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ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА 

 

 На основу члана 31. став 1 тачка 1 и члана 39. Закона о јавним набавкама 
(„Службени гласник РС“ бр. 124/2012) 

Дом здравља „Др Јанош Хаџи“ Бачка Топола, Светог Стефана 1 
 

 упућује 

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА 

 у поступку јавне набавке мале вредности по партијама број   29/14: 

Систем за компјутеризовану радиографију са одговарајућим медицинским 
ласерским штампачем - 

Партија 1 – Систем за компјутеризовану радиографију 1 комад 

Партија 2 – Медицински ласерски штампач 1 комад 
Oзнака из општег речника набавки 33111000-рендгенски уређаји 

 Понуде морају бити у целини припремљене у складу са Законом о јавним 
набавкама, конкурсном документацијом и техничким карактеристикама из 
конкурсне документације а морају да испуњавају све услове за учешће у поступку 
јавне набавке.  

Конкурсна документација може се преузети на Порталу јавних набавки и на 
интернет страници Дома здравља „Др Јанош Хаџи“ Бачка Топола www.dzbt.co.rs     

 Понуду може поднети понуђач који наступа самостално, понуђач који 
наступа са подизвођачима и група понуђача која подноси заједничку понуду. 

 Један понуђач може да учествује само у једној понуди, и то као понуђач који 
наступа самостално, подизвођач или члан групе понуђача. Учешће у више од једне 
понуде у којима је понуђач укључен, резултираће одбијањем тих понуда, као 
неисправних.  

 Понуђачи су дужни да понуду сачине према упутству Наручиоца и да је 
припреме и доставе у једном оригиналном примерку до 20.11.2014. године до 9:00 
часова, без обзира на начин достављања, у запечаћеној коверти, на адресу: Дом 
здравља „Др Јанош Хаџи“ Светог Стефана 1, 24300 Бачка Топола са назнаком: 
„НЕ ОТВАРАТИ – Понуда за Систем за компјутеризовану радиографију са 
одговарајућим медицинским ласерским штампачем  бр. ____ “. Понуђач је 
дужан да на полеђини коверте назначи назив, адресу, телефон и контакт особу.  

 Неблаговремене понуде се неће отварати и по окончању поступка отварања 
биће враћене понуђачу уз повратницу, са назнаком да је иста поднета 
неблаговремено. 

 Не прихватају се понуде са варијантама. 
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 Понуда мора бити јасна, недвосмислена, читко попуњена, оверена печатом 
и потписана од стране одговорног лица понуђача. 

 Рок важења понуде је 90 (деведесет) дана од дана отварања понуде. 

 Критеријум за оцену понуда је НАЈНИЖА ПОНУЂЕНА ЦЕНА. 

 

 Јавно отварање понуда ће обавити комисија Наручиоца, по истеку рока за 
подношење понуда, односно дана 20.11.2014. године у 9:30 часова, на адреси:  
Дом здравља “Др Јанош Хаџи“ Бачка Топола, Светог Стефана 1.  

Представници понуђача су дужни да доставе овлашћење за присуствовање пре 
отварања понуда. Овлашћење мора да буде оверено печатом и потписано од 
стране овлашћеног лица понуђача.  

 Комисија ће након јавног отварања извршити преглед понуда ради 
утврђивања исправности понуда.  

 Наручилац ће одлуку о додели уговора донети у оквирном року од 2 дана од 
дана отварања понуда. 
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КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА бр 01-2033 

САДРЖАЈ: 

 

 

 У складу са чланом 61 Закона о јавним набавкама („Службени гласник 
Републике Србије“ број 124/12), конкурсна документација садржи: 

 

• Прилог бр. 1 – Упутство понуђачима како да сачине понуду..стр 6-10 

• Прилог бр. 2 – Образац понуде..................................................стр 11-13 

• Прилог бр. 3 – Услови и упутство како се доказује испуњеност услова 

       и изјаве о испуњавању услова.....................................................стр14-17 

• Прилог бр. 4 – Модел уговора .....................................................стр 18-21 

• Прилог бр. 5 – Врсту, техничке карактеристике (спецификације), 
квалитет, количину и опис добара, радова или услуга, начин 
спровођења контроле и обезбеђивања гаранције квалитета, рок 
извршења, место извршења или испоруке добара, евентуалне додатне 
услуге и сл. .................................................................................стр 23-25 

• Прилог бр. 6 - Пројектно техничку документацију (не садржи – није 
примерено јавној набавци) 

• Прилог бр. 7 – Образац структуре понуђене цене, са упутством како да 
се попуни (не садржи – није примерено јавној набавци) 

• Прилог бр. 8 – Образац трошкова припреме понуде..................стр 26 

• Прилог бр. 9 – Изјава о независној понуди..................................стр 27 

• Прилог бр. 10 – Врста средстава финансијског обезбеђења којим 
понуђачи обезбеђују испуњење својих уговорних обавеза.......стр 28 

• Прилог бр. 11 – Одлука Комисије о пондерисању елемената 
критеријума најнижа понуђена цена ........................................стр 29  

• Прилог бр. 12 – Подаци о понуђачу..........................................стр 30 
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• Прилог бр. 13 - Образац изјаве о поштовању обавеза из члана 75. став 
2 закона ...................................................................................стр 31 

 

Конкурсна документација има укупно 31 страну. 
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Прилог бр. 1 

 

 На основу чл. 61 став 4 тачка 1 Закона о јавним набавкама („Сл.гласник РС“ 
бр 124/12) наручилац даје следеће 

 

У П У Т С Т В О 
ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ 

 

1. Понуђачи су дужни да понуду сачине на српском језику. Проспектна и остала 
документација којом се доказују техничке карактеристике може бити и на 
енглеском језику уз изјаву понуђача да техничке карактеристике одговарају 
захтеву Наручиоца. 

2. Понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду најкасније 30 
минута пре времена одређеног за отварање понуда. 

3. Вредновање понуда ће бити извршено на основу критеријума најнижа понуђена 
цена. 

4. Понуда са варијантама није дозвољена. 

5. Рокови морају бити одређени данима, месецима, годинама, од одређеног или 
одредивог догађаја. 

6. Вредност добара мора бити исказана у динарима. Цене се дају са посебно 
исказаним ПДВ-ом. 

7. Понуђач је дужан да у случају преузимања конкурсне документације обавести 
наручиоца о томе путем е-maila. 

8. Понуђач може у писаном облику тражити додатне информације или појашњења 
у вези са припремањем понуде путем поште, електронске поште 
jndzbt@gmail.com или факсом на број 024/711-280 . Контакт особа Јелић Мара. 

9. Понуде се достављају поштом, или лично код пословног секретара 
Наручиоца у запечаћеним ковертама, на адресу Дом здравља“ Др Јанош 
Хаџи“ , Светог Стефана 1, Бачка Топола-(Управна зграда, први спрат) са 
назнаком „НЕ ОТВАРАТИ – Понуда за Систем за компјутеризовану 
радиографију са одговарајућим медицинским ласерским 
штампачем“ ЈН 29/14 МВ 

10. Понуде морају приспети код Наручиоца у року од  8 дана  од дана објављивања 
позива за подношење понуда на Порталу јавних набавки, закључно са 
20.11.2014. до 9:00 часова. 
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11. Јавно отварање понуда обавиће се дана 20.11.2014.године у 9:30 часова у 
просторијама Дома здравља „Др Јанош Хаџи“ Бачка Топола, Светог Стефана 1, 
Управна зграде, први спрат, канцеларија службе за јавне набавке. 

12. Поједине обрасце садржане у Конкурсној документацији, Понуђач попуњава 
читко, јасно и недвосмислено и на предвиђена места оверава печатом и 
потписом овлашћеног лица. 
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Прилог бр. 1 – Упутство Понуђачима како да сачине Понуду – Понуђач не 
попуњава. 

Прилог бр. 2 – Образац Понуде – Понуђач попуњава тако што у одговарајућем 
простору Обрасца понуде за сваку партију за коју доставља своју понуду уноси 
тражене податке и прилаже копије техничке документације (атесте, уверења, 
каталоге и др.). Уколико је расположиви простор недовољан за уношење свих 
тражених података, Понуђач податке може унети на полеђини обрасца или на 
засебном листу папира који ће се припојити уз образац понуде. 

Прилог бр. 3 – Услови и упутство како се доказује испуњеност услова – 
Понуђач попуњава изјаву о испуњавању услова од тачке 1 до тачке 4, а услов под 
тачком 5 доставља у виду неоверене копије.За услов под тачком 6 понуђач 
попуњава изјаву. 

Додатни услов-Понуђач доказује достављањем документа у виду неоверене 
копије. 

Прилог бр. 4 – Модел Уговора – Понуђач попуњава и оверава потписом и 
печатом. 

Прилог бр. 5 – Врсту, техничке карактеристике (спецификације), квалитет, 
количину и опис добара, радова или услуга, начин спровођења контроле и 
обезбеђивање гаранције квалитета, рок извршења, место извршења или 
испоруке добара, евентуалне додатне услуге и сл. – Понуђач попуњава тако 
што у одговарајућем простору обрасца Tехничких карактеристика уноси тражене 
податке и прилаже копије техничке и друге документације (атесте, уверења, 
каталоге, изјаву произвођача и др.) Уколико је расположиви простор недовољан за 
уношење свих тражених података, Понуђач податке може унети на полеђини 
обрасца или на засебном листу папира који ће се припојити уз образац Tехничких 
карактеристика. 

- Уколико понуђач доставља проспектну документацију којом се доказују техничке 
карактеристике на енглеском језику , мора доставити и изјаву којом потврђује  да 
техничке карактеристике одговарају захтеву Наручиоца. 

 

Прилог бр. 6 – Извод из пројектно-техничке документације – Не садржи - није 
примерен овој јавној набавци. 

Прилог бр. 7 – Образац структуре понуђене цене – Не садржи - није примерен 
овој јавној набавци. 
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Прилог бр. 8 – Образац трошкова припреме понуде – Понуђач попуњава тако 
што у одговарајућем простору обрасца уноси тражене податке. 

Прилог бр. 9 – Изјава о независној понуди – Понуђач оверава потписом и 
печатом. 

Прилог бр. 10 – Врста средстава финансијског обезбеђења којом понуђачи 
обезбеђују испуњење својих уговорних обавеза – Понуђач је дужан да овери 
потписом и печатом. 

Прилог бр. 11 – Одлука Комисије о утврђивању критеријума и методологија 
вредновања критеријума – Понуђач не попуњава. 

Прилог бр. 12 – Подаци о понуђачу – Понуђач попуњава тако што у 
одговарајућем простору обрасца уноси тражене податке и оверава потписом и 
печатом. 

Прилог бр. 13 – Изјава о поштовању обавеза из чл. 75. ст. 2. Закона – Понуђач 
попуњава тако што у одговарајућем простору обрасца уноси тражене податке и 
оверава потписом и печатом. 
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 Наручилац може, после отварања Понуда, захтевати додатна обавештења, 
и вршити контроле код Понуђача у складу са чланом 93 ЗЈН-а. 

 Захтев за заштиту права подноси се Републичкој комисији и предаје се 
Наручиоцу. Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне 
набавке у складу са чланом 149 и 156 ЗЈН-а. 

 Наручилац ће одлуку о додели уговора донети у оквирном року од 2 

 дана од дана отварања понуда. 

 Наручилац задржава право: 

− да одустане од вршења избора уколико установи да ниједна понуда не 
одговара захтевима и потребама наручиоца, односно ако су понуде 
неприхватљиве; 

− да одустане од избора из било ког другог објективног и доказивог разлога. 
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Прилог бр. 2  

 На основу позива упућеног од стране Наручиоца Дом здравља „Др Јанош 
Хаџи“ Бачка Топола за набавку медицинске опреме  Систем за компјутеризовану 
радиографију са одговарајућим медицинским ласерским штампачем 1 комад, 
дајем 

ПОНУДУ – за партију 1, БР.  

За Систем за компјутеризовану радиографију 

Цен
а 

 + 
ПДВ 

 =  дин. 

 

Марка и тип, техничка ознака или 
број производа: 

 

Произвођач и земља порекла:  

Одобрење за употребу издато од 
надлежног органа(АЛИМС): 

 

Рокови и услови плаћања:  

Рок испоруке:  

Обука особља Наручиоца:  

Гарантни рок:  

Сервис после гарантног рока:  

Обезб. резервни делови после 
гарантног рока: 

 

Понуђено добро поседује минимум тражених 
техничких карактеристика (Да/Не): 

 

  

 

 

 

Уз овај образац Понуђач доставља каталоге, копије атеста, уверења о квалитету 
или одобрења за употребу издатог од стране овлашћене институције за производ 
који је предмет понуде. Уколико је неки документ на енглеском језику, понуђач 
доставља изјаву којом потврђује да техничке карактеристике 

Понуда се даје на основу захтеваних техничких карактеристика за предметну 
партију број 1(стр 23,24) 
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Рок важења понуде је 90 (деведесет) дана од дана отварања понуде. 

Рок и начин плаћања: 60% вредности са пдв-ом у року од 7 дана након извршене 
испоруке, а остатак од 40% вредности са пдв-ом до 90 дана од дана монтаже и 
обуке особља за рад. 

Рок испоруке мора бити одређен у данима, од дана потписивања купопродајног 
уговора. Понуђени рок испоруке не може бити дужи од 6 недеља. 

 

 

Д а т у м   П о н у ђ а ч  

 М.П.  

  (потпис овлашћеног лица) 
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Прилог бр. 2а 

 На основу позива упућеног од стране Наручиоца Дом здравља „Др Јанош 
Хаџи“ Бачка Топола за набавку медицинске опреме  Систем за компјутеризовану 
радиографију са одговарајућим медицинским ласерским штампачем, дајем 

ПОНУДУ – за партију 2, БР.  

За медицински ласерски штампач 1 комад 

Цен
а 

 + 
ПДВ 

 =  дин. 

 

Марка и тип, техничка ознака или 
број производа: 

 

Произвођач и земља порекла:  

Одобрење за употребу издато од 
надлежног органа(АЛИМС): 

 

Рокови и услови плаћања:  

Рок испоруке:  

Обука особља Наручиоца:  

Гарантни рок:  

Сервис после гарантног рока:  

Обезб. резервни делови после 
гарантног рока: 

 

Понуђено добро поседује минимум тражених 
техничких карактеристика (Да/Не): 

 

Уз овај образац Понуђач доставља каталоге, копије атеста, уверења о квалитету или одобрења 
за употребу издатог од стране овлашћене институције за производ који је предмет понуде. 

Понуда се даје на основу захтеваних техничких карактеристика за предметну партију број 2 
(стр25)Рок важења понуде је 90 (деведесет) дана од дана отварања понуде. 

Рок и начин плаћања: 60% вредности са пдв-ом у року од 7 дана након извршене испоруке, а 
остатак од 40% вредности са пдв-ом до 90 дана од дана монтаже и обуке особља за рад.Рок 
испоруке мора бити одређен у данима, од дана потписивања купопродајног уговора. Понуђени 
рок испоруке не може бити дужи од 6 недеља. 

Д а т у м   П о н у ђ а ч  

 М . П .   

  ( п о т п и с  
о в л а ш ћ е н о г  

л и ц а )  
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Прилог бр. 3 

УСЛОВИ И УПУТСТВО 
 КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ КВАЛИФИКАЦИЈА ПОНУЂАЧА 

 

 На основу чл. 75 , 76 и 77 Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ бр. 
124/12) понуђач у поступку јавне набавке мале вредности испуњеност наведених 
услова доказује изјавом у складу са чланом 77 ЗЈН: 

1) да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући 
регистар; 

Доказ: Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно уверење 
надлежног Привредног суда 

2) да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као 
члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против 
привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или 
давања мита, кривично дело преваре; 

Доказ: Извод из казнене евиденције, односно уверења надлежног суда и 
надлежне полицијске управе Министарства унутрашњих послова, не 
старији од два месеца пре отварања понуда 

3) да му није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у 
време објављивања односно слања позива за подношење понуде; 

Доказ: Потврде привредног и прекршајног суда да му није изречена мера 
забране обављања делатности или потврда Агенције за привредне 
регистре да код овог органа није регистровано, да му је као 
привредном друштву изречена мера забране обављања делатности, 
морају бити издате након објављивања позива за подношење понуда 

4) да је измирио доспеле порезе и друге јавне дажбине у складу са прописима 
Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији; 

Доказ: Уверење Пореске управе Министарства финансија и привреде да је 
измирио доспеле порезе и доприносе и Уверење надлежне локалне 
самоуправе да је измирио обавезе по основу извора локалних јавних 
прихода, не старија од два месеца пре отварања понуда 

 

Доказ број 5 понуђач доказује достављањем Решења од надлежног 
министарства: 

5) да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је 
предмет јавне набавке, ако је таква дозвола предвиђена посебним прописом; 
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           Доказ: Решење за обављање промета на велико медицинским средствима          

                       која су предмет ЈН издато од стране Министарства здравља  или   

                       Решење за производњу медицинских средстава које је предмет ЈН  

                       издато од стране Министарства здравља , у виду неоверене копије. 

                       (дозвола мора бити важећа,  с тим да није битан моменат издавања) 

 

6) да је при састављању понуде поштовао обавезе које произилазе из важећих 
прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштите животне 
средине, као и да понуђач гарантује да је ималац права интелектуалне својине; 

Доказ: Изјава Понуђача да је при састављању понуде поштовао обавезе које 
произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и 
условима рада, заштите животне средине, као и да понуђач гарантује 
да је ималац права интелектуалне својине( Изјава је у склопу 
конкурсне документације) 

 

Додатни услови: 

 Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке, мора  

испунити  додатне  услове за  учешће  у  поступку  јавне  набавке,   

дефинисане чл. 76. Закона, и то:  

• да има Решење Агенције за лекове и медицинска средства (АЛИМС) о упису 
у регистар медицинских средстава која су предмет јавне набавке. 

Доставља се у виду неоверене копије. 
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            ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О  ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75. ЗАКОНА  

  

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА 

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

  

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

ИЗЈАВУ 

Понуђач   ____________________________________________ 

[навести  назив понуђача] 

 у  поступку  јавне  набавке- набавка Система за компјутеризовану радиографију 
са одговарајућим медицинским ласерским штампачем, број 29/14, испуњава 
све услове  из  чл.  75.  Закона,  односно  услове  дефинисане  конкурсном 
документацијом за предметну јавну набавку, и то:  

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

2) Понуђач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од 
кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није 
осуђиван  за  кривична  дела  против привреде,  кривична  дела против  
животне  средине,  кривично  дело  примања или  давања мита, 
кривично дело преваре;  

3) Понуђачу није изречена мера забране обављања делатности , која  
је на снази у  време објаве позива за подношење понуде; 

 4) Понуђач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу  

     са прописима Републике Србије (или стране државе када има седиште на  

     њеној територији);   

 
  

Место:_____________                                                            Понуђач:  

Датум:_____________                         М.П.                     _____________________                                                        

  
  

Напомена:   Уколико  понуду  подноси  група  понуђача,  

Изјава  мора  бити потписана од стране овлашћеног лица сваког 

 понуђача из групе понуђача и оверена печатом.   
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ИЗЈАВА ПОДИЗВОЂАЧА  

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

  
  

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

   
  

ИЗЈАВУ 

Подизвођач_____________________________________________ 

[навести назив подизвођача] 

 у поступку јавне набавке  Система за компјутеризовану радиографију са 
одговарајућим медицинским ласерским штампачем, број 29/14, испуњава све 
услове  из  чл.  75.  Закона,  односно  услове  дефинисане  конкурсном 
документацијом за предметну јавну набавку, и то:  

  
1) Подизвођач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући  

     регистар; 

2) Подизвођачи његов законски заступник нисуосуђивани 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) Подизвођачу није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази  

     у време објаве позива за подношење понуде; 

4) Подизвођач је измирио доспеле порезе,  доприносе и друге јавне дажбине у   
    складу   са прописима Републике Србије  (или стране државе када има седиште    
   на њеној   територији). 
 
 
 
  

Место:_____________                                                 Подизвођач :  

Датум:_____________             М.П.                         _____________________     

                                                    

 

   

Уколико  понуђач  подноси  понуду  са  подизвођачем,  Изјава  мора  бити  

потписана од стране овлашћеног лица подизвођача и оверена печатом.   
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Прилог бр. 4 

МОДЕЛ УГОВОРА О КУПОПРОДАЈИ 

 

Закључен дана:_________________ 2014. год. , између: 

    

1. Дом здравља “Др Јанош Хаџи“, Светог Стефана 1, са седиштем у Бачкој Тополи, 
матични број: 08061858, ПИБ: 101443979, бр. текућег рачуна 840-7761-28, кога заступа 
директор др мед Ађански Јанош, спец опште медицине (у даљем тексту овог Уговора: 
КУПЦА) и 

2._______________________, са седиштем у ______, адреса ________, матични 
број: _________, ПИБ: ________, бр. текућег рачуна __________, кога заступа 
________________, (у даљем тексту овог Уговора: ПРОДАВЦА) 

 
 

ПРЕДМЕТ УГОВОРА 

Члан 1 

 Предмет уговора је испорука медицинске опреме и то: 

  Систем за компјутеризовану радиографију са одговарајућим медицинским 
ласерским штампачем 

За партију 1. Систем за компјутеризовану радиографију 

Назив опреме:______________ , 

произвођача:______________ марка/тип: _____________ 

земља порекла:______________- , 

број понуде Продавца ___________________ од _______ године, 

заведене код Купца под бројем ___________________ од ____________2014. 
године. 

За партију 2. Медицински ласерски штампач 

Назив опреме:______________ , 

произвођача:______________ марка/тип: _____________ 

земља порекла:______________- , 

број понуде Продавца ___________________ од _______ године, 

заведене код Купца под бројем ___________________ од ____________2014. 
године. 
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           Продавац се обавезује а Купац прихвата да наведена добра испоручи у 
свему према понудама Продавца, датим у поступку јавне набавке мале вредности 
медицинске опреме бр.29/2014. 

 Продавац је обавезан, поред испоруке добара, да у свом трошку изврши 
обуку особља Купца за правилно руковање и безбедан рад са истим. 

 

ЦЕНА 

Члан 2 

За све што је предвиђено чл. 1 овог Уговора уговорена вредност купопродаје 
износи _____________ без ПДВ-а _____________ са урачунатим ПДВ-ом. 

 

 

РОК И НАЧИН ПЛАЋАЊА 

Члан 3 

Купац се обавезује да плаћање по овом Уговору изврши по захтеву из конкурсне 
документације, а све у складу са Прилогом 2. и Прилогом 3. предметне набавке. 

 

УСЛОВИ И РОКОВИ ИСПОРУКЕ И МОНТАЖЕ 

Члан 4 

Продавац се обавезује да ће испоручити опрему у року од____ дана, а монтажу 
извршити у року од ____ дана од испоруке опреме из чл. 1 овог Уговора.  

Рокови се померају за све време застоја и прекида проузрокованих кривицом 
Наручиоца и у случају више силе. 

 

КВАЛИТАТИВНИ И КВАНТИТАТИВНИ ПРИЈЕМ 

Члан 5 

Квалитативни и квантитативни пријем добара из предмета Уговора извршиће се 
након извршене монтаже и пробног рада о чему уговорне стране састављају 
Записник о примопредаји. 

Записником о примопредаји треба да се констатује да је опрема испоручена и 
монтирана у количини и квалитету према прихваћеној понуди, функционално и  
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технички исправна, снабдевен одговарајућом документацијом и да је извршена 
обука за руковање и одржавање истом. 

 

ГАРАНЦИЈА 

Члан 6 

 

За испоручена добра Продавац даје гаранцију од __ месеца од дана испоруке и 
монтаже. 

Гаранција важи под условом да се опремом стручно рукује и да је одржавају 
обучена стручна лица 

У гарантном року све поправке (делови и монтажа) и сервисирање падају на терет 
Продавца 

Приликом потписивања овог Уговора Продавац доставља Купцу бланко меницу и 
менично овлашћење у износу од 10% од уговорене вредности, ради обезбеђења 
уредног извршења уговорених обавеза из члана 1 и члана 6 овог Уговора 

Продавац је сагласан (овлашћује Купца) да у случају неизвршења или неуредног 
извршења уговорних обавеза меницу може попунити , без протеста, и наплатити са 
његовог текућег рачуна. 

СЕРВИСИРАЊЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊЕ ДЕЛОВА 

Члан 7 

Након истека гарантног рока Продавац се обавезује да врши сервисирање 
испоручене опреме, уколико то захтева Купац, о чему ће се закључити посебан 
Анекс Уговора. У супротном, Продавац је дужан да наручиоцу (купцу) обезбеди 
оригиналне резервне делове у периоду од најмање 7 година. 

 

ИЗМЕНЕ И РАСКИД 

Члан 8 

Уговор ступа на снагу даном потписивања. 

Евентуалне измене и допуне овог Уговора биће регулисане Анексом Уговора. 

Уговор се може раскинути сагласношћу воља а у случају неиспуњавања уговорних 
обавеза једностраним раскидом са отказним роком од 30 дана. 
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РЕШАВАЊЕ СПОРОВА 

 

Члан 9 

Евентуалне спорове из овог Уговора, уговорне стране ће настојати да реше 
споразумно. Уколико не постигну споразумно решење спор ће решавати надлежни 
суд по месту седишта Купца. 

 

Члан 10 

Овај Уговор је сачињен у 4 (четири) истоветна примерка од којих свака уговорна 
страна задржава по два. 

 

За ПРОДАВЦА 
Директор 

 

 За КУПЦА 
Д и р е к т о р 

 
 
 

 др мед Ађански Јанош 

   спец опште медицине 
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Прилог бр. 5 

ЗАХТЕВИ НАРУЧИОЦА 

 

 

I ОПШТИ ЗАХТЕВИ 

 

 У цену морају бити урачунати трошкови транспорта, монтаже и обуке за 
руковање понуђеним добрима. Цена која буде уписана је коначна и она ће се 
вредновати. Не могу се накнадно додавати трошкови било какве врсте. 
 Понуђач је дужан да изда уредно попуњен гарантни лист. 
 Понуђач мора имати обезбеђен сервис на територији РС. Сервисни одазив 
не сме бити дужи од 24 сата. 
 Потребно је да Понуђач по чл. 76 ЗЈН достави сертификате ISO 9001 и ISO 
14001. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II ЗАХТЕВИ У ПОГЛЕДУ ТЕХНИЧКИХ КАРАКТЕРИСТИКА 
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ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ партија 1.:  Систем за компјутеризовану 
радиографију комада 1 

РЕДН
И 

БРОЈ 
ОПИС ДА/НЕ Коментар 

       

1. 
Могућност скенирања касета са ригидним 
фолијама мин. димензија: 18x24 , 24x30, 35x35, 
35x43 и 15х30 

  

2. Резолуција скенирања мин. 10 пиксела по 
милиметру за генералну радиографију 

  

3. 
Брзина скенирања мин. 69 ЦР касета са 
одговарајућим фолијама димензије 35x43цм  по 
сату 

  

4. 

Могућност скенирања и очитавања 
одговарајућих мамографских ЦР касета са 
одговарајућим ригидним фолијама при 
резолуцији скенирања од мин. 20 пиксела/мм. 

  

5. 
Брзина скенирања мин. 60 мамографских ЦР 
касета на сат формата 18x24, односно мин. 45 
мамографских ЦР касета на сат 24x30. 

  

6. Аквизиција и процесирање слике добијене са 
ЦР-а на истом рачунару. 

  

7. 
Аквизициони рачунар мин. Карактеристика: Dual 
core 2.8 GHz, 4GB RAM, 2x HDD 250GB, 
монитор мин.17“ 1024x1028 

  

8. Резање студија у DICOM формату на CD/DVD 
медије са програмом за преглед. 

  

9 

PC рачунар мин. Карактеристика: Dual core 2.8 
GHz, 4GB RAM, 2x HDD 250GB, и са 
дијагностичким монитором високе резолуције 
мин. 2 МП, осветљаја мин. 1000 цд/м2 и 
контрастом 1:1000. 

  

10 16-битна аквизиција слике   

11 12-битни излаз слике   

12 DICOM 3.0 копатибилност DICOM print, DICOM 
modality worklist 

  

13 
Могућност прихватања студија студија са 
других модалитета софтвера ЦР система и 
њихово складиштење 

  

14 Могућност складиштења мин. 12000 студија.   

15 Могућност увоза студија са ЦД/ДВД и УСБ 
медија. 
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16 Могућност повезивања мин. 8 дијагностичких 
клијената истовремено на софтвер ЦР система 

  

17 
„Web“ дијагностички софтвер ЦР-а или 
одговарајуће“ који поседује могућност за 
заказивање пацијената 

  

18 

ЦР касете са ригидним фолијама за генералну 
радиографију следећих димензија: 18x24 – 1 
комад , 24x30 -2 комада, 35x43- 2 комада; 
мамографске ЦР касете са ригидним фолијама:  
18x24 – 4 комада , 24x30 -2 комада   

  

19 

Основни и напредни дијагностички алати 
софтвера ЦР система:Увећање, умањење 
(Zoom)Ротација и окретање снимака„Pan“ или 
„одговарајуће“ слике 

1. Затамњење неекспонираних делова на 
снимку 

2. DICOM STORE SCU/SCP  

3. DICOM PRINT 

4. DICOM MWL 

5. Алат за гониометрију 

6. Алат за коксометрију 

7. Алати за мерења регија од интереса 

 Алати за мерења цервикалних и лумбалних 
регија од интереса   

  

       
Додатне опције 

       

1. 
Укључена инсталација опреме и обука 
корисника 

  

2. Гаранција најмање 12 месеци   

3. 
Обезбеђен сервис са сервисном подршком од 
најмање 7 година 

  

 

 

Наведени захтеви су минимум који мора бити садржан у обрасцу понуде. Понуђач 
може понудити опрему изнад постављених минималних захтева, што ће комисија 
Наручиоца узети у обзир приликом вредновања понуда. Доказивање минималних 
техничких карактеристика: достављањем каталога или изјаве произвођача да 
понуђено добро испуњава захтеване техничке карактеристике. 
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ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ партија 2.:  Медицински ласерки штампач 
комада 1 

РЕДН
И 

БРОЈ 
ОПИС ДА/НЕ Коментар 

       

1. 

Медицински ласерски штампач резолуције мин. 
508дпи на свим форматима 
 

  

2. 
Могућност штампања 2 различита формата 
истовремено   

3. 

Могућност штампања формата 
18x24,24x30,28x35,35x35 и 35x43цм. 
 

  

4. 
Могућност штампања мамографских РТГ 
филмова формата 18х24 и 24х30цм   

5. 
„Table/top” или одговарајући  

  

6. 

Брзина штампања мин. 70 филмова на сат 
највећег формата(35х43цм) при резолуцији од 
минимално 508дпи. 

  

       
Додатне опције 

       
1. 

Укључена инсталација опреме и обука 
корисника   

2. Гаранција најмање 12 месеци   

3. 
Обезбеђен сервис са сервисном подршком од 
најмање 7 година   

 

 

 

 

Наведени захтеви су минимум који мора бити садржан у обрасцу понуде. Понуђач 
може понудити опрему изнад постављених минималних захтева, што ће комисија 
Наручиоца узети у обзир приликом вредновања понуда. Доказивање минималних 
техничких карактеристика достављањем каталога или изјаве произвођача да 
понуђено добро испуњава захтеване техничке карактеристике. 
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Прилог бр. 8 

ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ 

 

За припремање понуде по објављеној конкурсној документацији у јавној набавци 
мале вредности добара – Систем за компјутеризовану радиографију са 
одговарајућим медицинским ласерским штампачем, у поступку бр. 29/14, 
Понуђач  

 

 
 

је имао следеће трошкове: 

 

1
. 

 / ,  / динар
а 2

. 
/ , / динар

а 3
. 

/ , / динар
а 4

. 
/ , / динар

а  

 

Напомена: у складу са чл. 88. ЗНЈ, трошкове припреме понуде и подношења 
понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду 
трошкова. 
 

Уколико понуђач нема трошкова у смислу трошкова прибављања средстава 
финансијског обезбеђења, израде модела према техничким спецификацијама и 
слично, уписује косу црту у предвиђена поља а образац оверава потписом и 
печатом. 
 

 

Д а т у м   П о н у ђ а ч  

 М.П.  

  (потпис овлашћеног лица) 
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Прилог бр. 9 

 

 

Изјава о независној понуди за јавну набавку система за компјутеризовану 
радиографију са одговарајућим медицинским ласерским штампачем -  

 

 

 У складу са чланом 26 Закона о јавним набавкама („Сл.гласник РС“ 
бр. 124/12), дајемо следећу 

 

 

И З Ј А В У 

 

 

 Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да понуду 
подносим независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим 
лицима. 

 

Д а т у м   П о н у ђ а ч  

 М.П.  

  (потпис овлашћеног лица) 
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Прилог бр. 10 

 

 

ФИНАНСИЈСКА ГАРАНЦИЈА 

 

 На основу чл. 61 Закона о јавним набавкама („Сл.гласник РС“ бр.124/2012) 
као ПОНУЂАЧ, доставићемо НАРУЧИОЦУ, Дом здравља „Др Јанош Хаџи“ Бачка 
Топола, Светог Стефана 1, приликом закључења уговора: 

 

1. једну меницу на износ од 10% од уговорене вредности за обезбеђење 
уредног извршења уговорених обавеза; 

2. изјаву и овлашћење којима овлашћујемо Наручиоца да, у случају 
неизвршења или неуредног извршења наших уговорних обавеза, попуни 
менични бланкет и исти проследи надлежној Банци на наплату. 

 

 

Д а т у м   П о н у ђ а ч  

 М.П.  

  (потпис овлашћеног лица) 
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Прилог бр. 11 

 

 Сходно чл. 61, 84 и 85 Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ бр. 
124/2012) и Одлуке број __________. године, Комисија за јавне набавке Дома 
здравља „Др Јанош Хаџи“ Бачка Топола,  доноси следећу 

 

ОДЛУКУ  

О ВРЕДНОВАЊУ ПОНУДА НА ОСНОВУ КРИТЕРИЈУМА 

НАЈНИЖА ПОНУЂЕНА ЦЕНА 

 

У ситуацији када постоје две или више понуда са једнаким бројем пондера 
или једнаком понуђеном ценом, наручилац ће извршити избор оног понуђача 
који је понудио дужи гарантни рок. 
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Прилог бр. 12 

ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 

НАЗИВ ПОНУЂАЧА:   

АДРЕСА ПОНУЂАЧА:   

ШИФРА ДЕЛАТНОСТИ:  

МАТИЧНИ БРОЈ:  

ПОРЕСКИ БРОЈ (ПИБ):  

Е-MAIL АДРЕСА:  

ТЕЛЕФОН:   

ТЕЛEФАКС:   

БРОЈ РАЧУНА И НАЗИВ 
БАНКЕ:  

ЛИЦЕ ОДГОВОРНО ЗА 
ПОТПИСИВАЊЕ УГОВОРА:  

ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТ:   

 
  

 

 

 

Д а т у м  

  

 

 

     П о н у ђ а ч  

 М . П .   

  

 

 

 

 

( п о т п и с  
о в л а ш ћ е н о г   

л и ц а )  
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Прилог бр. 13 

 

 

  

 

X ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА ИЗ ЧЛ. 75. 
СТ.2. ЗАКОНА 

 

 

 

У вези члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама, као заступник понуђача 
дајем следећу 

 

ИЗЈАВУ 

 

Понуђач................................................................[навести назив понуђача]  у поступку 
јавне набавке добра набавка система за компјутеризовану радиографију са 
одговарајућим медицинским ласерским штампачем  ЈН бр 29/14, поштовао је 
обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и 
условима рада, заштити животне средине и гарантујем да је ималац права 
интелектуалне својине. 

 

 

 

 

Датум: м.п. Потпис понуђача 

 

 

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране 
овлашћеног лица сваког понуђачаиз групе понуђачаи оверена печатом.  


