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На основу чл. 32. и 61. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, бр. 

124/12, 14/15 и 68/15, у даљем тексту: Закон), члана 2. Правилника о обавезним 

елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину 

доказивања испуњености услова („Службени гласник РС”, бр. 86/15), Правилника о 

набавкама, број IV-016-5/2015-100, од 31.12.2015. године, Одлуке о покретању 

отвореног поступка јавне набавке добара - набавка ултразвучног колор доплер 

апарата, кардиолошка линеарна и конвексна сонда, број IV-404-1/2020-75 од 

14.02.2020. године и Решења о образовању комисије број IV-404-1/2020-76, од 

14.02.2020. године, припремљена је: 

 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА  

за отворени поступак  јавнe набавке добара - набавка  ултразвучног колор доплер 

апарата, кардиолошка линеарна и конвексна сонда 

 број ЈН 09/2020 
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Спецификација добара и Образац структуре цене са 

упутством како да се попуни 
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НАПОМЕНА: 

Приликом израде понуде, молимо да предметну Конкурсну документацију детаљно проучите и у свему поступите 

по истој. За додатне информације и објашњења, евентуално уочене недостатке и неправилности у конкурсној 

документацији потребно је да се благовремено обратите Наручиоцу. 

Заитересована лица дужна су да прате Портал jавних набавки и интернет страницу Наручиоца како би 

благовремено били обавештени о изменама, допунама и појашњењима Конкурсне документације, а Наручилац ће 

у складу са чланом 63. став 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ бр. 124/12, 14/2015 и 68/2015) 

све измене и допуне Конкурсне документације објавити на Порталу јавних набавки и својој интернет страници. У 

складу са чланом 63. став 2. и 3. Закона о јавним набавкама, Наручилац ће додатне информације или појашњења 

у вези са припремањем понуде, објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници. 
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1. ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 
 

1.1. Подаци о Наручиоцу:  

Наручилац: Општинска управа општине Бачка Паланка 

Адреса: 21400 Бачка Паланка, Краља Петра Првог број 16 

ПИБ: 102102032 

МАТИЧНИ БРОЈ:08070687 

Интернет страница:www.backapalanka.rs   

E-mail адреса: jnabavke@backapalanka.org.rs 

 

 1.2.  Подаци о врсти поступка јавне набавке  

Предметна јавна набавка добара, број 09/2020, спроводи се у отвореном поступку, у 

складу са Законом о јавним набавкама и подзаконским актима којима се уређују јавне 

набавке.  

 1.3.  Подаци о предмету  јавне набавке  

Предмет јавне набавке је набавка добара - ултразвучног колор доплер апарата, 

кардиолошка линеарна и конвексна сонда, а у свему по опису, сходно поступку и 

условима одређеним у овој конкурсној   документацији.  

Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци.  

Предметну јавну набавку наручилац ће објавити на Порталу јавних набавки, на 

Порталу службених гласила Републике Србије и бази прописа и на интернет 

страници наручиоца.  

1.4.  Контакт (лице или служба)  

Комисија за ЈН, мејл адреса: jnabavke@backapalanka.org.rs 

Комуникација у вези са додатним информацијама, појашњењима и одговорима врши 

се на начин одређен чланом 20. Закона. Захтев за додатне информације или 

појашњења, Понуђач може доставити на адресу Наручиоца, Општина Бачка Паланка, 

Краља Петра Првог број 16, Бачка Паланка,  или путем електронске поште 

jnabavke@backapalanka.org.rs  сваког радног дана (понедељак – петак) у времену од 

07,00 до 15,00 часова. Тражење додатних информација и појашњења путем 

телефона није дозвољено. 
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2. ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

 2.1.  Опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавки  

Опис предмета јавне набавке: набавка добара - набавка ултразвучног колор доплер 

апарата, кардиолошка линеарна и конвексна сонда. 

Редни број јавне набавке: 09/2020.  

Назив и ознака из општег речника набавке: 33100000 медицинска опрема 
 
 2.2.  Партије 

Ова јавна набавка није обликована по партијама.  

3.  ВРСТА И  СПЕЦИФИКАЦИЈА  ДОБАРА 

Врста и спецификација добара и технички услови који су предмет јавне набавке, 
детаљно су приказани у делу  - Спецификација добара и Образац структуре цене са 
упутством како да се попуни „Образац број 7.“ 

 
4. ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА И ПЛАНОВИ 

За ову јавну набавку није потребна техничка документација. 
 

5. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 75.  И 76. 

ЗАКОНА  О ЈАВНИМ НАБАВКАМА И УПУТСТВО  КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ 

ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА  

 

5.1.  Обавезни услови  

Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који испуњава 

обавезне услове за учешће у поступку јавне набавке дефинисане чланом 75. Закона 

о јавним набавкама, и то: 

 

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

(чл.75. став 1. тачка 1. Закона); 

2) да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан 

организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, 

кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, 

кривично дело преваре (чл.75. став 1. тачка 2. Закона); 

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

прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној 

територији (чл.75. став 1. тачка 4. Закона); 

5) да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет 

јавне набавке  (чл.75. став 1. тачка 5. Закона); 
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Понуђач  је дужан да при састављању понуде наведе да је  изричито  поштовао 

обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и 

условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања 

делатности која је на снази у време подношења понуде  (чл.75. став 2. Закона) – 

„Образац број 4.“ 

 

 5.2.  Доказивање испуњености обавезних услова  

У складу са чланом 77. став 1. Закона о јавним набавкама, понуђач доказује 

испуњеност обавезних услова из члана 75. став 1. Закона, достављањем следећих 

доказа: 

 

1) Извод из регистра Агенције за привредне регистре или извод из регистра 
надлежног Привредног суда, независно од датума издавања 

2) Извод из казнене евиденције надлежне Полицијске управе МУП-а за законског 
заступника, да  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.Уколико понуђач има више законских заступника 
дужан је да достави доказ за сваког од њих. Захтев за извод из казнене 
евиденције се може поднети према месту рођења или према месту 
пребивалишта законског заступника. За понуђача – правно лице Уверење 
Основног и Вишег суда на чијем је подручју седиште правног лица за кривична 
дела против привреде, против животне средине, кривично дело примања или 
давања мита, кривично дело преваре, а за дело организованог криминала 
Уверење Вишег суда у Београду, доказ не може бити старији од 2 месеца пре 
отварања понуда 

4) 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 изворних локалних јавних прихода, доказ не може 
бити старији од два месеца пре отварања понуда 

5)  Важеће решење о дозволи за обављање промета на велико медицинских 

средстава издато од стране Министарства здравља РС и важеће решење 

о упису у Регистар медицинских средстава издато од стрaне Агенције за 

лекове и медицинска средства, за добро које је предмет набавке. У 

достављеном решењу потребно је маркером обележити податке који се 

односе на добро које је предмет набавке. 

 

 5.3.  Додатни услови  

Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке, мора испунити додатне 

услове за учешће у поступку јавне набавке, дефинисане чланом 76. Закона о јавним 

набавкама, и то: 
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1)  неопходaн минимални кадровски капацитет: 

- Најмање један сервисер запослен на неодређено време или радно 

ангажован по неком другом основу (уговор о раду на одређено, уговор о 

делу, уговор о привременим и повременим пословима), који је 

сертификован и обучен за сервисирање предметне опреме код произвођача 

исте 

- Ауторизовани сервис за сервисирање опреме 

 

2) неопходaн минимални пословни капацитет: 

- фотокопија сертификата ISO 9001 за понуђача 

- Гаранција уредног снабдевања наручиоца добрима која су предмет ове 
јавне набавке 

 

 1.2.   Доказивање испуњености додатних услова  

У складу са чланом 77. став 2. Закона о јавним набавкама, понуђач доказује 

испуњеност додатних услова из члана 76. Закона о јавним набавкама, достављањем 

следећих доказа:  

1) Неопходан минимални кадровски капацитет 

 

- Фотокопија сертификата, М-1 обрасца и изјава послодавца да је наведени 
сервисер у  радном односу на неодређено време или је радно ангажован по 
неком другом основу у ауторизованом сервису 

- Потврда о ауторизованом сервису издата од стране произвођача опреме, 
представништва произвођача или овлашћеног/ексклузивног заступника на 
територији РС (уколико понуђач у исто време није и овлашћени сервис, 
потребно је доставити и уговор о пословно-техничкој сарадњи између 
понуђача и ауторизованог сервиса) 

 

2) Неопходан минимални пословни капацитет 

 

- Фотокопија важећег сертификата, важећа на дан отварања понуда 

- уговор закључен са произвођачем или овлашћење за учествовање у 
отвореном поступку издатo од стране произвођача, представништва 
произвођача или овлашћеног/ексклузивног заступника на територији РС  
 

Уколико понуду подноси група понуђача, додатне услове могу да испуњавају 
заједно. 
Наведене доказе о испуњености услова понуђач може доставити у виду неоверених 

копија, а наручилац мора пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од 

понуђача, чија је понуда на основу извештаја за јавну набавку оцењена као 

најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих 

доказа.  
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Ако понуђач у остављеном, примереном року који не може бити краћи од 5 дана, не 

достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће 

његову понуду одбити као неприхватљиву.  

Наручилац ће одбити понуду као неприхватљиву, уколико понуђач не испуни све 

тражене услове и не достави тражене доказе.  

Понуђачи који су регистровани у Регистру понуђача који води Агенција за привредне 

регистре, не морају да доставе доказе из члана 75. став 1. тачке 1., 2. и 4. Закона о 

јавним набавкама, који су јавно доступни на интернет страници Агенције за 

привредне регистре.  

Наручилац неће одбити понуду као неприхватљиву, уколико не садржи доказ 

одређен конкурсном документацијом, ако понуђач наведе у понуди интернет 

страницу на којој су подаци који су тражени у оквиру услова јавно доступни.  

Уколико понуђач у понуди не достави доказ, а не нагласи да су подаци јавно 

доступни и не наведе интернет страницу, понуда ће бити одбијена као 

неприхватљива.  

Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ,понуђач доставља 

копију електронског документа у писаном облику, у складу са законом којим се 

уређује електронски документ.  

Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају тражени докази, понуђач 

може, уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и 

материјалном одговорношћу оверену пред судским или управним органом, јавнбим 

бележником или другим надлежним органом те државе.  

Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су 

документи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране 

надлежних органа те државе.  

6. УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ 

 6.1.  Подаци о језику на којем мора да буде састављена понуда  

Понуда мора бити састављена на српском језику.  

 6.2. Захтеви у погледу начина на који понуда мора бити сачињена  

Понуда се доставља у писаном облику на обрасцу из конкурсне документације и 

мора бити јасна и недвосмислена, читко ручно попуњена или откуцана и потписана 

од стране овлашћеног лица понуђача.  

Уколико Образац понуде и остале потребне обрасце из ове конкурсне 

документације потписује лице које није уписано у Регистар као лице овлашћено за 

заступање, потребно је уз понуду доставити овлашћење за потписивање. 

Понуда се саставља тако што понуђач уписује тражене податке у обрасце који су 

саставни део конкурсне документације.  
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Подаци који нису уписани у приложене обрасце, односно подаци који су уписани 

мимо образаца, неће се уважити, и таква понуда ће се одбити.   

Понуђач је дужан да пажљиво прегледа конкурсну документацију, упутства, 

спецификацију, као и посебне захтеве, попуни образац понуде, остале обрасце, 

приложи захтеване изјаве, документа и доказе, оверене на захтевани начин, те тако 

комплетирану понуду достави у року дефинисаном конкурсном документацијом.   

Приложену спецификацију попунити на местима где је то предвиђено, јер ће у 

супротном понуда бити одбијена као неодговарајућа.  

Потписивањем понуде понуђач се изјашњава да је у потпуности разумео и 

прихватио све услове из конкурсне документације.    

Понуђач може поднети само једну понуду.  
Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у 

заједничкој понуди или као подизвођач, нити исти понуђач може учествовати у више 

заједничких понуда.  

Није дозвољено подношење понуде у електронском облику.  

Понуде са комплетно захтеваном документацијом подносе се непосредно или путем 

поште у затвореној коверти или кутији, затворену на начин да се приликом 

отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара, на адресу: 

Општина Бачка Паланка, Краља Петра Првог број 16, 21400 Бачка Паланка, 

канцеларија број 19, са назнаком: Не отварај - Понуда за набавку добара - набавка 

ултразвучног доплера, број ЈН 09/2020“, у року од 30 дана од дана објављивања 

позива и конкурсне документације на Порталу јавних набавки, односно до 

19.03.2020. године до 11,00 часова.   

Благовременим ће се сматрати све понуде које стигну на адресу Наручиоца 

најкасније последњег дана наведеног рока, односно до 19.03.2020. године до 11,00 

часова.   

Неблаговремене понуде неће се разматрати, него ће се неотворене вратити 

понуђачу.  

На полеђини коверте навести назив и пуну пословну адресу понуђача, као и име 

особе за контакт и број телефона.  

Сваки упис у текст, брисање или уписивање преко постојећег текста ће бити важеће 

само ако је исти печатирала и парафирала овлашћена особа.  

Понуда мора да садржи:  

 Попуњен и потписан  Образац понуде – „Образац број 1“  

 Документа која је наручилац тражио како би се утврдила испуњеност   

обавезних  и додатних услова   

 Попуњен и потписан  Образац трошкова припреме понуде – „Образац 

број 2“, попуњава и потписује понуђач односно  понуђач из  групе понуђача 

одређен Споразумом, уколико понуђач не наступа самостално. Достављање 

овог обрасца није обавезно. 
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 Попуњена и потписана  Изјава о независној понуди „Образац број 3“, 

попуњава и потписује овлашћено лице понуђача односно овлашћено лице 

сваког понуђача из  групе понуђача, уколико понуђач не  наступа самостално  

 Попуњен и потписан  Образац изјаве о  поштовању обавеза из члана 

75.став 2. ЗЈН -  „Образац број 4“, попуњава и потписује овлашћено лице 

понуђача односно овлашћено лице сваког понуђача из  групе понуђача, уколико 

понуђач не  наступа самостално  

 Попуњен и потписан Образац изјава о финансијском обезбеђењу -  

„Образац број 5.“, попуњава и потписује  овлашћено лице понуђача 

 Попуњен и  потписан  Модел уговора - „Образац број 6“ 
 Попуњена и потписана  Спецификација добара и образац структуре 

цене са упутством како да се попуни– „Образац број 7“ 
 Бланко соло меница за озбиљност понуде 
 Споразум о заједничкој понуди, само у случају подношења заједничке 

понуде 
  

Наручилац ће одбити понуду ако:  

1. понуђач не докаже да испуњава обавезне услове за учешће; 

2. понуђач не докаже да испуњава додатне услове за учешће ; 

3. је понуђени рок важења понуде краћи од прописаног; 

4. понуда садржи друге недостатке због којих није могуће утврдити стварну 

садржину понуде или није могуће упоредити је са другим понудама; 

5. ако је понуда достављена после рока предвиђеног за достављање понуда  

Накнадне рекламације, које су последица нетачно и недовољно прикупљених 

информација, или погрешно процењених околности или услова, односно 

недовољног знања, Наручилац ће одбити као неосноване.  

Јавно отварање понуда извршиће се истог дана по истеку рока за подношење 

понуда, односно 19.03.2020. године у просторијама Општине Бачка Паланка са 

почетком у 11,30 часова. Представник понуђача може присуствовати јавном 

отварању понуда уз активно учешће уз писмено овлашћење издато од стране тог 

понуђача.  

 6.3. Обавештење о могућности подношења понуде са варијантама  

Подношење понуде са варијантама није дозвољено.  

 6.4.   Начин, измене, допуне и опозив понуде  

Понуђач може да допуни, измени или опозове своју понуду  писаним обавештењем 

пре истека рока за подношење понуда, а измена или повлачење понуде је 

пуноважно ако наручилац прими допуну понуде, измењену понуду или обавештење 

о опозиву понуде, пре истека рока за подношење понуда.  
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Свако обавештење о изменама, допунама или опозиву понуде биће достављено са 

ознаком на коверти: «измена понуде», «допуна понуде» или «опозив понуде» за јавну 

набавку - „Не отварај-Понуда за набавка добара - набавка ултразвучног колор доплер 

апарата, кардиолошка линеарна и конвексна сонда, број ЈН 09/2020“.  

Измена, допуна или опозив понуде се врши на начин одређен за подношење 

понуде. Понуда се не може допунити, изменити или опозвати након истека рока за 

подношење понуда.  

6.5. Обавештење да понуђач који је самостално поднео понуду не 
може истовремено да учествује у заједничкој понуди, нити да 
учествује у више заједничких понуда  

 
Понуђач може да поднесе само једну понуду.      
Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у 

заједничкој понуди или као подизвођач, нити исти понуђач може учествовати у више 

заједничких понуда.  

 6.6.  Понуда са подизвођачем  

У случају да понуђач наступа са подизвођачем у обрасцу понуде ће заокружити 

опцију „са подизвођачем“, проценат укупне вредности набавке који ће поверити 

подизвођачу, а који не може бити већи од 50%, као и део предмета набавке који ће 

извршити преко подизвођача. 

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, подизвођач  мора да испуњава 

све обавезне услове из члана 75. став 1. тачке 1.,2. и 4. ЗЈН, а услов из члана 75.став 

1.тачка 5. ЗЈН, за део набавке који ће се извршити преко подизвођача. 

Ако понуђач  наступа са подизвођачем, дужан је да за подизвођаче достави доказе о 

испуњености услова из члана 75. став 1. тачке 1.,2. и 4. ЗЈН,  а доказ о испуњености 

услова из члана 75. став 1.тачка 5. ЗЈН, за део набавке који ће се извршити преко 

подизвођача.  

Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који 

подноси понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у уговору о јавној 

набавци. 

Понуђач у потпуности одговара за извршење уговореног посла наручиоцу без обзира 

на број подизвођача.  

Понуђач који поднесе понуду самостално не може бити и подизвођач у некој другој 

понуди.  

 

6.7.  Заједничка понуда  

Понуду може поднети група понуђача као заједничку понуду. 

У случају да група понуђача подноси заједничку понуду у обрасцу понуде ће 

заокружити опцију «као заједничку понуду». 



Набавка ултразвучног доплера 

Страна 11 од 42  

Ако група понуђача подноси заједничку понуду, мора поднети Споразум којим се 

понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне 

набавке, а који обавезно садржи: 

- податке о  члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети 

понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем, 

- опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора и 

- понуђачу који ће потписати уговор, рачун на који ће бити извршено плаћање   

Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача мора да 

испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тачка 1., 2. и 4. Закона. 

Обавезни услов из члана 75. став 1. тачка 5. Закона, дужан је да испуни понуђач из 

групе понуђача којем је поверено извршење дела набавке за који је неопходна 

испуњеност тог услова.  

У случају подношења заједничке понуде сваки понуђач из групе понуђача мора да 

испуњава све обавезне услове из члана 75. став 1. тачке 1., 2. и 4. ЗЈН, и достави 

доказе за исто, а услов из члана 75. став 1.тачка 5. ЗЈН, дужан је да испуни понуђач 

из групе понуђача којем је поверено извршење дела набавке за који је неопходна 

испуњеност тог услова и да достави доказ о испуњености истог, а додатне услове 

могу испунити заједно. 

Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су 

наведени у поглављу  5. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ 

ЧЛАНА 75.  И 76. ЗАКОНА  О ЈАВНИМ НАБАВКАМА И УПУТСТВО  КАКО СЕ 

ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА, у складу са упутством како се доказује 

испуњеност услова. 

Понуђач који подноси понуду самостално, не може истовремено да учествује у 

заједничкој понуди, нити да учествује у више заједничких понуда. 

Приликом подношења заједничке понуде дозвољено је копирање потребних образаца 

ради уношења података чланова групе понуђача.  

Понуђачи одговарају наручиоцу неограничено солидарно.  

 
 6.8.  Начин и услови плаћања, место испоруке, гарантни рок и рок 

важења понуде  

Плаћање за испоручено добро ће се извршити у року од најкасније 45 дана од дана 

пријема фактуре, испостављене на основу документа којим је потврђена  испорука 

добара - потписан и оверен Записник о пријему добара. 

Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача. 

Понуђачу није дозвољено да тражи аванс. 

Рок важења понуде не може бити краћи од 60  дана од дана отварања понуда. 

Гарантни рок за испоручену опрему је најмање 24 месеца након испоруке и пуштања 

у рад. 

Обавезе понуђача у пост-гаранцијској експлоатацији апарата: 

- обавеза испоруке резервних делова и техничког потрошног материјала 7 година 

након пуштања у рад опреме 
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- одзив на сервисне интервенције најкасније 24 сата након позива. 

Испорука предметног добра треба да обухвата:испоруку добра на место монтаже, 

стручну монтажу и пуштање у рад и обуку особља. 

Место испоруке добара: По налогу Наручиоца. 

Рок испоруке добара: најкасније 60 календарских дана рачунајући од дана 

потписивања уговора. 

    

6.9.  Валута  

Цена у понуди се исказује у динарима, са и без ПДВ-а, са урачунатим свим 

трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке, с тим да ће 

се за оцену понуде узимати у обзир цена без ПДВ-а.   

Цена мора бити фиксна, не може се мењати.  

Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу 

са чланом 92. Закона о јавним набавкама.  

6.10. Заштита података  

Понуђач, укључујући и њихове подизвођече, односно, понуђач из групе понуђача, 

уколико понуђач не наступа самостално, је дужан да чува као поверљиве све 

податке које им наручилац стави на располагање, при чему се неће сматрати 

поверљивим  докази о испуњености услова, цена и остали подаци из понуде.  

6.11. Подаци о врсти, садржини, начину подношења, висини и 
роковима    обезбеђења испуњења обавеза понуђача   

 
1) Понуђач је дужан да уз понуду, као средство финансијског обезбеђења 

достави меницу за озбиљност понуде : 

Понуђач ће, уз своју понуду, приложити бланко меницу, која мора бити 

евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије (као доказ 

доставити извод из Регистра меница НБС или захтев за регистрацију менице), 

менично овлашћење у висини од 10% од вредности достављене понуде без 

ПДВ-а, картон депонованих потписа, као средство финансијског обезбеђења за 

озбиљност понуде.  

Понуда која није осигурана бланко меницом, меничним овлашћењем, картоном 

депонованих потписа и изводом из Регистра меница НБС биће одбијена од 

стране наручиоца као неприхватљива.  

Достављена меница за озбиљност понуде ће изабраном понуђачу бити враћена 

након што исти достави наручиоцу меницу за добро извршења посла, док ће 

осталим понуђачима бити враћена, на њихов писани захтев, након 

потписивања уговора између изабраног понуђача и наручиоца.  
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Рок важења менице је минимум 60 дана од дана отварања понуде, одн. 

средство обезбеђења за озбиљност понуде треба да траје најмање онолико 

колико и важење понуде.  

Меница ће бити реализована у следећим случајевима и то мора бити наведено 

у меничном овлашћењу:  

а) ако понуђач након истека рока за подношење понуда повуче, опозове или 

измени своју понуда или у случају одустајања од закључења уговора.  

б) у случају да изабрани понуђач благовремено не закључи уговор са 

наручиоцем или не достави меницу и менично овлашћење за добро извршење 

посла у висини од 10% од укупне вредности закљученог уговора, у складу са 

захтевима из конкурсне документације.  

 

2) Изабрани понуђач је дужан да достави уз уговор:  

а) бланко соло меницу и менично овлашћење за добро извршење посла у 

висини од 10% од укупне вредности закљученог уговора,  која ће бити са 

клаузулама: безусловна и платива на први позив и без права на приговор.  

Бланко соло меница за добро извршење посла се издаје у висини 10% од 

укупне вредности уговора, без ПДВ-а. 

Бланко соло меница, потписана и печатом оверена од стране овлашћеног лица 

,са обрасцем меничног писма – овлашћења за корисника бланко соло менице, 

овереном фотокопијом картона депонованих потписа и копијом захтева за 

регистрацију меница, овереном од пословне банке регистрованом у Регистру 

меница Народне банке Србије. Рок важења менице је 10 дана дужи од истека 

наведеног рока за коначну испоруку, монтажу и обуку особља. 

б) бланко соло меницу „за отклањање грешака у гарантном року“, која ће 

бити са клаузулама: безусловна и платива на први позив и без права на 

приговор.  Бланко соло меница за отклањање грешака у гарантном року 

се издаје у висини 10% од укупне вредности уговора, без ПДВ-а. 

Бланко соло меница, потписана и печатом оверена од стране овлашћеног лица 

,са обрасцем меничног писма – овлашћења за корисника бланко соло менице, 

овереном фотокопијом картона депонованих потписа и копијом захтева за 

регистрацију меница, овереном од пословне банке регистрованом у Регистру 

меница Народне банке Србије. Рок важења менице је колико и дати гарантни рок 

у понуди. 

 

6.12. Додатне информације и појашњења наручиоца у вези са 

припремањем понуде  

Потенцијални понуђач коме су потребна додатна објашњења у вези конкурсне 

документације или појашњења у вези са припремањем понуде, може да се 

обрати наручиоцу у писаном облику са напоменом «Захтев за додатним 

информацијама или појашњењима конкурсне документације, ЈН број 09/2020», 
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на адресу наручиоца: Општина Бачка Паланка, улица Краља Петра Првог број 

16, 21400 Бачка Паланка.  

Koнтакт: Комисија за ЈН, мејл адреса: jnabavke@backapalanka.org.rs, сваког 

радног дана (понедељак – петак) у времену од 07,00 до 15,00 часова. Тражење 

додатних информација и појашњења путем телефона није дозвољено. 

Све захтеве везане за додатна објашњења треба доставити наручиоцу 

најкасније 5 дана пре истека рока за подношење понуда. Наручилац је дужан 

да у року од  3 дана од дана пријема захтева, одговор објави на Порталу јавних 

набавки и на својој интернет страници.  

Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 или мање дана 

пре истека рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење 

понуда и објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда.  

По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења 

нити да допуњује конкурсну документацију.  

Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем 

понуде телефоном није дозвољено.  

Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен 

чланом 20. Закона о јавним набавкама.  

6.13. Додатна објашњења, контрола и допуштене исправке  

Наручилац може да захтева од понуђача додатна објашњења која ће му 

помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши и 

увид и контролу.  

Наручилац не може да захтева, дозволи или понуди промену елемената 

понуде који су од значаја за примену критеријума за доделу уговора, односно 

промену којом би се понуда која je неодговарајућа или неприхватљива учинила 

одговарајућом, односно прихватљивом, осим ако другачије не произилази из 

природе поступка јавне набавке.  

Наручилац може, уз сагласност понуђача, да изврши исправке рачунских 

грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку 

отварања понуда.  

У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична 

цена.   

Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће 

његову понуду одбити као неприхватљиву.  

6.14. Коришћење патента и одговорност за повреду заштићених 

права интелектуалне својине трећих лица  

Битни захтеви који нису укључени у важеће техничке норме и стандарде, а који 
се односе на заштиту животне средине, безбедност и друге околности од 
општег интереса, морају да се примењују и да се изричито наведу у конкурсној 
документацији. 
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Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених 
права интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач.  
 

6.15. Додатно обезбеђење испуњења уговорних обавеза понуђача 

који се налазе на списку негативних референци  

Понуђач који се налази на списку негативних референци који води Управа за 

јавне набавке, у складу са чланом 83. Закона, а који има негативну референцу 

за предмет набавке који није истоврстан предмету ове јавне набавке, а уколико 

таквом понуђачу буде додељен уговор, дужан је да у тренутку закључења 

уговора преда наручиоцу банкарску гаранцију за добро извршење посла, која 

ће бити са клаузулама: безусловна и платива на први позив. Банкарска 

гаранција за добро извршење посла издаје се у висини од 15%,  уместо 10%  

од укупне вредности уговора без ПДВ-а, са роком важности који је 30 

(тридесет) дана дужи од истека рока за коначно извршење посла. Ако се за 

време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, 

важност банкарске гаранције за добро извршење посла мора да се продужи.  

6.16. Критеријум за доделу уговора о јавној набавци  

Одлука о додели Уговора о јавној набавци добара донеће се применом 

критеријума  „најнижа понуђена цена“. 

Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, као 

најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио краћи рок 

испоруке добра. 

Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену и исти рок 

испоруке добра, наручилац ће уговор доделити понуђачу који буде извучен 

путем жреба. Жребом ће бити обухваћене само оне понуде које имају једнаку 

најнижу понуђену цену и  исти рок испоруке добра. Извлачење путем жреба 

наручилац ће извршити јавно, у присуству понуђача, и то тако што ће називе 

понуђача исписати на одвојеним папирима, који су исте величине и боје, те ће 

све те папире ставити у провидну кутију одакле ће извући само један 

папир.Понуђачу чији назив буде на извученом папиру ће бити додељен 

уговор.Понуђачима који не присуствују овом поступку, наручилац ће доставити 

записник извлачења путем жреба. 

 

6.17. Захтев за заштиту права  

Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно заинтересовано лице, 

који има интерес за доделу уговора у конкретном поступку јавне набавке и који је 

претрпео или би могао да претрпи штету због поступања наручиоца противно 

одредбама ЗЈН. 
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Захтев за заштиту права подноси се Наручиоцу, а копија се истовремено доставља 

Републичкој комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки (у даљем тексту: 

Републичка комисија). 

Захтев за заштиту права се доставља предајом у писарницу наручиоца, или поштом - 

препорученом пошиљком са повратницом, на адресу: Општина Бачка Паланка, 

Краља Петра Првог,  број 16, 21400 Бачка Паланка  или електронским путем на  e-

mail адресу: јnabavke@backapalanka.org.rs  или факсом на број 021-60-45-587. 

Захтев за заштиту права може се 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 и на својој интернет страници, најкасније у року од два 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 седам дана пре 
истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања и уколико је 
подносилац захтева у складу са чл. 63. ст. 2. Зaкона указао Наручиоцу на евентуалне 
недостатке и неправилности, а Наручилац исте није отклонио.  
Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које Наручилац предузме пре 
истека рока за подношење понуда, а након истека рока из претходног става, сматраће 
се благовременим уколико је поднет најкасније до истека рока за подношење понуда. 
После доношења одлуке о додели уговора из чл.108. Зaкона или одлуке о обустави 
поступка јавне набавке из чл. 109. Зaкона, рок за подношење захтева за заштиту 
права је 10 дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки.  
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.  
Захтев за заштиту права не задржава даље активности наручиоца у поступку јавне 
набавке у складу са одредбама члана 150. овог Закона. 
Захтев за заштиту права мора да садржи:  

 назив и адресу подносиоца захтева и лице за контакт;  

 назив и адресу Наручиоца; 

 податке о јавној набавци која је предмет захтева, односно о одлуци наручиоца;  

 повреде прописа којима се уређује поступак јавне набавке;  

 чињенице и доказе којима се повреде доказују;  

 потврду о уплати таксе из члана 156. Закона;  

 потпис подносиоца. 
 
Валидан доказ о извршеној уплати таксе, у складу са Упутством о уплати таксе за 
подношење захтева за заштиту права Републичке комисије, објављеном на сајту 
Републичке комисије, у смислу члана 151. став 1. тачка 6) Закона, је:  
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1. Потврда о извршеној уплати таксе из члана 156. ЗЈН која садржи следеће 
елементе:  
(1) да буде издата од стране банке и да садржи печат банке;  
(2) да представља доказ о извршеној уплати таксе, што значи да потврда мора да 
садржи податак да је налог за уплату таксе, односно налог за пренос средстава 
реализован, као и датум извршења налога;  
(3) износ таксе из члана 156. ЗЈН чија се уплата врши;  
(4) број рачуна: 840-30678845-06;  
(5) шифру плаћања: 153 или 253;  
(6) позив на број: подаци о броју или ознаци јавне набавке поводом које се подноси 
захтев за заштиту права;  
(7) сврха: такса за ЗЗП; назив наручиоца; број или ознакa јавне набавке поводом које 
се подноси захтев за заштиту права;  
(8) корисник: буџет Републике Србије;  
(9) назив уплатиоца, односно назив подносиоца захтева за заштиту права за којег је 
извршена уплата таксе;  
(10) потпис овлашћеног лица банке. 

2. Налог за уплату, први примерак, оверен потписом овлашћеног лица и печатом 
банке или поште, који садржи и све друге елементе из потврде о извршеној уплати 
таксе наведене под тачком 1.  
3. Потврда издата од стране Републике Србије, Министарства финансија, Управе 
за трезор, потписана и оверена печатом, која садржи све елементе из потврде о 
извршеној уплати таксе из тачке 1, осим оних наведених под (1) и (10), за подносиоце 
захтева за заштиту права који имају отворен рачун у оквиру припадајућег 
консолидованог рачуна трезора, а који се води у Управи за трезор (корисници 
буџетских средстава, корисници средстава организација за обавезно социјално 
осигурање и други корисници јавних средстава);  
4. Потврда издата од стране Народне банке Србије, која садржи све елементе из 

потврде о извршеној уплати таксе из тачке 1, за подносиоце захтева за заштиту 

права (банке и други субјекти) који имају отворен рачун код Народне банке Србије у 

складу са законом и другим прописом. 
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Напомена: Посебно је значајно да се у пољу „сврха уплате“ подаци упишу оним 
редоследом како је то приказано у горе наведеним примерима. У пољу „позив на број“ 
уписује се број или ознака јавне набавке поводом које се подноси захтев за заштиту 
права, али је препорука да се у овом пољу избегава употреба размака и знакова, као 
што су: ( ) | \ / „ « * и сл.  
Подносилац захтева за заштиту права је дужан да на одређени рачун буџета 
Републике Србије уплати таксу од: 
- 120.000 динара ако се захтев за заштиту права подноси пре отварања понуда и ако 
процењена вредност није већа од 120.000.000 динара; или 
- 120.000 динара ако се захтев за заштиту права подноси након отварања понуда и 

ако процењена вредност није већа од 120.000.000 динара. 

Свака странка у поступку сноси трошкове које проузрокује својим радњама. 
Ако је захтев за заштиту права основан, наручилац мора подносиоцу захтева за 
заштиту права на писани захтев надокнадити трошкове настале по основу заштите 
права.  
Ако захтев за заштиту права није основан, подносилац захтева за заштиту права 
мора наручиоцу на писани захтев надокнадити трошкове настале по основу заштите 
права.  
Ако је захтев за заштиту права делимично усвојен, Републичка комисија одлучује да 
ли ће свака странка сносити своје трошкове или ће трошкови бити подељени 
сразмерно усвојеном захтеву за заштиту права.  
Странке у захтеву морају прецизно да наведу трошкове за које траже накнаду.  
Накнаду трошкова могуће је тражити до доношења одлуке наручиоца, односно 
Републичке комисије о поднетом захтеву за заштиту права.  
О трошковима одлучује Републичка комисија. Одлука Републичке комисије је 

извршни наслов. 



Набавка ултразвучног доплера 

Страна 19 од 42  

 

6.18. Обавештење да приликом сачињавања понуде употреба печата 

није обавезна 

 

Приликом сачињавања понуде, употреба печата није обавезна. 

Уколико понуђач не користи печат, а у складу са Законом о привредним друштвима 

(„Сл. гласник РС“ бр. 36/2011, 99/2011, 83/2014 – др.закон, 5/2015, 44/2018 и 95/2018), 

дужан је да уз понуду достави Наручиоцу Изјаву о томе. 

 

6.19. 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. Закона. 

У случају да је поднета само једна понуда Наручилац може закључити уговор пре 

истека рока за подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 112. став 2. 

тачка 5. Закона.  

Ако је у конкретној набавци поднет захтев за заштиту права, уговор о јавној набавци 

са изабраним понуђачем ће се закључити по окончању поступка заштите којим је 

потврђена одлука Наручиоца о додели уговора.  

Ако понуђач коме је додељен уговор одбије да закључи уговор о јавној набавци, тј. не 

потпише га у року од 3 дана од дана када му је достављен на потписивање,  

Наручилац задржава право да закључи уговор са првим следећим најповољнијим 

понуђачем.  

Продужење рока биће утврђено одговарајућим Анексом уговора, у складу са чланом 
115. ЗЈН.  
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Образац бр. 1 

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ  

Понуда брoj __________ од _____________ за јавну набавку добара - набавка ултразвучног 

колор доплер апарата, кардиолошка линеарна и конвексна сонда, ЈН број 09/2020. 

 

1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 

Назив понуђача:    

Адреса понуђача:    

Матични број понуђача:    

Порески  идентификациони 

понуђача (ПИБ):  

број   

Име особе за контакт:    

Електронска адреса понуђача  

 (e-mail):  

  

Телефон:    

Телефакс:   

Врста предузећа ( микро, мало, средње, 

велико) 

 

Број рачуна понуђача и назив банке:   

Лице овлашћено за потписивање уговора:  

Лице  овлашћено за  припремање понуде:   

Интернет страница на којој су докази из 

члана 77. став 1. тачке 1. до 4. ЗЈН-а јавно 

доступни (уколико се докази не достављају уз 

понуду): 

 

 

2) ПОНУДУ 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  
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3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ 

1)  Назив подизвођача:  

 

 

Адреса:  

 

 

Матични број:  

 

 

Порески идентификациони број:  

 

 

Име особе за контакт:  

 

 

Проценат укупне вредности набавке 

који ће извршити подизвођач:  

 

 Део предмета набавке који ће 

извршити подизвођач:  

 

2)  Назив подизвођача:  
 

 

Адреса:  
 

 
Матични број:  

 

 
Порески идентификациони број:  

 

 
Име особе за контакт:  

 

 
Проценат укупне вредности набавке 

који ће извршити подизвођач:  
 

 
Део предмета набавке који ће 

извршити подизвођач:  

 

 

Напомена:   

Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе понуду са 

подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, 

потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се 

попуни и достави за сваког подизвођача.  
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4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ  У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ 

 

1)  Назив  учесника  у  заједничкој 

понуди:  

 

 

Адреса:  

 

 

Матични број:  

 

 

Порески идентификациони број:  

 

 

Име особе за контакт:  

 

2)  Назив  учесника  у  заједничкој 

понуди:  

 

 

Адреса:  

 

 

Матични број:  

 

 

Порески идентификациони број:  

 

 

Име особе за контакт:  

 

3)  Назив  учесника  у  заједничкој 

понуди:  
 

 

Адреса:  

 

 

Матични број:  

 

 

Порески идентификациони број:  

 

 

Име особе за контакт:  

 

 
Напомена:  

Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који 

подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од 

места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у 

довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је 

учесник у заједничкој понуди. 
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5) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ: набавка добара - набавка ултразвучног 

колор доплер апарата, кардиолошка линеарна и конвексна сонда, ЈН број 

09/2020.  

Понуђена цена без ПДВ-а 

(понуђена цена треба да обухвата: испоруку 

добра на место монтаже, стручну монтажу и 

пуштање у рад и обуку особља) 

 

 

Понуђена цена са ПДВ-ом 

(понуђена цена треба да обухвата: испоруку 

добра на место монтаже, стручну монтажу и 

пуштање у рад и обуку особља) 

 

 

Начин и услови плаћања 

 

Плаћање за испоручено добро ће се извршити 

у року од најкасније 45 дана од дана пријема 

фактуре, испостављене на основу документа 

којим је потврђена  испорука добара - потписан 

и оверен Записник о пријему добара. 

Рок важења понуде 

(не може бити краћи од 60 дана од дана 

отварања понуда ) 

_______________  дана 

од дана отварања понуда 

- Гарантни рок за испоручену опрему  

(најмање 24  месеца од дана монтаже,  

односно пуштања у рад) 

- отклањање евентуалног квара на апарату  

који је у гарантном року,износи најкасније 

24 сата од дана  позива наручиоцу 

 

___ месеци-а од дана монтаже,  

односно пуштања у рад 

 

- Одабрани понуђач се обавезује да у року од 

_____ сата од дана позива наручиоца отклони 

евентуални квар на апарату  који је у 

гарантном року 

 

Пост – гарантни рок 

- обавеза испоруке резервних делова и 

техничког потрошног материјала 7 година 

након пуштања у рад опреме 

- одзив на сервисне интервенције најкасније 24 

сата након позива 

Рок испоруке добара на место монтаже, 

стручна монтажа и пуштање у рад и обука 

особља 

(најкасније 60 календарских дана 

рачунајући од дана потписивања уговора) 

 

________ календарских дана  

рачунајући од дана потписивања уговора 

Место испоруке Дом здравља „Младен Стојановић“ Бачка 

Паланка, улица Краља Петра Првог број 26А 

Цена је фиксна и не може се мењати за све време трајања уговора. 

  

 Датум   Овлашћено лице  Понуђача    

 ____________________        _____________________________  
Напомена:  
Образац понуде понуђач мора да попуни и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. 

Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују  сви 

понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити и потписати 

образац понуде.  
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Образац бр. 2 

ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ  

У складу са чланом 88. Закона о јавним набавкама («Сл.гласник РС» 

124/2012,14/2015 и 68/2015) као и чланом 6. Правилника о обавезним 

елементима конкурсне документације ( «Сл.гласник РС» 124/2012,14/2015 и 

68/2015) достављамо образац са структуром трошкова за припремање понуде у  

отвореном поступку, за јавну набавку добара - набавка ултразвучног колор 

доплер апарата, кардиолошка линеарна и конвексна сонда, ЈН број 09/2020.  

За припремање понуде по објављеној конкурсној документацији у предметној 

јавној набавци,   

Понуђач:_______________________________,  из ______________________  

изјављује да је имао следеће трошкове :  

 

1. Трошкове прибављања средстава обезбеђења _______________ динара без 

ПДВ-а 

2. Трошкове израде узорка или модела________________________ динара без 

ПДВ-а 

Трошкове припреме и подношења понуде  сноси искључиво понуђач и не може 

тражити од наручиоца накнаду трошкова.  

Изузетно, само ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на 

страни наручиоца, наручилац је дужан да понуђачу надокнади горе наведене 

трошкове, под условом да их  је понуђач стварно имао и тражио накнаду тих 

трошкова у својој понуди.  

 

 

НАПОМЕНА :  Достављање овог обрасца није обавезно. 

 

 

   Датум   Овлашћено лице  Понуђача  

      

 _______________________        _____________________________  
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Образац бр. 3 

 
 

У складу са чланом 26. ЗЈН, _____________________________________  даје: 

(назив понуђача)  

 

И З Ј А В У   

О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ  

Понуђач___________________________________________________________  

под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, потврђује да је у поступку 

јавне набавке добара - набавка ултразвучног колор доплер апарата, кардиолошка 

линеарна и конвексна сонда, ЈН број 09/2020, 

 

понуду поднео независно, 

без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.  

Попуњен и потписан „Образац број 3“ – Изјава о независној понуди од стране 

овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача, уколико понуду подноси 

група понуђача.  

За  понуђаче из групе понуђача дозвољено је копирање овог обрасца.  

 Датум   Овлашћено лице  Понуђача  

      

_______________________                  _____________________________  
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Образац бр. 4 

 

 

ИЗЈАВА О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА ИЗ ЧЛАНА 75. СТАВ 2 ЗЈН  

У вези члана 75. став 2. и члана 71 став 2. Закона о јавним набавкама, 

као овлашћено лице понуђача, дајем следећу:  

И З Ј А В У  

Понуђач____________________________________________________________ 

изјављује да је у поступку јавне набавке добара - набавка ултразвучног колор 

доплер апарата, кардиолошка линеарна и конвексна сонда, ЈН број 09/2020, 

поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, 

запошљавању и условима рада, заштите животне средине и нема забрану 

обављања делатности која је на снази у време подношења понуде.  

 

Такође, понуђач се обавезује да поштује техничке стандарде приступачности за 

особе са инвалидитетом, односно да техничко решење буде приступачно за све 

кориснике. 

 

НАПОМЕНА: У случају да понуђач наступа као група понуђача овај образац 

попуњава и потписује  овлашћено лице сваког понуђача из групе понуђача.  

За  понуђаче из групе понуђача дозвољено је копирање овог обрасца.  

 Датум   Овлашћено лице  Понуђача  

     

    _______________________               _____________________________  
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Образац бр. 5 

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВА  

О ФИНАНСИЈСКОМ ОБЕЗБЕЂЕЊУ 

 
У складу са чланом 61. став 7.  Закона о ЈН,  ____________________________,  
                                                                                           (Назив понуђача) 

даје:  

 

ИЗЈАВУ 

О ФИНАНСИЈСКОМ ОБЕЗБЕЂЕЊУ 

 

 

 Обавезујем се  да ћу у тренутку закључења уговора, предати наручиоцу 

средство финансијског обезбеђења за: 

 

а) добро извршење посла, и то  бланко сопствену меницу, која мора бити 

евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије. Уз исту ћу  

доставити попуњено и оверено менично овлашћење - писмо, са назначеним 

износом од 10% од укупне вредности понуде без ПДВ-а. Уз меницу мора бити 

достављена копија картона депонованих потписа који је издат од стране 

пословне банке коју понуђач наводи у меничном овлашћењу – писму. Рок 

важења менице је 10 дана дужи од истека наведеног рока за коначну испоруку, 

монтажу и обуку особља. 

Наручилац ће уновчити меницу у случају да понуђач не буде извршавао своје 

уговорне обавезе у роковима и на начин предвиђен уговором. 

 

б) бланко соло меницу „за отклањање грешака у гарантном року“, која ће бити 

са клаузулама: безусловна и платива на први позив и без права на приговор.  

Бланко соло меница за отклањање грешака у гарантном року се издаје у висини 

10% од укупне вредности уговора, без ПДВ-а. 

Бланко соло меница, потписана и печатом оверена од стране овлашћеног лица 

,са обрасцем меничног писма – овлашћења за корисника бланко соло менице, 

овереном фотокопијом картона депонованих потписа и копијом захтева за 

регистрацију меница, овереном од пословне банке регистрованом у Регистру 

меница Народне банке Србије. Рок важења менице је колико и дати гарантни рок 

у понуди. 

 

Место:_____________                                               Овлашћено  лице понуђача               

           

Датум:_____________                                                   _____________________                                                         
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Образац бр. 6 

Назив наручиоца: ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА 

Адреса наручиоца: КРАЉА ПЕТРА I бр.16, БАЧКА ПАЛАНКА 

Интернет страница наручиоца: www.backapalanka.rs 

Врста наручиоца: ОПШТИНСКА УПРАВА 

Врста поступка јавне набавке: ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

Врста предмета: ДОБРА 

Ознака из општег речника набавке: 33100000 медицинска опрема  

ЗАМЕНИК НАЧЕЛНИКА 

БРОЈ: IV-404-1/2020-_ 

ДАНА: _._.2020. годинe 

 

МОДЕЛ УГОВОРА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ДОБАРА –  

НАБАВКА УЛТРАЗВУЧНОГ КОЛОР ДОПЛЕР АПАРАТА 

 КАРДИОЛОШКА ЛИНЕАРНА И КОНВЕКСНА СОНДА 

ЈН БРОЈ 09/2020 

 

Закључен у Бачкој Паланци, дана _______________ 2020. године између: 

 

1. Општинске управе Општине  Бачка Паланка, Краља Петра Првог број 16, 
ПИБ 102102032, матични број 08070687, коју заступа Заменик начелника општинске 
управе Рада Рајбер, дипл. правник ( у даљем тексту: Наручилац ), 

и  
 2. ____________________________ , из __________________ , улица 

_______________________, ПИБ ________________, матични број _____________,  

врста предузећа ________________________, рачун број ___________________ који 

се води код ________________________ банке, кога заступа 

_______________________________ (у даљем тексту: Одабрани понуђач). 

 

НАПОМЕНА: У случају да Одабрани понуђач наступа са подизвођачем, односно као 

добављач из  групе понуђача, у уговору ће бити наведени назив подизвођача, 

односно понуђача из групе понуђача. 

Члан 1. 

(Опште одредбе) 

Уговорне стране сагласно констатују:  

- да је Наручилац у складу са одредбама Закона о јавним набавкама («Службени 

гласник Републике Србије» бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015) спровео отворени 

поступак јавне набавке чији је предмет набавка добара – набавка ултразвучног колор 

доплер апарата, кардиолошка линеарна и конвексна сонда, према спецификацији 

- Позив за подношење понуда објављен је на Порталу јавних набавки и 

интернет страници Наручиоца, дана 18.02.2020. године, а према конкурсној 

http://www.backapalanka.rs/
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документацији број IV-404-1/2020-77 (у даљем тексту: Конкурсна документација), која 

у прилогу чини саставни део овог уговора;  

- да је Одабрани понуђач доставио прихватљиву понуду која је код Наручиоца 

заведена под бројем __________* дана __*.__*. 2020. године (у даљем тексту: 

Понуда), која у прилогу чини саставни део овог Уговора;  

- да је Наручилац, у складу са чланом 108. Закона о јавним набавкама, донео Одлуку 

о додели уговора одабраном понуђачу, под бројем __________* дана ___*.___*.2020. 

године. 

(*поља обележена звездицом попуњава Наручилац приликом потписивања уговора) 

 

Члан 2. 

(Предмет уговора) 

Предмет уговора је набавка ултразвучног колор доплер апарата, кардиолошка 

линеарна и конвексна сонда (у даљем тексту: апарат),  у свему према Спецификацији 

добара и понуди одабраног понуђача које чине саставни део овог уговора.Набавка 

обухвата: набавку, испоруку апарата на место монтаже, стручну монтажу и пуштање у 

рад и обуку особља. 

Члан 3. 

(Рок и начин испоруке) 

Рок за испоруку, стручну монтажу и пуштање у рад и обуку особља уговореног  

апарата из члана 1. овог уговора је ______ календарских  дана рачунајући од дана 

потписивања овог уговора. 

Одабрани понуђач  се обавезује да предметни апарат испоручи по налогу наручиоца. 

Одабрани понуђач је дужан да Наручиоцу благовремено најави испоруку, како би се 

обезбедио квалитативни пријем добра.  

Члан 4. 

(Примопредаја добара) 

Одабрани понуђач је дужан да обавести наручиоца о намери примопредаје најкасније 
7 (седам) дана од дана планираног за примопредају и истовремено га обавести ко ће 
присуствовати примопредаји, а наручилац ће у року од најкасније 7 (седам) дана од 
дана пријема обавештења о намери примопредаје именовати Комисију за пријем, и о 
именовању и члановима комисије обавестити Одабраног понуђача.  
Примопредаја апарата врши се у Дому здравља „Младен Стојановић“ Бачка Паланка, 
улица Краља Петра Првог број 26А и ограничава се на утврђивање количина 
испоручених у оригиналном паковању.  
Евентуална одступања испоручене количине и/или квалитета, у односу на пакинг 
листу или други документ који Одабрани понуђач доставља уз добра, наручилац ће 
констатовати записником и упутити рекламацију у писаном облику у року од 24 
(двадесетчетири) сата. Одабрани понуђач је дужан да рекламацију реши у року од 7 
(седам) дана, у супротном ће Наручилац  наплатити банкарску гаранцију. 
 
Потписивaњем зaписникa о примопредaји од стрaне обе уговорне стрaне смaтрa се 

дa је извршенa испорукa апарата, којa је у свему квaнтитaтивно и квалитативно 

усaглaшенa са елементима и условима овог уговора.  
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Члан 5. 

(Паковање и амбалажа) 

Апарат који је предмет овог уговора, мора бити упакован на начин који је уобичајен за 

ту врсту добара и резервних делова и испоручен у оригиналној амбалажи 

произвођача.  

Члан 6. 

(Цена и рок и начин плаћања) 

Наручилац се обавезује да одабраном понуђачу исплати цену од _________ динара 

без ПДВ-а, односно ____________ динара са ПДВ-ом, у року од најкасније 45 дана од 

дана фактурисања, а по претходној контроли пријема добара уз прилагање Записника 

о примопредаји апарата. 

Уплата ће се извршити на  рачун одабраног плаћања број _____________, који се 

води код _______________________ банке. 
 

Члан 7. 

(Гаранција) 

Гарантни рок за апарат је  ..............  месеци/а од дана монтаже, односно пуштања у 
рад.  
 Одабрани понуђач је дужан да преко овлашћеног сервисера обезбеди редовно 
сервисирање добара у гарантном року. Превентивни сервисни прегледи апарата за 
све време трајања гарантног периода, а дефинисани по препоруци произвођача, су 
бесплатни.Одабрани понуђач се обавезује да у року од ........ сата од дана позива 
наручиоца отклони евентуални квар на апарату  који је у гарантном року. 
У случају немогућности отклањања квара дуже од 30 дана одабрани понуђач је 
обавезан да постојеће добро замени новим добром истог типа или квалитетнијим.  
 Одабрани понуђач се обавезује да у року од 7 (седам) година обезбеди испоруку 

резервних делова за добра чија је купопродаја предмет овог уговора. 

Обавезе понуђача у пост-гаранцијској експлоатацији апарата: 

- обавеза испоруке резервних делова и техничког потрошног материјала 7 година 

након пуштања у рад опреме 

- одзив на сервисне интервенције најкасније 24 сата након позива. 

 

Члан 8. 

(Финансијско обезбеђење) 

Одабрани понуђач је дужан да достави уз уговор:  

а) бланко соло меницу и менично овлашћење за добро извршење посла у 

висини од 10% од укупне вредности закљученог уговора,  која ће бити са 

клаузулама: безусловна и платива на први позив и без права на приговор.  

Бланко соло меница за добро извршење посла се издаје у висини 10% од 

укупне вредности уговора, без ПДВ-а. 

Бланко соло меница, потписана и печатом оверена од стране овлашћеног лица 

,са обрасцем меничног писма – овлашћења за корисника бланко соло менице, 

овереном фотокопијом картона депонованих потписа и копијом захтева за 
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регистрацију меница, овереном од пословне банке регистрованом у Регистру 

меница Народне банке Србије.  Рок важења менице је 10 дана дужи од истека 

наведеног рока за коначну испоруку, монтажу и обуку особља. 

 б) бланко соло меницу „за отклањање грешака у гарантном року“, која ће 

бити са клаузулама: безусловна и платива на први позив и без права на 

приговор.  Бланко соло меница за отклањање грешака у гарантном року се 

издаје у висини 10% од укупне вредности уговора, без ПДВ-а. 

Бланко соло меница, потписана и печатом оверена од стране овлашћеног лица 

,са обрасцем меничног писма – овлашћења за корисника бланко соло менице, 

овереном фотокопијом картона депонованих потписа и копијом захтева за 

регистрацију меница, овереном од пословне банке регистрованом у Регистру 

меница Народне банке Србије. Рок важења менице је колико и дати гарантни рок 

у понуди. 

Члан 9. 

(Квалитативни пријем добара) 

Квaлитет aпарата којa су предмет овог уговорa морa у потпуности одговaрaти 
подaцимa из спецификације произвођача, достављеним уверењима о квалитету и 
атестима достављеним уз понуду одабраног понуђача.  
 Одабрани понуђач је дужан да обезбеди стручну обуку потребном броју особа које ће 
током редовне експлоатације руковати апаратом.  
Записник о пуштању апарата у рад, потписан од стране Одабраног понуђача и 
наручиоца или овлашћеног сервисера, представља доказ о извршеном 
квалитативном пријему апарата.  
Уочени недостаци при квалитативном пријему констатоваће се комисијским 

записником одабраног понуђача и наручиоца, након чега одабрани понуђач има 

обавезу да покрене поступак за отклањање недостатака констатованих при 

квалитативном пријему. 

Члан 10. 

(Виша сила) 
Наступање више силе ослобађа од одговорности уговорне стране за кашњење у 
извршењу уговорних обавеза. О датуму наступања, трајању и датуму престанка више 
силе, уговорне стране су обавезне, да једна другу обавесте писаним путем у року од 
24 (двадесетчетири) часа. 
Као случајеви више силе сматрају се природне катастрофе, пожар, поплава, 

експлозија, транспортне несреће, одлуке органа власти и други случајеви, који су 

Законом утврђени као виша сила. 

Члан 11. 

(Уговорна казна) 
 Зa случaј прекорачења рока за испоруку, наручилац ће за сваки дан прекорачења 
одабраном понуђачу наплатити износ од 0,2 % од укупне уговорене вредности без 
ПДВ-а, уколико до задоцњења у извршењу обавезе одабраног понуђача дође 
његовом кривицом, с тим дa укупaн износ уговорне казне не може прећи 5% (словимa: 
пет проценaтa) од укупне уговорене вредности без ПДВ-а.  
Уколико штета која је настала услед кашњења, прелази износ уговорне казне, 

наручилац може да тражи накнаду стварне штете. 
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Члан 12. 

(Важење уговора) 

Овај Уговор се закључује на одређено време до окончања испоруке уговореног  

апарата. 

Уговорени рок је продужен када уговорне стране закључе Анекс уговора у 

складу са одлуком коју Наручилац донесе на начин и под условима прописаним 

чланом 115. Закона. 

Члан 13. 

(Раскид уговора) 

Свака уговорна страна незадовољна испуњењем уговорних обавеза друге уговорне 
стране може захтевати раскид уговора, под условом, да је своје уговорне обавезе у 
потпуности и благовремено извршила.  
 Уговорна страна која жели да раскине уговор се обавезује да претходно, другој 
уговорној страни, достави писано обавештење о разлозима за раскид уговора и да јој 
остави примерен рок од 7 (седам) дана за испуњење обавеза. Уколико друга уговорна 
страна не испуни обавезу ни у накнадно остављеном примереном року – Уговор ће се 
раскинути.  
За све што није регулисано овим Уговором биће примењене одредбе Закона о 

облигационим односима. 

Члан 14. 

(Спорови) 

Уговорне стране су сагласне да евентуалне спорове решавају мирним путем, а у 

случају спора утврђује се надлежност суда у Новом Саду. 

 

Члан 15. 

(Ступање на снагу уговора) 

Овај уговор се сматра закљученим и ступа на снагу, када га потпишу овлашћена лица 

обе уговорне стране. 

 

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

2 (два) примерка. 

 

    ОДАБРАНИ ПОНУЂАЧ           НАРУЧИЛАЦ 

       Заменик начелника општинске управе 

        Рада Рајбер, дипл.правник 

______________________     _______________________  

 

НАПОМЕНА: овај модел уговора представља садржину уговора који ће бити закључен са 

изабраним понуђачем, као и да ће наручилац, ако понуђач без оправданих разлога одбије да 

закључи уговор о јавној набавци, након што му је уговор додељен, Управи за јавне набавке 

доставити доказ негативне рефренце, односно исправу о реализованом средству 

обезбеђења испуњења обавеза у поступку јавне набавке. 
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          Образац бр. 7  

 

 

 

 

 

 

 

СПЕЦИФИКАЦИЈА ДОБАРА И  
 

ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ 
  

СА УПУТСТВОМ   
 

КАКО ДА СЕ ПОПУНИ  
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ОБАВЕЗНИ ЗАХТЕВИ НАРУЧИОЦА 

 

1.  Понуђач треба да испуни минималне техничке карактеристике за захтевану опрему. 
 Све понуде чије су техничке карактеристике једнаке овим или боље од њих, 
сматраће се прихватљивим. У супротном понуде неће бити узете у даље 
разматрање  

2.  Понуђач треба да понуди искључиво нову (некоришћену) опрему која је произведена 
у 2019 години или у 2020 години. Услов се доказује уписивањем серијског броја или 
лота или оригиналом изјаве произвођача   

3.  Гарантни рок и обавезе испоручиоца апарата у његовом важењу:  
а) Гарантни рок за испоручену опрему је најмање 24 месеца након испоруке и 
пуштања у рад.  
б) Бесплатно одржавање у гарантном року у случајевима:  
· Када се наручилац придржава достављеног упутства за руковање  
· Када нема непредвиђених негативних околности које утичу на рад опреме  
У случају немогућности отклањања квара дуже од 30 дана, испоручилац опреме је 
обавезан да постојећи апарат замени новим апаратом истог типа или квалитетнијим  

4.  Обавезе испоручиоца опреме у пост-гаранцијској експлоатацији апарата:  
а) Обавеза испоруке резервних делова и техничког потрошног материјала 7 година 
након пуштања у рад опреме  
б) Одзив на сервисне интервенције најкасније 24 сата након позива (одзив 
подразмева долазак на лице места где је уочен квар)  

5.  Уз понуду је потребно доставити одговарајући оригинални проспектни материјал – 
каталог произвођача и/или произвођачке техничке спецификације понуђеног апарата 
на српском или на енглеском језику, који треба да садржи слику опреме и технички 
опис из кога се недвосмислено може утврдити да понуђена опрема одговара захтеву 
наручиоца (у колони "коментар" навести прецизно број стране из каталога или 
прилога у коме је описана тражена минимална техничка карактеристика). У 
приложеном проспекту – каталогу произвођача, обавезно означити редним бројем 
тражену минималну техничку карактеристику. Уколико нека од захтеваних 
карактеристика није садржана у каталогу, понуђач исту доказује оригиналном изјавом 
произвођача опреме, која мора бити преведена на српски језик од стране судског 
преводиоца.  

6.  
  

Oбавезе испоручиоца опреме:  
· да изврши монтажу апарата на локацији купца и исти пусти у рад, о чему ће се 
сачинити посебан Записник.  
· да изврши обуку корисника за употребу апарата одмах по монтажи и пуштању у рад 
уређаја.  
· да достави упутство за употребу и основно одржавање на српском језику.  

Напомена: 
 • Наручилац задржава право провере оригиналне документације за све тражене доказе. 
 • Уколико понуђач не испуни све тражене услове, односно не достави одговарајуће доказе 
за њих, његова понуда ће се сматрати неприхватљивом.  

 

 

Датум _____________                 Овлашћено лице  Понуђача  

      

                                     _____________________________  
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ULTRAZUČNI APARAT ZA KARDIOLOŠKU DIJAGNOSTIKU 
 

RB MINIMALNE TEHNIČKE KARAKTERISTIKE DA/NE STRANA 

1. Stacionarni ultrazvučni kolor doppler uredjаj sa 

digitalnim beamformerom sa brojem efektivnih 

digitalnih kanala min 900.000 ili min. 12 bitni  

beamformer. 

  

2. LCD HD monitor dijagonale min. 21,5", na pokretnoj 

veštačkoj ruci.Rezolucija min. 1920 x 1080 pixela. 

  

3. Touchscreen monitor rezolucije min 1920x1080 pixela, 

dijagonale min 13 inča sa interaktivnim menijem i 

mogućnostima  prikaza  ultrazvučne slike i merenja na 

njoj. 

 

  

4. Minimalno 4 konektora za sonde. 

 

  

5. Operativni panel podesiv po visini sa mogućnošću rotacije 

(levo i desno). lntegrisana alfanumerička tastatura. 

  

6. Tkivna harmonijska slika formirana najsavremenijim 

metodama kao "Coded octave imaging i Coded Phase 

lnversion" ili odgovarajući 

  

7. Tehnologija smanjenja šuma slike i redukcije artefakta, UD 

clarity and UD speckle reduce imaging, X-Res, Clarify ili 

odgovaraiuće 

  

8. Savremena metoda za formiranje ultrazvučne slike od 

prikaza dobijenih iz više uglova kojom se pojačava 

diferencijacija tkiva i graničnih delova kao compound 

imaging ili odgovarajuća 

  

9. Automatska optimizacija slike u B-modu pritiskom na jedan 

taster kao Automatic optimization (AO) ili odgovarajuće, i 

automatska optimizacija spektra 

  

10. Frame rate minimum 1300 frejmova/sekundi  

 

  

11. Triplex prikaz u realnom vremenu: 2D + CFM + PW  

 

  

12. Maksimalna dubina skeniranja u B modu minimalno 40 

cm zavisno od sonde 

  

13. Pulsni dopler (PW dopler), PW sa HPRF dopler, sa 

"sample volume” koji se može postaviti do dubine minimum 

30cm 

  

14. Ugraden ECG modul 

 

  

15. Mogućnost prikaza sporih protoka u malim krvnim 

žilama  posebnom senzitivnom  tehnikom  -  navesti 

naziv tehnike  ( ne priznaje se direkcioni power 

doppler). 
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16. UreĎaj podržava sledeće sonde:   

 16.1. Sektorske fazne   

 16.2. Linearne   

 16.3. Konveksne   

 16.4. Mikrokonveksne   

 16.5. CW Pencil sounde   

17. Modovi rada:   

 17.1. 2D-tissue (B-mod)   

 17.2 2D-Color Flow mod (CF-Mode)   

 17.3. CW Doppler   

 17.4. M-mod, Color M mod   

 17.5. Power Doppler   

 17.6. Anatomski M Mod   

 17.7. Zakrivljeni anatornski M Mod   

 17.8. Tkivni dopler (Tissue velocity Doppler)   

 17.9. Tissue velocity imaging   

 17.10. Tissue tracking   

18. Konekcije i arhiviranje podataka   

 18.1. Ethernet network konekcija   

 18.2. Mogućnost da se ultrazvučni aparat direktno 

poveže sa PC stanicom radi prenosa podataka 

i slika i njihove dalje obrade 

  

 18.3. Arhiviranje podataka u formatima : DICOM,  

JPEG,  MPEG ili MP4, AVI. 

  

 18.4. Smeštanje podataka moguće na opcionim 
medijima: 
USB memory stick: CD-RW; DVD; Hard drive 

  

19. Mogućnosti i opcije kojima se aparat može nadograditi:   

 19.1. Mogucnost naknadne nadogradnje softvera za 

kvantitativnu procenu sistolne funkcije, koja na 

bazi speckle-tracking metode globalnu j 

segmentnu deformaciju miokarda prikazuje u 

obliku bull-eye grafikona AFI ili odgovarajuće 

  

 19.2. Automatska EF merenja bazirana na 2D-speckle 

tracking algoritmu 

  

 19.3. Stress Echo koji podržava sledeće protokole: 
- 2D farmakološki stres eho  

- 2D bicikl stress eho 
- 2D pokretna traka (treadmill) stress eho 

  

20. Sonde:   

 20.1. Sektorska kardiološka sonda 

-frekventni opseg  1,3- 4,6 MHz ili šire 

-FOV min 90 stepeni 

-dubina prikaza min 32 cm 

 

  

 20.2 2D konveksna sonda    
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-frekventni opseg 1,3-5,7 MHz ili šire 

-FOV min 70 stepeni 

-dubina prikaza min 40 cm 

 

 20.3. 2D linearna sonda  

-frekventni opseg 2,0-9 Mhz ili šire 

-FOV min 43 mm 

-dubina prikaza min 28 cm 

 

  

21. Termalni crno beli printer 

 

  

 

                                                 Овлашћено лице  Понуђача 

 

Датум:_____________                                                       _____________________ 
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ПОНУДА 
 

(попуњава понуђач) 
 

НАЗИВ ОПРЕМЕ ( АПАРАТА)  
 

 

ПРОИЗВОЂАЧ, ЗЕМЉА ПОРЕКЛА  
 

 

ТИП, МОДЕЛ  
 

 

КАТАЛОШКИ БРОЈ  
 

 

СЕРИЈСКИ БРОЈ  
 

 

БРОЈ РЕШЕЊА АЛИМС-а  
 

 

ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ 

(попуњава понуђач) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Напомена: 
У овом делу понуде понуђач је дужан да, између осталог, прецизно наведе потпун садржај 
оригиналног паковања са свим појединачним елементима који се испоручују уз основни 
уређај. 
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1. МЕСТО ИСПОРУКЕ  

Испорука комплетнe oпреме са припадајућим 
деловима и прибором у оригиналном 
паковању, извршиће се:  

Дом здравља „Младен Стојановић“ Бачка 
Паланка, улица Краља Петра Првог број 26А  

      2. ИНСТАЛАЦИЈА И ПУШТАЊЕ У РАД   

 Стручну монтажу / инсталацију    апарата и 
пуштање у рад, обуку особља за руковање и 
обуку техничког особља за превентивно 
одржавање:  
 
 
 
 
 

 

 
 
 

Навести назив фирме, односно име стручног лица 
које ће извршити монтажу и прецизан рок почев 

од дана испоруке 

3. ТЕХНИЧКИ УСЛОВИ ПОТРЕБНИ ЗА 
МОНТАЖУ И РАД АПАРАТА 

 

Пре понуђеног рока за монтажу опреме, 
Наручилац је дужан да припреми следеће: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Навести техничке услове који су по захтеву произвођача 
неопходни у простору у ком се инсталира опрема. На пример: 

број и врста прикључака, климатски параметри и сл. 

4. ИСПОРУКА ПОТРОШНОГ МАТЕРИЈАЛА 
И ПРИБОРА НЕОПХОДНОГ ЗА РАД 
УРЕЂАЈА 

 

 Испоруку прибора / потрошног материјала 
који је неопходан за рад уређаја / врши: 

 
 
 
 

5. ПРЕВЕНТИВНИ ПРЕГЛЕДИ 
 

 

Превентивни прегледи у гарантном року: 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Навести након колико времена је неопходно извршити 
превентивни преглед и шта он обухвата  

(замена резервних делова, итд.) 

6. СЕРВИСИРАЊЕ 
 

 

Бесплатно сервисирање уређаја у гарантном 
року врши: (уписати назив фирме) 
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Презиме и име овлашћеног сервисера:  
 
 

Лиценца сервисера 
 (издавалац лиценце, број, датум) 

 
 
 
 
 
 

Локација овлашћеног сервисера:  
(Навести тачну адресу сервиса) 

 
 
 
 
 
 
 

Време одзива (у сатима) од момента пријаве 
квара (али не дужи од 24 сата од пријема 
позива наручиоца – одзив подразмева 
долазак на лице места где је уочен квар): 

 

Најдужи рок (у сатима или данима) за 
отклањање квара од стране овлашћеног 
сервисера (али не дужи од 30 дана): 
 

 

Сервисирање уређаја у вангарантном року 
врши:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

(Навести назив овлашћеног сервисера и садашњу цену 
сервисног прегледа) 

7. ГАРАНЦИЈЕ 
 

 

Општи гарантни рок:  
 

 
 

Гарантни рокови за поједине делове 
/склопове /агрегате  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Навести дужину гарантног рока за комплетан уређај и 
поједине виталне делове 
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8. ИСПОРУКА РЕЗЕРВНИХ ДЕЛОВА  
 

 

Испоруку резервних делова у гарантном и 
вангарантном року врши:  
 

 
 
 
 
 
 
 

9. ДОКУМЕНТАЦИЈА КОЈУ ОДАБРАНИ 
ПОНУЂАЧ ДОСТАВЉА ПРИЛИКОМ 
ИСПОРУКЕ 
 

 

 1. Упутство за употребу на ___________________ 
језику 

 
 

 

 2. Оверен гарантни лист    ____________________  
 
 

 

 
 

3. ____________________________________ 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
4. ___________________________________  

 
 
 
 
 
 
 

10. ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ УСЛУГЕ 
 
 

 
 

11. НАПОМЕНЕ ПОНУЂАЧА  
 
 

 

 
 
 
                                                  Овлашћено лице  Понуђача 

 

Датум:   _____________                                                               _____________________ 
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Ред. 
број 

Опис добра 

 

Количина 

 

Укупна понуђена  
 цена без ПДВ-а  

    

 

    1. 

набавка ултразвучног колор доплер 

апарата, кардиолошка линеарна и 

конвексна сонда 

 

1 

 

 

УКУПНО БЕЗ ПДВ-а:  

 

 

ПДВ 

 

УКУПНО СА ПДВ-ОМ: 

 

 

 
 
 
 
 
 
                                                 Овлашћено лице  Понуђача 

 

Датум:_____________                                                       _____________________ 

 

 

 
 
 
 
 
 
 


