА СЕ ПОДНОСИ:
А) САМОСТАЛНО
Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ
В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ
Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико
се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке понуде,
уколико понуду подноси група понуђача.
1) ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Назив члана понуђача:
Адреса:
Одговорна особа (потписник
уговора)
Особа за контакт
Телефон
Телефакс
Електронска адреса
Текући рачун понуђача
Матични број понуђача
Порески број понуђача
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ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА
ПАРТИЈА 1: услуге ванредног сервисирања, набавке и замене резервних делова опреме:
термостати тј. инкубатори
Списак опреме која је предмет пружања услуге:
Р.Б. Назив

Тип

Произвођач

1.

Термостат

I-288

RAYPA

2.

Термостат

I-288

RAYPA

3.

Термостат

I-288

RAYPA

4.

CO2 инкубатор

CB 150 (E3)

Binder

5.

Сушница

DO 40

Raypa

2. Резервни делови / потрошни материјал за сервисирање / одржавање опреме
Напомена: Списак резервних делова је потребно попунити у складу с препоруком произвођача
Р.Б. Назив потрошног материјала и резервних делова

Количина

Јединична Укупно без ПДВ-а
цена без
ПДВ-а

1.
2.
3.
4.
5.
УКУПНО
3. Услуга:
Напомена: списак радњи у току редовног сервиса и одржавања датих у Прилогу 1., у складу са
препоруком произвођача.

Р.Б. Врста услуге

1.

Износ по сату /
уређају

Процењени број
радних сати /
број уређаја

Укупно

Услуга ванредног сервиса

Прилог 1.
Списак радњи у току ванредног сервиса (навести посебно по опреми):

СТРУКТУРА ЦЕНА
р.б.

Назив

1.

Потрошни
материјал (укупно
по приложеној

без ПДВ - а

са ПДВ - а

Укупно
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спецификацији)

2.

Резервни делови
(укупно по
приложеној
спецификацији)

3

Услуга ванредног
сервиса

УКУПНО без ПДВ - а

Укупна вредност без ПДВ (бројевима и словима):
________________________________________________________________________________
Укупан ПДВ (бројевима и словима):
________________________________________________________________________________
Укупна вредност са ПДВ (бројевима и словима):

Датум:
______________

М.П.
________________

Потпис понуђача
_________________
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ПАРТИЈА 1a: услуге ванредног сервисирања, набавке и замене резервних делова опреме:
термостати тј. инкубатори произвођача Сутјеска
Списак опреме која је предмет пружања услуге:
Р.Б. Назив

Тип

Произвођач

1.

Термостат са воденим омотачем

(серија: 1-68-160)

Sutjeska

2.

Термостат са воденим омотачем

Ut-800 Elektronic

Sutjeska

3

Сушница

LS-500

Sutjeska

2. Резервни делови / потрошни материјал за сервисирање / одржавање опреме
Напомена: Списак резервних делова је потребно попунити у складу с препоруком произвођача
Р.Б. Назив потрошног материјала и резервних делова

Количина

Јединична Укупно без ПДВ-а
цена без
ПДВ-а

1.
2.
3.
4.
5.
УКУПНО
3. Услуга:
Напомена: списак радњи у току редовног сервиса и одржавања датих у Прилогу 1., у складу са
препоруком произвођача.

Р.Б. Врста услуге

1.

Износ по сату /
уређају

Процењени број
радних сати /
број уређаја

Укупно

Услуга ванредног сервиса

Прилог 1.
Списак радњи у току ванредног сервиса (навести посебно по опреми):

СТРУКТУРА ЦЕНА
р.б.

Назив

1.

Потрошни
материјал (укупно
по приложеној
спецификацији)

2.

без ПДВ - а

са ПДВ - а

Укупно

Резервни делови
(укупно по
приложеној
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спецификацији)

3

Услуга ванредног
сервиса

УКУПНО без ПДВ - а

Укупна вредност без ПДВ (бројевима и словима):
________________________________________________________________________________
Укупан ПДВ (бројевима и словима):
________________________________________________________________________________
Укупна вредност са ПДВ (бројевима и словима):

Датум:
______________

М.П.
________________

Потпис понуђача
_________________
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ПАРТИЈА 1б: услуге ванредног сервисирања, набавке и замене резервних делова опреме:
термостати тј. инкубатори произвођача Selecta, MMM Medcenter, Falc
Списак опреме која је предмет пружања услуге:
Р.Б. Назив

Тип

Произвођач

2003711

Selecta

55 linestandard

MMM Medcenter

1.

Термостат

2.

Инкубатор Incucell

3

Инкубатор

55 lt

Falc

4

Инкубатор

108 lt

Falc

5

Инкубатор

256 lt

Selecta

2. Резервни делови / потрошни материјал за сервисирање / одржавање опреме
Напомена: Списак резервних делова је потребно попунити у складу с препоруком произвођача
Р.Б. Назив потрошног материјала и резервних делова

Количина

Јединична Укупно без ПДВ-а
цена без
ПДВ-а

1.
2.
3.
4.
5.
УКУПНО
3. Услуга:
Напомена: списак радњи у току редовног сервиса и одржавања датих у Прилогу 1., у складу са
препоруком произвођача.

Р.Б. Врста услуге

1.

Износ по сату /
уређају

Процењени број
радних сати /
број уређаја

Укупно

Услуга ванредног сервиса

Прилог 1.
Списак радњи у току ванредног сервиса (навести посебно по опреми):

СТРУКТУРА ЦЕНА
р.б.

Назив

1.

Потрошни
материјал (укупно
по приложеној
спецификацији)

без ПДВ - а

са ПДВ - а

Укупно
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2.

Резервни делови
(укупно по
приложеној
спецификацији)

3

Услуга ванредног
сервиса

УКУПНО без ПДВ - а

Укупна вредност без ПДВ (бројевима и словима):
________________________________________________________________________________
Укупан ПДВ (бројевима и словима):
________________________________________________________________________________
Укупна вредност са ПДВ (бројевима и словима):

Датум:
______________

М.П.
________________

Потпис понуђача
_________________
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ПАРТИЈА 2: услуге ванредног сервисирања, набавке и замене резервних делова опреме:
фрижидери, замрзивачи, фрижидери са замрзивачем

Списак опреме која је предмет пружања услуге:
Р.Б. Назив

Тип

Произвођач

1.

Фрижидер

-

LTH

2.

Фрижидер

HO 0472591

LTH

3.

Фрижидер

SRG - 058

Samsung

4.

Фрижидер

SC - 150 WL

Midea

5.

Фрижидер са замрзивачем

ICH 31

Iberna

6.

Фрижидер са замрзивачем

H - 721

Gorenje

7.

Замрзивач

LTH 380 L

LTH

8.

Комбиновани фрижидер

RF 230

Favorit

9.

Фрижидер

L 265

Favorit

10.

Фрижидер

kombinovani
R 255

Favorit

11.

Фрижидер

R 190.0 F

PRESTIGE

12.

Фрижидер

KS 200

VOX

2. Резервни делови / потрошни материјал за сервисирање / одржавање опреме
Напомена: Списак резервних делова је потребно попунити у складу с препоруком произвођача
Р.Б. Назив потрошног материјала и резервних делова Количина

Јединична Укупно
цена

1.
2.
3.
4.
5.
УКУПНО
3. Услуга:
Напомена: списак радњи у току редовног сервиса и одржавања датих у Прилогу 1., у складу са
препоруком произвођача.

Р.Б. Врста услуге

1.

Износ по сату /
уређају

Процењени број
радних сати /
број уређаја

Укупно

Услуга ванредног сервиса

Прилог 1.
Списак радњи у току ванредног сервиса (навести посебно по опреми):
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
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_____________________________________________________________________________

СТРУКТУРА ЦЕНА

р.б.

Назив

1.

Потрошни
материјал (укупно
по приложеној
спецификацији)

2.

Резервни делови
(укупно по
приложеној
спецификацији)

3

Услуга ванредног
сервиса

без ПДВ - а

са ПДВ - а

Укупно

УКУПНО без ПДВ - а
Укупна вредност без ПДВ (бројевима и словима):
________________________________________________________________________________
Укупан ПДВ (бројевима и словима):
________________________________________________________________________________
Укупна вредност са ПДВ (бројевима и словима):

Датум:
______________

М.П.
________________

Потпис понуђача
_________________
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ПАРТИЈА 3: одржавање, услуге ванредног сервисирања, набавке и замене резервних делова
опреме: замрзивач (-80ºC)
1. Списак опреме која је предмет пружања услуге:
Р.Б. Назив

1

Замрзивач - 80ºС

Тип

Произвођач

HFU 586 Basic

Heraeus

2. Резервни делови / потрошни материјал за сервисирање / одржавање опреме
Напомена: Списак резервних делова је потребно попунити у складу с препоруком произвођача
Р.Б. Назив потрошног материјала и резервних делова Количина

Јединична Укупно
цена

1.
2.
3.
УКУПНО
3. Услуга:
Напомена: списак радњи у току редовног сервиса и одржавања датих у Прилогу 1., у складу са
препоруком произвођача.

Р.Б. Врста услуге

Износ по сату /
уређају

1.

Услуга годишњег редовног
одржавања и сервисирања

2.

Услуга ванредног сервиса

Процењени број
радних сати / број
уређаја

Укупно

Прилог 1.
Списак радњи у току годишњег прегледа уређаја и верификације рада (навести посебно по
опреми):
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
Списак радњи у току ванредног сервиса (навести посебно по опреми):
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

СТРУКТУРА ЦЕНА
р.б.

Назив

1.

Потрошни
материјал (укупно
по приложеној
спецификацији)

без ПДВ - а

са ПДВ - а

Укупно
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2.

Резервни делови
(укупно по
приложеној
спецификацији)

3.

Услуга годишњег
редовног
одржавања и
сервисирања

4

Услуга ванредног
сервиса

УКУПНО без ПДВ - а
Укупна вредност без ПДВ (бројевима и словима):
________________________________________________________________________________
Укупан ПДВ (бројевима и словима):
________________________________________________________________________________
Укупна вредност са ПДВ (бројевима и словима):

Датум:
______________

М.П.
________________

Потпис понуђача
_________________
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ПАРТИЈА 4: одржавање, сервисирање, набавка и замена резервних делова и верификација
рада опреме: микроскопи

1. Списак опреме која је предмет пружања услуге:
Р.Б. Назив

Тип

Произвођач

1.

Микроскоп

бинокуларни

Carl Zeiss

2.

Микроскоп

бинокуларни

Carl Zeiss

3.

Микроскоп имунофлуоросцентни

020-519.503 DM LB 301 IV/96

Leica

4.

Микроскоп

бинокуларни
L2000A

Optic Ivymen

5.

Микроскоп

бинокуларни
L2000A

Optic Ivymen

6.

Микроскоп

бинокуларни
L 3000

Optic Ivymen

7.

Микроскоп

бинокуларни
L 3000

Optic Ivymen

2. Резервни делови / потрошни материјал за сервисирање / одржавање опреме
Напомена: Списак резервних делова је потребно попунити у складу с препоруком произвођача
Р.Б. Назив потрошног материјала и резервних делова

Количина Јединична
цена

Укупно

1.
2.
3.
УКУПНО
3. Услуга:
Напомена: списак радњи у току редовног сервиса и одржавања датих у Прилогу 1., у складу са
препоруком произвођача.

Р.Б. Врста услуге

1.

Услуга годишњег редовног
одржавања и сервисирања

2.

Услуга ванредног сервиса

Износ по
сату /
уређају

Процењени број
радних сати / број
уређаја

Укупно

Прилог 1.
Списак радњи у току годишњег прегледа уређаја и верификације рада (навести посебно по
опреми):
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
Списак радњи у току ванредног сервиса (навести посебно по опреми):
_______________________________________________________________________________
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_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

СТРУКТУРА ЦЕНА

р.б.

Назив

1.

Потрошни
материјал (укупно
по приложеној
спецификацији)

2.

Резервни делови
(укупно по
приложеној
спецификацији)

3.

Услуга годишњег
редовног
одржавања и
сервисирања

4

Услуга ванредног*
сервиса

без ПДВ - а

са ПДВ - а

Укупно

УКУПНО без ПДВ - а
*уколико је предвиђено у партији
Укупна вредност без ПДВ (бројевима и словима):
________________________________________________________________________________
Укупан ПДВ (бројевима и словима):
________________________________________________________________________________
Укупна вредност са ПДВ (бројевима и словима):

Датум:
______________

М.П.
________________

Потпис понуђача
_________________
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ПАРТИЈА 5: услуге ванредног сервисирања, набавке и замене резервних делова опреме:
пипете и диспензори
1. Списак опреме која је предмет пружања услуге:
Р.Б. Назив

Тип

Произвођач

Calibrex

Socorex

1.

Диспензор за боцу (10-100ml)

2.

Микропипета (100-1000μl)

варијабилна

Accumax Pro

3.

Микропипета (20-200μl)

варијабилна

Accumax Pro

4.

Микропипета (100-1000μl)

варијабилна

Thermo scientific

5.

Микропипета (20-200μl)

варијабилна

Thermo scientific

6.

Микропипета (10-100μl)

варијабилна

Thermo scientific

7.

Дигитална бирета

DIGITRATE

JENCONS

2. Резервни делови / потрошни материјал за сервисирање / одржавање опреме
Напомена: Списак резервних делова је потребно попунити у складу с препоруком произвођача
Р.Б. Назив потрошног материјала и резервних делова

Количина Јединична Укупно
цена

1.
2.
3.
УКУПНО
3. Услуга:
Напомена: списак радњи у току редовног сервиса и одржавања датих у Прилогу 1., у складу са
препоруком произвођача.

Р.Б. Врста услуге

1.

Износ по
сату /
уређају

Процењени број
радних сати / број
уређаја

Укупно

Услуга ванредног сервиса

Прилог 1.
Списак радњи у току ванредног сервиса (навести посебно по опреми):
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

СТРУКТУРА ЦЕНА

р.б.

Назив

1.

Потрошни
материјал (укупно
по приложеној

без ПДВ - а

са ПДВ - а

Укупно
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спецификацији)

2.

Резервни делови
(укупно по
приложеној
спецификацији)

3

Услуга ванредног
сервиса

УКУПНО без ПДВ - а

Укупна вредност без ПДВ (бројевима и словима):
________________________________________________________________________________
Укупан ПДВ (бројевима и словима):
________________________________________________________________________________
Укупна вредност са ПДВ (бројевима и словима):

Датум:
______________

М.П.
________________

Потпис понуђача
_________________
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ПАРТИЈА 5a: услуге ванредног сервисирања, набавке и замене резервних делова опреме:
пипете и диспензори произвођача Hirschman, Brand
1. Списак опреме која је предмет пружања услуге:
Р.Б. Назив

Тип

Произвођач

1.

Диспензор за боцу (5- 30ml)

ceramus classic

Hirschman

2.

Микропипета (100-1000μl)

варијабилна

Hirschman

3.

Микропипета (100-1000μl)

варијабилна

Hirschman

4.

Микропипета (20-200μl)

варијабилна

Hirschman

5.

Микропипета (10-100μl)

варијабилна

Hirschman

6.

Диспензор за боцу (1-10μl)

аналогни

Brand

7.

Диспензор за боцу (1-10μl)

аналогни

Brand

2. Резервни делови / потрошни материјал за сервисирање / одржавање опреме
Напомена: Списак резервних делова је потребно попунити у складу с препоруком произвођача
Р.Б. Назив потрошног материјала и резервних делова

Количина Јединична Укупно
цена

1.
2.
3.
УКУПНО
3. Услуга:
Напомена: списак радњи у току редовног сервиса и одржавања датих у Прилогу 1., у складу са
препоруком произвођача.

Р.Б. Врста услуге

1.

Износ по
сату /
уређају

Процењени број
радних сати / број
уређаја

Укупно

Услуга ванредног сервиса

Прилог 1.
Списак радњи у току ванредног сервиса (навести посебно по опреми):
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

СТРУКТУРА ЦЕНА

р.б.

Назив

1.

Потрошни
материјал (укупно
по приложеној

без ПДВ - а

са ПДВ - а

Укупно
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спецификацији)

2.

Резервни делови
(укупно по
приложеној
спецификацији)

3

Услуга ванредног
сервиса

УКУПНО без ПДВ - а

Укупна вредност без ПДВ (бројевима и словима):
________________________________________________________________________________
Укупан ПДВ (бројевима и словима):
________________________________________________________________________________
Укупна вредност са ПДВ (бројевима и словима):

Датум:
______________

М.П.
________________

Потпис понуђача
_________________
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ПАРТИЈА 6: одржавање (ставка: 1.), сервисирање, набавка и замена резервних делова и
верификација рада опреме: аутоклав и Kохов лонац произвођача Сутјеска
1. Списак опреме која је предмет пружања услуге:
Р.Б. Назив

Тип

Произвођач

1.

Аутоклав
(манометри и сигурносни вентили)

533.212

Sutjeska

2.

Кохов лонац

534.213

Sutjeska

2. Резервни делови / потрошни материјал за сервисирање / одржавање опреме
Напомена: Списак резервних делова је потребно попунити у складу с препоруком произвођача
Р.Б. Назив потрошног материјала и резервних делова

Количина Јединична Укупно
цена

1.
2.
3.
УКУПНО
3. Услуга:
Напомена: списак радњи у току редовног сервиса и одржавања датих у Прилогу 1., у складу са
препоруком произвођача.

Р.Б. Врста услуге

Износ по Процењени број
сату /
радних сати / број
уређају
уређаја

1.

Услуга годишњег редовног
одржавања и сервисирања (ставкa 1.)

2.

Услуга ванредног сервиса

Укупно

Прилог 1.
Списак радњи у току годишњег прегледа уређаја и верификације рада (навести за ставке 1.,
и 3.):
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
Списак радњи у току ванредног сервиса (навести посебно по опреми):
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

СТРУКТУРА ЦЕНА
р.б.

Назив

1.

Потрошни
материјал (укупно

без ПДВ - а

са ПДВ - а

Укупно
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по приложеној
спецификацији)

2.

Резервни делови
(укупно по
приложеној
спецификацији)

3.

Услуга годишњег
редовног
одржавања и
сервисирања

4

Услуга ванредног
сервиса

УКУПНО без ПДВ - а
Укупна вредност без ПДВ (бројевима и словима):
________________________________________________________________________________
Укупан ПДВ (бројевима и словима):
________________________________________________________________________________
Укупна вредност са ПДВ (бројевима и словима):

Датум:
______________

М.П.
________________

Потпис понуђача
_________________
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ПАРТИЈА 6a: одржавање, сервисирање, набавка и замена резервних делова и верификација
рада опреме: аутоклав произвођача Selecta
1. Списак опреме која је предмет пружања услуге:
Р.Б. Назив

1.

Аутоклав
(манометри и сигурносни вентили)

Тип

Произвођач

St Dry PVII -140 L

Selecta

2. Резервни делови / потрошни материјал за сервисирање / одржавање опреме
Напомена: Списак резервних делова је потребно попунити у складу с препоруком произвођача
Р.Б. Назив потрошног материјала и резервних делова

Количина Јединична Укупно
цена

1.
2.
3.
УКУПНО
3. Услуга:
Напомена: списак радњи у току редовног сервиса и одржавања датих у Прилогу 1., у складу са
препоруком произвођача.

Р.Б. Врста услуге

Износ по Процењени број
сату /
радних сати / број
уређају
уређаја

1.

Услуга годишњег редовног
одржавања и сервисирања

2.

Услуга ванредног сервиса

Укупно

Прилог 1.
Списак радњи у току годишњег прегледа уређаја и верификације рада (навести за ставке 1.,
и 3.):
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
Списак радњи у току ванредног сервиса (навести посебно по опреми):
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

СТРУКТУРА ЦЕНА

р.б.

Назив

1.

Потрошни
материјал (укупно

без ПДВ - а

са ПДВ - а

Укупно
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по приложеној
спецификацији)

2.

Резервни делови
(укупно по
приложеној
спецификацији)

3.

Услуга годишњег
редовног
одржавања и
сервисирања

4

Услуга ванредног
сервиса

УКУПНО без ПДВ - а
Укупна вредност без ПДВ (бројевима и словима):
________________________________________________________________________________
Укупан ПДВ (бројевима и словима):
________________________________________________________________________________
Укупна вредност са ПДВ (бројевима и словима):

Датум:
______________

М.П.
________________

Потпис понуђача
_________________
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ПАРТИЈА 7: услуге ванредног сервисирања, набавке и замене резервних делова опреме:
ваге
1. Списак опреме која је предмет пружања услуге:
Р.Б. Назив

Тип

Произвођач

ET 1111

Tehtnica

1.

Вага

2.

Вага- техничка

CAS MW 1200

CASBEE

3.

Прецизна вага

WLC 12/30/C1/R

Radwag

4.

Вага техничка

BP 2100 S

SARTORIUS

5.

Вага аналитичка

JK-200

CHYO KYOTO

2. Резервни делови / потрошни материјал за сервисирање / одржавање опреме
Напомена: Списак резервних делова је потребно попунити у складу с препоруком произвођача
Р.Б. Назив потрошног материјала и резервних делова Количина

Јединична Укупно
цена

1.
2.
3.
УКУПНО
3. Услуга:
Напомена: списак радњи у току редовног сервиса и одржавања датих у Прилогу 1., у складу са
препоруком произвођача.

Р.Б. Врста услуге

1.

Износ по сату /
уређају

Процењени број
радних сати / број
уређаја

Укупно

Услуга ванредног сервиса

Прилог 1.
Списак радњи у току ванредног сервиса (навести посебно по опреми):
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

СТРУКТУРА ЦЕНА
р.б.

Назив

1.

Потрошни
материјал (укупно
по приложеној
спецификацији)

2.

без ПДВ - а

са ПДВ - а

Укупно

Резервни делови
(укупно по
приложеној
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спецификацији)

3

Услуга ванредног
сервиса

УКУПНО без ПДВ - а
Укупна вредност без ПДВ (бројевима и словима):
________________________________________________________________________________
Укупан ПДВ (бројевима и словима):
________________________________________________________________________________
Укупна вредност са ПДВ (бројевима и словима):

Датум:
______________

М.П.
________________

Потпис понуђача
_________________
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ПАРТИЈА 8: услуге ванредног сервисирања, набавке и замене резервних делова опреме:
стерилизатори за суву стерилизацију
1. Списак опреме која је предмет пружања услуге:
Р.Б. Назив

Тип

Произвођач

1.

Суви стерилизатор

OMT225.XX2.C

Sanyo

2.

Суви стерилизатор

OMT225.XX2.C

Sanyo

2. Резервни делови / потрошни материјал за сервисирање / одржавање опреме
Напомена: Списак резервних делова је потребно попунити у складу с препоруком произвођача
Р.Б. Назив потрошног материјала и резервних делова Количина

Јединична Укупно
цена

1.
2.
3.
УКУПНО
3. Услуга:
Напомена: списак радњи у току редовног сервиса и одржавања датих у Прилогу 1., у складу са
препоруком произвођача.

Р.Б. Врста услуге

Износ по сату /
уређају

Процењени број
радних сати / број
уређаја

Укупно

1. Услуга ванредног сервиса
Прилог 1.
Списак радњи у току ванредног сервиса (навести посебно по опреми):
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
СТРУКТУРА ЦЕНА
р.б.

Назив

1.

Потрошни
материјал (укупно
по приложеној
спецификацији)

2.

Резервни делови
(укупно по
приложеној
спецификацији)

3

Услуга ванредног
сервиса

без ПДВ - а

са ПДВ - а

Укупно

УКУПНО без ПДВ - а
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Укупна вредност без ПДВ (бројевима и словима):
________________________________________________________________________________
Укупан ПДВ (бројевима и словима):
________________________________________________________________________________
Укупна вредност са ПДВ (бројевима и словима):

Датум:
______________

М.П.
________________

Потпис понуђача
_________________
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ПАРТИЈА 9: услуге ванредног сервисирања, набавке и замене резервних делова опреме:
вакуум пумпа
1. Списак опреме која је предмет пружања услуге:
Р.Б. Назив

1.

Вакуум пумпа

Тип

Произвођач

300

ROCKER

2. Резервни делови / потрошни материјал за сервисирање / одржавање опреме
Напомена: Списак резервних делова је потребно попунити у складу с препоруком произвођача
Р.Б. Назив потрошног материјала и резервних делова Количина

Јединична Укупно
цена

1.
2.
3.
УКУПНО
3. Услуга:
Напомена: списак радњи у току редовног сервиса и одржавања датих у Прилогу 1., у складу са
препоруком произвођача.

Р.Б. Врста услуге

Износ по сату /
уређају

Процењени број
радних сати / број
уређаја

Укупно

1. Услуга ванредног сервиса
Прилог 1.
Списак радњи у току ванредног сервиса (навести посебно по опреми):
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

СТРУКТУРА ЦЕНА
р.б.

Назив

1.

Потрошни
материјал (укупно
по приложеној
спецификацији)

2.

Резервни делови
(укупно по
приложеној
спецификацији)

3

Услуга ванредног
сервиса

без ПДВ - а

са ПДВ - а

Укупно

УКУПНО без ПДВ - а
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Укупна вредност без ПДВ (бројевима и словима):
________________________________________________________________________________
Укупан ПДВ (бројевима и словима):
________________________________________________________________________________
Укупна вредност са ПДВ (бројевима и словима):

Датум:
______________

М.П.
________________

Потпис понуђача
_________________

Конкурсна документација за ЈН МВ бр. 05/2014
- УСЛУГА СЕРВИСИРАЊА ЛАБOРАТОРИЈСКЕ ОПРЕМЕ
50а/ 94а

ПАРТИЈА10: услуге ванредног сервисирања, набавке и замене резервних делова опреме:
центрифуге / орбитал миксер и шејкер / вортекс тј. вибромикс
1. Списак опреме која је предмет пружања услуге:
Р.Б. Назив

Тип

Произвођач

PLC-322

Tehtnica

1.

Центрифуга

2.

Micro Centaur - центрифуга

MSB 010.CX 2.5

Sanyo

3.

Micro Centaur - центрифуга

MSB 010.CX 2.5

Sanyo

4.

Vibromix

204 EV

Tehtnica

5.

Orbital mixer and shaker

Rotabit

Selecta

6.

Центрифуга

Meditronic BLS

Selecta

7.

Vortex

Genius 3

Ika Werke

2. Резервни делови / потрошни материјал за сервисирање / одржавање опреме
Напомена: Списак резервних делова је потребно попунити у складу с препоруком произвођача
Р.Б. Назив потрошног материјала и резервних делова Количина

Јединична Укупно
цена

1.
2.
3.
УКУПНО
3. Услуга:
Напомена: списак радњи у току редовног сервиса и одржавања датих у Прилогу 1., у складу са
препоруком произвођача.

Р.Б. Врста услуге

Износ по сату /
уређају

Процењени број
радних сати / број
уређаја

Укупно

1. Услуга ванредног сервиса
Прилог 1.
Списак радњи у току ванредног сервиса (навести посебно по опреми):
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

СТРУКТУРА ЦЕНА
р.б.

Назив

1.

Потрошни
материјал (укупно
по приложеној
спецификацији)

без ПДВ - а

са ПДВ - а

Укупно
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2.

Резервни делови
(укупно по
приложеној
спецификацији)

3

Услуга ванредног
сервиса

УКУПНО без ПДВ - а

Укупна вредност без ПДВ (бројевима и словима):
________________________________________________________________________________
Укупан ПДВ (бројевима и словима):
________________________________________________________________________________
Укупна вредност са ПДВ (бројевима и словима):

Датум:
______________

М.П.
________________

Потпис понуђача
_________________
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ПАРТИЈА 11: услуге ванредног сервисирања, набавка и замена резервних делова опреме:
полуотворени ELISA систем
Списак опреме која је предмет пружања услуге:
Р.Б. Назив

1.

Microplate Washer

2.

Reader

3.

Incubator- shaker

Тип

Произвођач

Stat fax 2600

Awareness

Stat fax 303 plus

Awareness

Stat fax 2200

Awareness

Резервни делови / потрошни материјал за сервисирање / одржавање опреме
Напомена: Списак резервних делова је потребно попунити у складу с препоруком произвођача
Р.Б. Назив потрошног материјала и резервних делова Количина

Јединична
цена

Укупно

1.
2.
3.
УКУПНО
3. Услуга:
Напомена: списак радњи у току редовног сервиса и одржавања датих у Прилогу 1., у складу са
препоруком произвођача.

Р.Б. Врста услуге

Износ по сату /
уређају

Процењени број
радних сати / број
уређаја

Укупно

1. Услуга ванредног сервиса
Прилог 1.
Списак радњи у току ванредног сервиса (навести посебно по опреми):
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

СТРУКТУРА ЦЕНА
р.б.

Назив

1.

Потрошни
материјал (укупно
по приложеној
спецификацији)

2.

Резервни делови
(укупно по
приложеној
спецификацији)

3

Услуга ванредног
сервиса

без ПДВ - а

са ПДВ - а

Укупно
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УКУПНО без ПДВ - а

Укупна вредност без ПДВ (бројевима и словима):
________________________________________________________________________________
Укупан ПДВ (бројевима и словима):
________________________________________________________________________________
Укупна вредност са ПДВ (бројевима и словима):

Датум:
______________

М.П.
________________

Потпис понуђача
_________________
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ПАРТИЈА 11а: услуге ванредног сервисирања, набавка и замена резервних делова опреме:
произвођача Rayto
Списак опреме која је предмет пружања услуге:
Р.Б. Назив

1.

Washer

Тип

Произвођач

RT 3100

Rayto

Резервни делови / потрошни материјал за сервисирање / одржавање опреме
Напомена: Списак резервних делова је потребно попунити у складу с препоруком произвођача
Р.Б. Назив потрошног материјала и резервних делова Количина

Јединична
цена

Укупно

1.
2.
3.
УКУПНО
3. Услуга:
Напомена: списак радњи у току редовног сервиса и одржавања датих у Прилогу 1., у складу са
препоруком произвођача.

Р.Б. Врста услуге

Износ по сату /
уређају

Процењени број
радних сати / број
уређаја

Укупно

1. Услуга ванредног сервиса
Прилог 1.
Списак радњи у току ванредног сервиса (навести посебно по опреми):
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

СТРУКТУРА ЦЕНА
р.б.

Назив

1.

Потрошни
материјал (укупно
по приложеној
спецификацији)

2.

Резервни делови
(укупно по
приложеној
спецификацији)

3

Услуга ванредног
сервиса

без ПДВ - а

са ПДВ - а

Укупно

УКУПНО без ПДВ - а
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Укупна вредност без ПДВ (бројевима и словима):
________________________________________________________________________________
Укупан ПДВ (бројевима и словима):
________________________________________________________________________________
Укупна вредност са ПДВ (бројевима и словима):

Датум:
______________

М.П.
________________

Потпис понуђача
_________________
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ПАРТИЈА 12: одржавање, сервисирање, набавка и замена резервних делова и верификација
рада опреме: биохазард комора
Списак опреме која је предмет пружања услуге:
Р.Б. Назив

1.

Биохазардна комора - класа 2

Тип

Произвођач

A/B3

Faster Italy

2. Резервни делови / потрошни материјал за сервисирање / одржавање опреме
Напомена: Списак резервних делова је потребно попунити у складу с препоруком произвођача
Р.Б. Назив потрошног материјала и резервних делова Количина

Јединична Укупно
цена

1.
2.
3.
УКУПНО
3. Услуга:
Напомена: списак радњи у току редовног сервиса и одржавања датих у Прилогу 1., у складу са
препоруком произвођача.

Р.Б. Врста услуге

Износ по сату /
уређају

Процењени број
радних сати / број
уређаја

Укупно

1. Услуга годишњег редовног
одржавања и сервисирања
2. Услуга ванредног сервиса
Прилог 1.
Списак радњи у току годишњег прегледа уређаја и верификације рада (навести посебно по
опреми):
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
Списак радњи у току ванредног сервиса (навести посебно по опреми):
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

СТРУКТУРА ЦЕНА
р.б.

Назив

1.

Потрошни
материјал (укупно
по приложеној
спецификацији)

без ПДВ - а

са ПДВ - а

Укупно
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2.

Резервни делови
(укупно по
приложеној
спецификацији)

3.

Услуга годишњег
редовног
одржавања и
сервисирања

4

Услуга ванредног
сервиса

УКУПНО без ПДВ - а

Укупна вредност без ПДВ (бројевима и словима):
________________________________________________________________________________
Укупан ПДВ (бројевима и словима):
________________________________________________________________________________
Укупна вредност са ПДВ (бројевима и словима):

Датум:
______________

М.П.
________________

Потпис понуђача
_________________
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ПАРТИЈА 13: услуге ванредног сервисирања, набавке и замене резервних делова опреме:
водена купатила
Списак опреме која је предмет пружања услуге:
Р.Б. Назив

Тип

Произвођач

1.

Водено купатило

Precisdig 6001197

Selecta

2.

Водено купатило

Precisdig 6001197

Selecta

2. Резервни делови / потрошни материјал за сервисирање / одржавање опреме
Напомена: Списак резервних делова је потребно попунити у складу с препоруком произвођача
Р.Б. Назив потрошног материјала и резервних делова Количина

Јединична
цена

Укупно

1.
2.
3.
УКУПНО
3. Услуга:
Напомена: списак радњи у току редовног сервиса и одржавања датих у Прилогу 1., у складу са
препоруком произвођача.

Р.Б. Врста услуге

Износ по сату /
уређају

Процењени број
радних сати / број
уређаја

Укупно

1. Услуга ванредног сервиса
Прилог 1.
Списак радњи у току ванредног сервиса (навести посебно по опреми):
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
СТРУКТУРА ЦЕНА
р.б.

Назив

1.

Потрошни
материјал (укупно
по приложеној
спецификацији)

2.

Резервни делови
(укупно по
приложеној
спецификацији)

3

Услуга ванредног
сервиса

без ПДВ - а

са ПДВ - а

Укупно

УКУПНО без ПДВ - а
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Укупна вредност без ПДВ (бројевима и словима):
________________________________________________________________________________
Укупан ПДВ (бројевима и словима):
________________________________________________________________________________
Укупна вредност са ПДВ (бројевима и словима):

Датум:
______________

М.П.
________________

Потпис понуђача
_________________
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ПАРТИЈА 13a: услуге ванредног сервисирања, набавке и замене резервних делова опреме:
водена купатила произвођача GFL
Списак опреме која је предмет пружања услуге:
Р.Б. Назив

Тип

Произвођач

1.

Водено купатило

1042

GFL

2.

Водено купатило

1041

GFL

2. Резервни делови / потрошни материјал за сервисирање / одржавање опреме
Напомена: Списак резервних делова је потребно попунити у складу с препоруком произвођача
Р.Б. Назив потрошног материјала и резервних делова Количина

Јединична
цена

Укупно

1.
2.
3.
УКУПНО
3. Услуга:
Напомена: списак радњи у току редовног сервиса и одржавања датих у Прилогу 1., у складу са
препоруком произвођача.

Р.Б. Врста услуге

Износ по сату /
уређају

Процењени број
радних сати / број
уређаја

Укупно

1. Услуга ванредног сервиса
Прилог 1.
Списак радњи у току ванредног сервиса (навести посебно по опреми):
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

СТРУКТУРА ЦЕНА
р.б.

Назив

1.

Потрошни
материјал (укупно
по приложеној
спецификацији)

2.

Резервни делови
(укупно по
приложеној
спецификацији)

3

Услуга ванредног
сервиса

без ПДВ - а

са ПДВ - а

Укупно

УКУПНО без ПДВ - а
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Укупна вредност без ПДВ (бројевима и словима):
________________________________________________________________________________
Укупан ПДВ (бројевима и словима):
________________________________________________________________________________
Укупна вредност са ПДВ (бројевима и словима):

Датум:
______________

М.П.
________________

Потпис понуђача
_________________
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ПАРТИЈА 14: одржавање, сервисирање, набавка и замена резервних делова и верификација
рада опреме: МcFarland читач
Списак опреме која је предмет пружања услуге:
Р.Б. Назив

1.

Mc Farland читач

Тип

Произвођач

Dinko

Dinter

2. Резервни делови / потрошни материјал за сервисирање / одржавање опреме
Напомена: Списак резервних делова је потребно попунити у складу с препоруком произвођача
Р.Б. Назив потрошног материјала и резервних делова Количина

Јединична Укупно
цена

1.
2.
3.
УКУПНО
3. Услуга:
Напомена: списак радњи у току редовног сервиса и одржавања датих у Прилогу 1., у складу са
препоруком произвођача.

Р.Б. Врста услуге

Износ по сату /
уређају

Процењени број
радних сати / број
уређаја

Укупно

1. Услуга годишњег редовног
одржавања и сервисирања
2. Услуга ванредног сервиса
Прилог 1.
Списак радњи у току годишњег прегледа уређаја и верификације рада (навести посебно по
опреми):
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
Списак радњи у току ванредног сервиса (навести посебно по опреми):
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

СТРУКТУРА ЦЕНА
р.б.

Назив

1.

Потрошни
материјал (укупно
по приложеној
спецификацији)

без ПДВ - а

са ПДВ - а

Укупно
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2.

Резервни делови
(укупно по
приложеној
спецификацији)

3.

Услуга годишњег
редовног
одржавања и
сервисирања

4

Услуга ванредног
сервиса

УКУПНО без ПДВ - а

Укупна вредност без ПДВ (бројевима и словима):
________________________________________________________________________________
Укупан ПДВ (бројевима и словима):
________________________________________________________________________________
Укупна вредност са ПДВ (бројевима и словима):

Датум:
______________

М.П.
________________

Потпис понуђача
_________________
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ПАРТИЈА 15: одржавање, сервисирање, набавка и замена резервних делова и верификација
рада опреме: pH метар, турбидиметар, јон метар
Списак опреме која је предмет пружања услуге:
Р.Б. Назив

Тип

Произвођач

1.

pH метар

InoLab ph 720

WTW

2.

pH метар

InoLab ph 720

WTW

3

турбидиметар

550 IR

WTW

4

Јон метар (флуориди)

ION 700

EUTECH

2. Резервни делови / потрошни материјал за сервисирање / одржавање опреме
Напомена: Списак резервних делова је потребно попунити у складу с препоруком произвођача
Р.Б. Назив потрошног материјала и резервних делова Количина

Јединична Укупно
цена

1.
2.
3.
УКУПНО
3. Услуга:
Напомена: списак радњи у току редовног сервиса и одржавања датих у Прилогу 1., у складу са
препоруком произвођача.

Р.Б. Врста услуге

1.

Услуга годишњег редовног
одржавања и сервисирања

2.

Услуга ванредног сервиса

Износ по сату /
уређају

Процењени број
радних сати / број
уређаја

Укупно

Прилог 1.
Списак радњи у току годишњег прегледа уређаја и верификације рада (навести посебно по
опреми):
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
Списак радњи у току ванредног сервиса (навести посебно по опреми):
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
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СТРУКТУРА ЦЕНА

р.б.

Назив

1.

Потрошни
материјал (укупно
по приложеној
спецификацији)

2.

Резервни делови
(укупно по
приложеној
спецификацији)

3.

Услуга годишњег
редовног
одржавања и
сервисирања

4

Услуга ванредног
сервиса

без ПДВ - а

са ПДВ - а

Укупно

УКУПНО без ПДВ - а
Укупна вредност без ПДВ (бројевима и словима):
________________________________________________________________________________
Укупан ПДВ (бројевима и словима):
________________________________________________________________________________
Укупна вредност са ПДВ (бројевима и словима):

Датум:
______________

М.П.
________________

Потпис понуђача
_________________
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ПАРТИЈА 15a: услуге ванредног сервисирања, набавке и замене резервних делова опреме:
кондуктометар
Списак опреме која је предмет пружања услуге:
Р.Б. Назив

1

кондуктометар

Тип

Произвођач

MA 5964

ISKRA

2. Резервни делови / потрошни материјал за сервисирање / одржавање опреме
Напомена: Списак резервних делова је потребно попунити у складу с препоруком произвођача
Р.Б. Назив потрошног материјала и резервних делова Количина

Јединична Укупно
цена

1.
2.
3.
УКУПНО
3. Услуга:
Напомена: списак радњи у току редовног сервиса и одржавања датих у Прилогу 1., у складу са
препоруком произвођача.

Р.Б. Врста услуге

1

Износ по сату /
уређају

Процењени број
радних сати / број
уређаја

Укупно

Услуга ванредног сервиса

Прилог 1.
Списак радњи у току ванредног сервиса (навести посебно по опреми):
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

СТРУКТУРА ЦЕНА

р.б.

Назив

1.

Потрошни
материјал (укупно
по приложеној
спецификацији)

2.

Резервни делови
(укупно по
приложеној
спецификацији)

3

Услуга ванредног
сервиса

без ПДВ - а

са ПДВ - а

Укупно

УКУПНО без ПДВ - а
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Укупна вредност без ПДВ (бројевима и словима):
________________________________________________________________________________
Укупан ПДВ (бројевима и словима):
________________________________________________________________________________
Укупна вредност са ПДВ (бројевима и словима):

Датум:
______________

М.П.
________________

Потпис понуђача
_________________
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ПАРТИЈА 16: одржавање, сервисирање, набавка и замена резервних делова и верификација
рада опреме: mini Vidas
Услови:
-обучен сервисер за опрему – приложити фотокопију доказа о стручности
„сертификат“
Списак опреме која је предмет пружања услуге:
Р.Б. Назив

1.

Mini Vidas analyzer

Тип

Произвођач

Minividas Blue

Biomerieux

2. Резервни делови / потрошни материјал за сервисирање / одржавање опреме
Напомена: Списак резервних делова је потребно попунити у складу с препоруком произвођача
Р.Б. Назив потрошног материјала и резервних делова Количина

Јединична Укупно
цена

1.
2.
3.
УКУПНО
3. Услуга:
Напомена: списак радњи у току редовног сервиса и одржавања датих у Прилогу 1., у складу са
препоруком произвођача.

Р.Б. Врста услуге

1.

Услуга годишњег редовног
одржавања и сервисирања

2.

Услуга ванредног сервиса

Износ по сату /
уређају

Процењени број
радних сати / број
уређаја

Укупно

Прилог 1.
Списак радњи у току годишњег прегледа уређаја и верификације рада (навести посебно по
опреми):
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
Списак радњи у току ванредног сервиса (навести посебно по опреми):
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
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СТРУКТУРА ЦЕНА
р.б.

Назив

1.

Потрошни
материјал (укупно
по приложеној
спецификацији)

2.

Резервни делови
(укупно по
приложеној
спецификацији)

3.

Услуга годишњег
редовног
одржавања и
сервисирања

4

Услуга ванредног
сервиса

без ПДВ - а

са ПДВ - а

Укупно

УКУПНО без ПДВ - а
Укупна вредност без ПДВ (бројевима и словима):
________________________________________________________________________________
Укупан ПДВ (бројевима и словима):
________________________________________________________________________________
Укупна вредност са ПДВ (бројевима и словима):

Датум:
______________

М.П.
________________

Потпис понуђача
_________________
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ПАРТИЈА 17: одржавање, сервисирање, набавка и замена резервних делова опреме:
систем за пречишћавање воде
Списак опреме која је предмет пружања услуге:
Р.Б. Назив

1.

Систем за пречишћавање воде

Тип

Произвођач

Комада

Merlin

General Electrics

2

2. Резервни делови / потрошни материјал за сервисирање / одржавање опреме
Р.Б. Назив потрошног материјала и резервних делова Количина

1. Предфилтер са активним угљем - улаз
филтера 10 цола (замена три пута годишње)

4

2. Предфилтер за Merlin (замена једном
годишње)

2

3. РО мембране: Merlin или PRF-RO (замена
једном годишње)

2

Јединична Укупно
цена

4 Јоноизмењивачка смола (укупно 100 литара за оба
апарата у току годину дана)
УКУПНО
3. Услуга:
Напомена: Услуга одржавања оба инструмената са заменом потрошног материјала предвиђа се за три
пута у току годину дана.

Р.Б. Врста услуге

1.

Услуга годишњег редовног
одржавања и сервисирања

2

Услуга ванредног сервиса

Износ по сату /
уређају

Процењени број
радних сати / број
уређаја

Укупно

Прилог 1.
Списак радњи у току годишњег прегледа уређаја и верификације рада (навести посебно по
опреми):
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
Списак радњи у току ванредног сервиса (навести посебно по опреми):
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
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СТРУКТУРА ЦЕНА
р.б.

Назив

1.

Потрошни
материјал и
резервни делови
(укупно по
приложеној
спецификацији)

2.

Услуга годишњег
редовног
одржавања и
сервисирања

3

Услуга ванредног
сервиса

без ПДВ - а

са ПДВ - а

Укупно

УКУПНО без ПДВ - а
Укупна вредност без ПДВ (бројевима и словима):
________________________________________________________________________________
Укупан ПДВ (бројевима и словима):
________________________________________________________________________________
Укупна вредност са ПДВ (бројевима и словима):

Датум:
______________

М.П.
________________

Потпис понуђача
_________________
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ПАРТИЈА 18: услуге ванредног сервисирања, набавке и замене резервних делова опреме:
пиштољ за пипете
Списак опреме која је предмет пружања услуге:
Р.Б. Назив

Тип

Произвођач

1.

Accu Jet pro

-

Brand

2.

Accu Jet pro

-

Brand

2. Резервни делови / потрошни материјал за сервисирање / одржавање опреме
Напомена: Списак резервних делова је потребно попунити у складу с препоруком произвођача
Р.Б. Назив потрошног материјала и резервних делова Количина

Јединична Укупно
цена

1.
2.
3.
УКУПНО
3. Услуга:
Напомена: списак радњи у току редовног сервиса и одржавања датих у Прилогу 1., у складу са
препоруком произвођача.

Р.Б. Врста услуге

Износ по сату /
уређају

Процењени број
радних сати / број
уређаја

Укупно

1. Услуга ванредног сервиса
Прилог 1.
Списак радњи у току ванредног сервиса (навести посебно по опреми):
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

СТРУКТУРА ЦЕНА
р.б.

Назив

1.

Потрошни
материјал (укупно
по приложеној
спецификацији)

2.

Резервни делови
(укупно по
приложеној
спецификацији)

3

Услуга ванредног
сервиса

без ПДВ - а

са ПДВ - а

Укупно

УКУПНО без ПДВ - а
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Укупна вредност без ПДВ (бројевима и словима):
________________________________________________________________________________
Укупан ПДВ (бројевима и словима):
________________________________________________________________________________
Укупна вредност са ПДВ (бројевима и словима):

Датум:
______________

М.П.
________________

Потпис понуђача
_________________
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ПАРТИЈА 19: услуге ванредног сервисирања, набавке и замене резервних делова опреме:
Kjeltec систем
Списак опреме која је предмет пружања услуге:
Р.Б. Назив

Произвођач

1.

Дигестиона јединица

TECATOR

2.

Дестилациона јединица

TECATOR

2. Резервни делови / потрошни материјал за сервисирање / одржавање опреме
Напомена: Списак резервних делова је потребно попунити у складу с препоруком произвођача
Р.Б. Назив потрошног материјала и резервних делова Количина

Јединична
цена

Укупно

1.
2.
3.
УКУПНО
3. Услуга:
Напомена: списак радњи у току редовног сервиса и одржавања датих у Прилогу 1., у складу са
препоруком произвођача.

Р.Б. Врста услуге

Износ по сату /
уређају

Процењени број
радних сати / број
уређаја

Укупно

1. Услуга ванредног сервиса
Прилог 1.
Списак радњи у току ванредног сервиса (навести посебно по опреми):
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

СТРУКТУРА ЦЕНА
р.б.

Назив

1.

Потрошни
материјал (укупно
по приложеној
спецификацији)

2.

Резервни делови
(укупно по
приложеној
спецификацији)

3

Услуга ванредног
сервиса

без ПДВ - а

са ПДВ - а

Укупно

УКУПНО без ПДВ - а
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Укупна вредност без ПДВ (бројевима и словима):
________________________________________________________________________________
Укупан ПДВ (бројевима и словима):
________________________________________________________________________________
Укупна вредност са ПДВ (бројевима и словима):

Датум:
______________

М.П.
________________

Потпис понуђача
_________________
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ПАРТИЈА 20: услуге ванредног сервисирања, набавке и замене резервних делова опреме:
спектрофотометар
Списак опреме која је предмет пружања услуге:
Р.Б. Назив

1.

Произвођач

UV/VIS Спектрофотометар

CECIL

2. Резервни делови / потрошни материјал за сервисирање / одржавање опреме
Напомена: Списак резервних делова је потребно попунити у складу с препоруком произвођача
Р.Б. Назив потрошног материјала и резервних делова Количина

Јединична
цена

Укупно

1.
2.
3.
УКУПНО
3. Услуга:
Напомена: списак радњи у току редовног сервиса и одржавања датих у Прилогу 1., у складу са
препоруком произвођача.

Р.Б. Врста услуге

Износ по сату /
уређају

Процењени број
радних сати / број
уређаја

Укупно

1. Услуга ванредног сервиса
Прилог 1.
Списак радњи у току ванредног сервиса (навести посебно по опреми):
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

СТРУКТУРА ЦЕНА
р.б.

Назив

1.

Потрошни
материјал (укупно
по приложеној
спецификацији)

2.

Резервни делови
(укупно по
приложеној
спецификацији)

3

Услуга ванредног
сервиса

без ПДВ - а

са ПДВ - а

Укупно

УКУПНО без ПДВ - а
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Укупна вредност без ПДВ (бројевима и словима):
________________________________________________________________________________
Укупан ПДВ (бројевима и словима):
________________________________________________________________________________
Укупна вредност са ПДВ (бројевима и словима):

Датум:
______________

М.П.
________________

Потпис понуђача
_________________
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ПАРТИЈА 20a: услуге ванредног сервисирања, набавке и замене резервних делова опреме:
атомски апсорпциони спектрометар
Списак опреме која је предмет пружања услуге:
Р.Б. Назив

1

Произвођач

Атомски апсорпциони спектрометар

AURORA

2. Резервни делови / потрошни материјал за сервисирање / одржавање опреме
Напомена: Списак резервних делова је потребно попунити у складу с препоруком произвођача
Р.Б. Назив потрошног материјала и резервних делова Количина

Јединична
цена

Укупно

1.
2.
3.
УКУПНО
3. Услуга:
Напомена: списак радњи у току редовног сервиса и одржавања датих у Прилогу 1., у складу са
препоруком произвођача.

Р.Б. Врста услуге

Износ по сату /
уређају

Процењени број
радних сати / број
уређаја

Укупно

1. Услуга ванредног сервиса
Прилог 1.
Списак радњи у току ванредног сервиса (навести посебно по опреми):
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

СТРУКТУРА ЦЕНА
р.б.

Назив

1.

Потрошни
материјал (укупно
по приложеној
спецификацији)

2.

Резервни делови
(укупно по
приложеној
спецификацији)

3

Услуга ванредног
сервиса

без ПДВ - а

са ПДВ - а

Укупно

УКУПНО без ПДВ - а
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Укупна вредност без ПДВ (бројевима и словима):
________________________________________________________________________________
Укупан ПДВ (бројевима и словима):
________________________________________________________________________________
Укупна вредност са ПДВ (бројевима и словима):

Датум:
______________

М.П.
________________

Потпис понуђача
_________________
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ПАРТИЈА 21: услуге ванредног сервисирања, набавке и замене резервних делова опреме:
остало
Списак опреме која је предмет пружања услуге:
Р.Б. Назив

Произвођач

1.

Дигестор

Sever

2.

Дигестор

HEMOVENT

3.

Дигестор

S+B Euroline

4.

Дигестор

S+B Euroline

2. Резервни делови / потрошни материјал за сервисирање / одржавање опреме
Напомена: Списак резервних делова је потребно попунити у складу с препоруком произвођача
Р.Б. Назив потрошног материјала и резервних делова Количина

Јединична
цена

Укупно

1.
2.
3.
УКУПНО
3. Услуга:
Напомена: списак радњи у току редовног сервиса и одржавања датих у Прилогу 1., у складу са
препоруком произвођача.

Р.Б. Врста услуге

Износ по
сату /
уређају

Процењени број
радних сати / број
уређаја

Укупно

1. Услуга ванредног сервиса
Прилог 1.
Списак радњи у току ванредног сервиса (навести посебно по опреми):
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

СТРУКТУРА ЦЕНА
р.б.

Назив

1.

Потрошни
материјал (укупно
по приложеној
спецификацији)

2.

Резервни делови
(укупно по
приложеној
спецификацији)

без ПДВ - а

са ПДВ - а

Укупно
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3

Услуга ванредног
сервиса

УКУПНО без ПДВ - а
Укупна вредност без ПДВ (бројевима и словима):
________________________________________________________________________________
Укупан ПДВ (бројевима и словима):
________________________________________________________________________________
Укупна вредност са ПДВ (бројевима и словима):

Датум:
______________

М.П.
________________

Потпис понуђача
_________________

Напомена 1.: Предметне услуге обухватају и следеће обавезе:
1. По захтеву и потреби Наручиоца, понуђач мора излазити на терен по позиву у року 48
сати.
2. И друге уобичајене услуге за ову врсту делатности, према потребама Наручиоца.
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Образац 7
ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ
Изјављујемо да у ЈН МВ 05/2014, наступамо са следећим извођачима:
1

Назив подизвођача:
Aдреса:
Maтични број:
Порески индефикациони број:
Име особе за контакат
Проценат укупне вредности набавке
који ће извршити подизвођач :
Део предмета набавке који ће
извршити подизвођач:

2

Назив подизвођача:
Aдреса:
Maтични број:
Порески индефикациони број:
Име особе за контакат
Проценат укупне вредности набавке
који ће извршити подизвођач :
Део предмета набавке који ће
извршити подизвођач:

Датум:

М.П.
_______________

Потпис понуђача
____________________

Напомена:
Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености ОБАВЕЗНИХ УСЛОВА
из Обрасца 3, а ДОДАТНЕ УСЛОВЕ из Образца 4 понуђач и подизвоћач/и испуњавају
заједно.
Понуђач је дужан да у свој понуди наведе проценат укупне вредности јавне набавке који ће
поверити подизвођачу, а који не може бити већи од 50% , као и део предмета набавке који ће
извршити преко подизвођача.
Табелу 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 свакога подизвођача.
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Образац 8
ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧИМА У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ
Изјављујемо да у ЈН МВ05/2014 наступамо са следећим понуђачима :
1

Назив учесника:
Aдреса:
Maтични број:
Порески индефикациони број:
Име особе за контакат

2

Назив учесника:
Aдреса:
Maтични број:
Порески индефикациони број:
Име особе за контакат

3

Назив учесника:
Aдреса:
Maтични број:
Порески индефикациони број:
Име особе за контакат

Лице одговорно за извршење уговора:
______________________________________________________.
подносећи заједничку понуду.

Датум:

М.П.
_______________

Потпис понуђача
____________________

Напомена:
Понуђачи одговарају неограничено солидарно.
Сваки понуђач из групе понуђача (укључујући и носиоца понуде) који подносе заједничку
понуду, у обавези је да достави доказе о испуњавању ОБАВЕЗНИХ УСЛОВА из Обрасца 3, а
ДОДАТНЕ УСЛОВЕ из Обрасца 4 понуђачи испуњавају заједно.
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Образац 9
ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ
ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник
понуђача/групе понуђача, дајем следећу
ИЗЈАВУ
Испуњавам-мо све услове утврђене конкурсном документацијом за ЈНМВ бр. 05/2014,
и то да:
1. је понуђач регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући
регистар;
2. понуђач 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;
3. понуђачу није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време
објављивања односно слања позива за подношење понуда;
4. је понуђач измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са
прописима РС или стране државе ако има седиште на њеној територији;
Напомена:
У случају недоумице о томе да ли понуђач који наступа самостално или у заједничкој
понуди испуњава неки од услова одређених документацијом, наручилац може да тражи од
понуђача да поднесе одговарајуће документе којима потврђује испуњеност услова.
Уколико понуду подноси понуђач самостално овом изјавом доказује да испуњава све
услове из тачке 1 до 4, а ако понуду подноси Група понуђача овом изјавом потврђује се да
сваки понуђач из Групе понуђача испуњава услове из тачке 1 до 4.
Датум:
_________________

М.П.

Потпис понуђача
__________________
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Образац 10

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВА О ПОШТОВАЊУ ПРОПИСА ЗА ЈН МВ 05/2014,

Понуђач гарантује да су при састављању понуде, јавне набавке мале вредности - услуга
сервисирања лабoраторијске опреме, Партија __ – , бр. 05/2014, поштоване обавезе које
произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити
животне средине и да је носилац права интелектуалне својине потребних за обављање
послова предметне јавне набавке.

Место и датум:
_________________

М.П.

Потпис понуђача
______________________
(потпис овлашћеног лица)

Конкурсна документација за ЈН МВ бр. 05/2014
- УСЛУГА СЕРВИСИРАЊА ЛАБOРАТОРИЈСКЕ ОПРЕМЕ
86а/ 94а

Образац 11
ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

Изјављујем под пуном материјалном и кривичном одговорношћу да сам у предметном
поступку јавне набавке имао следеће трошкове:
ВРСТА ТРОШКА

ИЗНОС ТРОШКА У РСД без
ПДВ

УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА
ПОНУДЕ
У складу са чланом 88. ЗЈН понуђач може да у оквиру понуде достави укупан износ и
структуру 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.
Ова изјава је у складу са Правилником о обавезним елементима конкурсне документације
у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС”
бр. 29/2013) обавезни елемент конкурсне документације.

Датум:

М.П.

Потпис понуђача

Напомена: достављање овог обрасца није обавезно
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Образац 12
ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ
У складу са чланом 26. Закона, ________________________________________, даје:
(Назив понуђача)

ИЗЈАВУ

О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ ЗА ЈН МВ 05/2014

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у поступку
јавне набавке мале вредности –услуга сервисирања лабoраторијске опреме, Партија __ ,
бр 05/2014, поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим
лицима.

Место и датум:
_________________

М.П.

Потпис понуђача
______________________
(потпис овлашћеног лица)

Напомена: у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди,
наручулац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције.
Организација надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу, односно заинтересованом
лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке ако утврди да је понуђач, односно
заинтересовано лице повредило конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу закона
којим се уређује заштита конкуренције. Мера забране учешћа у поступку јавне набавке може
трајати до две године. Повреда конкуренције представља негативну референцу, у смислу
члана 82. став 1. тачка 2) Закона.
Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране
овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.
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Образац 13
ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ФИНАНСИЈСКОМ ОБЕЗБЕЂЕЊУ
ИЗЈАВА
ПОНУЂАЧА О ФИНАНСИЈСКОМ ОБЕЗБЕЂЕЊУ ЗА ЈН МВ 05/2014
Обавезујем се да ћу одмах по потписивању додељеног уговора о јавној набавци, положити
средства финансијског обезбеђења предвиђена уговором.
Обавезујем се да ћу истовремено са предајом уговорене врсте средства финансијског
обезбеђења, Наручиоцу предати копије картона са депонованим потписима овлашћених лица
понуђача, овлашћење за Наручиоца, да уговорена средства финансијског обезбеђења може
попунити у складу са закљученим уговором о јавној набавци, као и копију захтева за
регистрацију меница, овереног од моје пословне банке

Место и датум:

М.П.

_______________

Потпис понуђача
____________________
(потпис овлашћеног лица)

Напомена: Образац се доставља за сваку партију посебно.
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Образац 14
МОДЕЛА УГОВОРА
Ред.бр.ЈН МВ 05/2014 за Партију ____
Уговор закључен дана ___________године и з м е ђ у :
1. Завод за јавно здравље из Сомбора, Војвођанска 47 , ПИБ : 101842968, МБ: 08333092, кога
заступа директор Мереи др Срђан и ( у даљем тексту:Корисник) и
2. ______________________ из ______________ ,ПИБ:___________,МБ:____________
(у даљем тексту : Извршилац ) које заступа директор __________________________.
Предмет уговора
Члан 1.
Предмет овог уговора је пружање УСЛУГА СЕРВИСИРАЊА ЛАБOРАТОРИЈСКЕ
ОПРЕМЕ; Партија ____ за 2014/15.годину за потребе Корисника (у даљем тексту:
Извршилац услуге) а према понуди Извршиоца услуга заведеној код ЗЗЈЗ СОМБОР под
бројем ______ од ________2014.године и Техничкој спецификацији, који чине саставни део
уговора.
Члан 2.
Извршилац услуга се обавезује да изврши услугу у складу са прихваћеном Понудом
заведеном код Корисника под бројем_____ од ___________године која чини саставни део
овог Уговора .
Почетак и завршетак пружања услуге вршиће се у свему према потреби Корисника а
до висине процењене вредности предвиђене планом набавке за 2014/15.годину.
Место пружања услуга вршиће се у зависности од врсте услуге која је неопходна.
Цена и начин плаћања
Члан 3.
Уговорне стране прихватају цену из спецификације коју је Извршилац услуге дао у
Понуди.
Уговорне стране су сагласне да укупна јединична цена за пружање услуга на дан
закључења овог Уговора износи _____________ динара без ПДВ-а, односно ___________
динара са ПДВ-ом.
У Понуди су дате по јединичне цене по врстама услуга у динарима без ПДВ-а.
Јединичне цене су фиксне и не могу се мењати .
Члан 4.
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Исплату за извршену услугу Корисник ће вршити на рачун Извршиоца услуге у року
од 45 дана без камате, рачунајући од дана испостављања исправног рачуна, у складу са
Понудом .
Уз фактуру мора бити приложена пратећа докуметација која потврђује да је услуга
Извршиоца заиста извршена, односно која мора бити оверена од стране овлашеног лица
Корисника услуге.
Обавезе Извршиоца услуге
Члан 5.
Извшилац услуге се обавезује да обезбеди довољан број извршиоца како би се услуга
извршила у складу са захтевом Корисника.
Извршилац услуге мора бити доступан и излазити на терен 24 часа, седам дана у
недељи а по позиву и потреби Корисника услуге.
Дужан је да у најкраћем року отклони квалитативне недостатке на које му укаже
овлашћени представник Корисника услуге, уз обавезу извештавања писменим путем .
Обавезе Наручиоца
Члан 6.
Корисник услуге задржава право да уложи приговор на квалитет пружених услуга и то
оних које се нису уобичајеним прегледом могле уочити.
Овлашћени представник Корисника ће писменим путем одмах обавестити Извршиоца
услуге који је дужан да недостатке пружених услуга отклони у најкраћем року, о чему ће
известити Корисника.
Средство обезбеђења
Члан 7.
Испоручилац се обавезује приликом закључења овог Уговора предати Кориснику
безусловну, неопозиву, по првом позиву наплативу бланко соло меницу потписану и оверену
са меничним овлашћењем које гласи на Корисника, да Кориснику исту може попунити и
наплатити у износу од 10% (десет) вредности овог Уговора (без ПДВ-а) на име гаранције за
добро извршење преузетих уговорних обавеза и на име гаранције за квалитет извршене
услуге, са роком важности најмање 30 дана дужим од периода на који је закључен овај
Уговор.
Након истека рока дефинисаног чланом 6. став 1. Испоручилац може преузети
меницу од Корисника.
Рок трајања уговора
Члан 8.
Уговор се закључује на одређено време и то на годину дана од датуме потписивања
обе уговорне стране. Oбавезе које доспевају у наредној буџетској години ће бити реализоване
највише до износа средстава која је за ову намену одобрена у тој буџетској години.
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Раскид уговора
Члан 9.
Корисник има право да раскине уговор уколико се Извршилац не придржава
уговорених обавеза, а нарочито уговорене цене, рокова и квалитета извршених услуга,
Корисник може раскинути овај Уговор уз право на накнаду штете која настане код
Корисника, уз обавезу да Извршиоца услуге писменим путем обавести о разлозима раскида у
року од 30 дана од дана достављања писменог обавештења о отказу.
Завршне одредбе
Члан 10.
Све што није предвиђено овим Уговором, примењиваће се одредбе Закона о
облигационим односима.
Члан 11.
Уговорне стране су сагласне да све евентуалне спорове решавају споразумно, а у
случају да споразум није могућ, за решавање спорова надлежан је суд у Сомбору.
Члан 12.
Овај уговор сачињен у 6 (шест) истоветних примерака, од којих свака уговорна страна
задржава по 3 (три) примерка.
ИЗВРШИЛАЦ
___________________________

КОРИСНИК
ЗЗЈЗ СОМБОР Сомбор
_____________________________
директор Мереи др Срђан

Напомена: Образац МОДЕЛА УГОВОРА се доставља за сваку партију посебно.
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Образац 15

УСАГЛАШЕНОСТ СА ТЕХНИЧKОМ СПЕЦИФИKАЦИЈОМ

Број јавне набавке: ЈН МВ 05/2014 - УСЛУГЕ СЕРВИСИРАЊА ЛАБOРАТОРИЈСКЕ
ОПРЕМЕ
Назив понуђача:_________________________________________
Под пуном кривичном и материјалном одговорношћу
ИЗЈАВЉУЈЕМ
- да су техничке карактеристике понуђеног добра усклађене са техничком
спецификацијом коју је дефинисао и поставио наручилац за предметну јавну набавку;

Место:
Датум:
МП
Потпис овлашћеног лица:
_____________________
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Образац 16
ПОТВРДА О ПРЕУЗИМАЊУ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
За јавну набавку мале вредности – бр. _____________ .

Потврђујем да сам у име понуђача______________________________________
са седиштем у ____________________, ул. _________________________бр. ___.
Матични број: ___________________ ПИБ: ____________________________
Контакт особа:
Контакт телефон:

_____________________________
______________ е маил: ______________

преузео конкурсну документацију за јавну набавку мале вредности бр.________________тј.
За набавку _____________________________________________________________.
ДАТУМ:

___________________________

Овлашћено лице
ПОТПИС:

Напомена
:

:

___________________________
___________________________ М.П.

Образац потврде понуђач преузима приликом преузимања конкурсне
документације и попуњену и оверену доставља наручиоцу у најкраћем
могућем року. Приликом предаје понуде понуђач није у обавези да достави
потврду о преузимању конкурсне документације.

ВАЖНО:
Наручилац ће одговоре, измене и допуне конкурсне документације објавити на
Порталу јавних набавки и својој интернет страници а директно их проследити само
понуђачима за које има доказ (достављену потврду о преузимању конкурсне документације)
да су преузели конкурсну документацију.
У случају да потписану и оверену Потврду о преузимању конкурсне документације понуђач
не достави Наручиоцу поштом на адресу ЗЗЈЗ СОМБОР, Војвођанска 47, или печатирану и
скенирану на e-mail:office@zzjzsombor.org. Наручилац не преузима никакву одговорност
везано за члан 63 Закона о јавним набавкама.
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