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На основу члана 61. Закона о јавним набавкама (”Службени гласник РС”, број 124/12, 14/15 и
68/15) и члана 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних
набавки и начину доказивања испуњености услова („Службени гласник РС”, бр. 29/13, 104/13 и 86/15),
припремљена је
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
за јавну набавку добара– ветеринарска опрема и друга опрема за ветеринарске амбуланте
-отворени поступак(шифра: ОПОВ-Д-2/2018-ЗОО)
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1. ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ
Назив Наручиоца: Јавно комунално предузеће "Зоохигијена и ветерина Нови Сад" Нови Сад
Адреса Наручиоца: Футошки пут 13, Нови Сад и Спортски пословни центар Војводина, улица Сутјеска
број 2, II спрат, Нови Сад
Интернет страница Наручиоца: www.zoohigijenans.co.rs
Врста поступка јавне набавке: отворени поступак јавне набавке
Предмет јавне набавке: добра
Поступак се спроводи ради: закључења уговора о јавној набавци
Резервисана набавка: не
Електронска лицитација: не
Лице за контакт: Борис Релић, e-mail: javnenabavke.zoohigijena@gmail.com

2. ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
Опис предмета набавке: ветеринарска опрема и друга опрема за ветеринарске амбуланте, у свему
према спецификацији садржаној у Конкурсној документацији.
Назив и ознака из општег речника набавки: Медицинска опрема – 33100000; ЛА55 - за ветеринарске
намене
Предметна набавка обликована је по партијама, и то:
Партија 1 – Дијагностичка опрема за ветеринарску медицину
Назив и ознака из општег речника набавки: Медицинска опрема – 33100000; ЛА55 - за ветеринарске
намене
Партија 2 – Опрема за операциону салу ветеринарске клинике
Назив и ознака из општег речника набавки: Медицинска опрема – 33100000; ЛА55 - за ветеринарске
намене
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3. СПЕЦИФИКАЦИЈА
у отвореном поступку јавне набавке, шифра: ОПОВ-Д-2/2018-ЗОО
ПАРТИЈА 1 – Дијагностичка опрема за ветеринарску медицину
Ред.
број

1.

2

Опис добра

Јед.
мере

Кол.

Компјутерски радиографски дијагностички систем(CR)
- Систем за аутоматско очитавање касета са фосфорним медијумом и најмање једним
местом за очитавање,
-Радна станица са додатном конзолом (са тастатуром и монитором) за преглед слика
(preview), идентификацију касета и стандардну обраду и припрему за прослеђивање
на жељену дестинацију у мрежи у DICOM 3.0 формату (DICOM print и DICOM send) за
стандардну радиографију,
- Могућност обраде у стандардној радиографији, са резолуцијом 10
пиксела/мм:најмање 30 касета формата 35x43цм на сат,
- *Резолуција скенирања у стандардним апликацијама: најмање 10 пиксела/мм на свим
форматима,
- Обрада слике у аквизицији: најмање 20 бита,
- Обрада слике излазна: најмање 16 бита,
- Касете са могућношћу записа демографских података пацијената,
- Могућност извоза слике на CD-ROM,
- Могућност везивања у PACS, RIS и HIS системе,
-Зумирање, ротирање, заокретање („flip“), додавање маркера на снимак, подешавање
контраста и осветљаја снимка, употреба филтера,
- Могућност увећања и умањења слике,
- Додавање информације о пацијенту на снимак, додавање маркера као и текстнапомена (анотација),
- Могућност штампања на најмање два формата филма са различитим комбинацијама
снимака на једном филму,
- Мултифреквенцијско процесирање снимка које омогућава визуализацију тврдих и
меких ткива на истом снимку (хармонизација ткива), тако да органи (пројекције) имају
предефинисане параметре процесирања који се могу мењати и похрањивати,
- Унапред дефинисана подешавања за аутоматизовану обраду слике према величини
слике („мале“ и „велике“ животиње) и према анатомским структурама које се снимају
- Мерење растојања и углова на снимку,
- Касете високе резолуције (10 пиксела/мм) за стандардну радиографију 35x43цм: 2
комада

ком

1

Бустер позиционер за рендгенско снимање

ком.

1

ком

3

Wood-ova лампа

ком

2

Ветеринарски биохемијски анализатор
Принцип рада :
колориметрија, LED диоде 340 ~ 940nm таласна дужина
Реагенси:сви панели и кертриџи за појединачне тестове су за једнократну
употребу.
Диск панели: пуна крв (PCV<63%), plazma ili serum 200 μl
Појединачни панели: плазма или серум 50 μl, једна или две анализе у
кертридџу.
Панел профил: до 15 анализа за 15 минута
Појединачне анализе: дo 6 анализа за 10 мин.
Укључујући биохемијске, електролит и ендокрине параметре.
Систем
Koриснички интерфејс:Touch screen 13cm Color LCD
Интерна меморија: дo 50.000 анализа
Штампач: уграђен термални штампач, ekстерно USB штампач
Koнекције: USB, RS232, RJ45 (LAN)

ком

1

Gowland отоскоп/офталмоскоп

3
4

5
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Радни услови:
Oперативни услови: T 10-32C, Влажност ваздуха 5%-95%
Напајање: AC адаптер, 100-240V, 50/60Hz, 1,4A
Димензије и тежина: 300mm(V) x 223mm(Š) x 285(D); 5,5kg
Koнтрола квалитета: функција самокалибрације/функција интерне контроле
квалитета за сваки реагенс диск
Ветеринарски хематолошки анализатор са екстерним штампачем
Принцип рада:
- електрична резистанца, потпуно аутоматизовани поступци у раду, аутоматски
третман отпадних течности, аутоматско уклањање коагулума, LCD колор дисплеј
осетљив на додир – touch-screen, могућност прикључења екстерног принтера, система
за бар код и тастатуру, RS 232 input, ради несметано на температуре средине 15-30°C
и у условима влажности до 85%, енергетске карактеристике 220-240VAC, 50/60Hz,
температуре складиштења -20 - 60°Ц, минимум 50 узорака по сату; рад са малим
узорком пуне крви 5-30µl, неограничена меморија уз употребу SD картице, лако
одржавање, коефицијент варијације не сме бити већи од 1,5% за еритроците, 2% за
леукоците и 4% за тромбоците.
Могућ рад са врстама животиња:
- Пси, мачке, коњи, говеда, лабораторијски мишеви, пацови и могућност проширења
на дивље и друге домаће животиње.
6.
За псе, мачке, коње и говеда
- укупно 21 параметар: WBC-леукоцити, RBC-еритроцити, HGB-хемоглобин, HCTхематокрит, MCV-средња запремина еритроцита, MCH-средња вредност хемоглобина,
MCHC-средња концентрација хемоглобина, RDW-CV, RDW-SV PLT-тромбоцити, MPVзапремина тромбоцита, PDW-ширина дистрибуције за тромбоците, PCT- плателетцрит
статус; диференцијална белалоза: Lumph, Mon, Gran, Eos, Lymoh%, Моn%, Gran%,
Eos%,
За пацове, мишеве и друге врсте животиња
- укупно 13 параметара: WBC-леукоцити, RBC-еритроцити, HGB-хемоглобин, HCTхематокрит, MCV-средња запремина еритроцита, MCH-средња вредност хемоглобина,
MCHC-средња концентрација хемоглобина, RDW-CV, RDW-SV PLT-тромбоцити, MPVзапремина тромбоцита, PDW-ширина дистрибуције за тромбоците, PCT- плателетцрит
статус;
- Хистограми за WBC, RBC и PLT.

7.

8

9

Лабораторијска центрифуга – 12 места
Број обртаја 300~4500rpm, распон на 100rpm
Маx. RCF 2490
Прецизност брзине ±20rpm
Ротор капацитет 1 тип
Брзина мерења од 30сец-99мин ( континуирани рад)
DC мотор
Дисплеј LCD
Сигурност уређаја: закључавање поклопца, контрола брзине
Време убрзања/кочење 20с↑13с
Снага:110V-240V,50HZ/60HZ, 3А 70W
Димензије[WxDxH] 245×255×140мм
Тежина: 6кг
Напредне функције: брзина/RCF прекидач; брз рад,звучно упозоравајућа функција.
Лабораторијска столица
- од PU, без наслона, са хромираном базом, хромираним прсеном и точкићима
Лабораторијско водено купатило
 капацитет 20 л,
 унутрашњост од нерђајућег челика,
 димензије 49-51цм х 46-48цм х 22-24 цм,
 тежине 10-12 кг
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Ветеринарски анализатор урина
 тип: фотометар рефлексија,
 димензија: ширина 187-190мм, виснина 76-79мм, дубина 73-75мм,
 тежина: 420-440 грама,
 напајање: 12V DC/0.33A или батерије 1.5V x 8EA,
 брзина рада(макс.): 45 тестова/сат (Макс. 120 тестова/сат),
 серијска комуникација USB,
 меморија: 2000 резултата,


Тест трачице анализе:уробилиноген, глукоза, билирубин, кетони,
специфична тежина, еритроцити, пх, протеини, креатинин, нитрити и
леукоцити



Дисплеј: мин. 4,3 инча, TFT, LCD, осетљив на додир

Читач микрочипова
Фреквенца 134,2 КНz
Батерија Li-ion, 3.7 VDC,170mAH
Пуњење батерије 5VDC преко USB конектора
Црвена ЛЕД лампица током пуњења
Зелена ЛЕД лампица кад је напуњена
Ранг очитавања: ≥60/70мм
Индикатор очитавања: звук и плава ЛЕД лампица, ЛЦД индикатор
Димензије 109x34x14мм
Oперативна температура: +5/40ºC
Меморија: 128 ID бројева
Ветеринарски колор доплер ултразвучни систем
•
Апликације
Абдомен
Кардиологија
•
Модови прегледа
Б-мод
М-мод
Color М мод
Color Dopler
Power dopler/directional PDI
Pulsed wave doppler
Continous wave doppler
сузбијање мрља на слици
ауто оптимизација слике
увећање преко целог екрана
Проширено видно поље
Висока резолуција протока
Обрада сирових података
4 активна улаза за сонде
500GB хард диск
DVD R/W дривер
5 USB 3.0 улаза + један наменски за штампач
•
Физичке карактеристике
Димензије
Дубина 835-885 мм
Ширина макс. 510мм
Висина 1190-1680 мм
Тежина – око 85 - 87 кг
Монитор – minimum 19” високе резолуције колор LED монитор
Резолуција1280x1024
Угао гледања 120°лево/десно; 90°горе/доле
Дигитални екран подешавања осветљења и контроле контраста
Независни хоризонтални нагиб од 110 степени и окретање лево/десно од -90
до 90 степени
Стерео аудио звучници
Носач монитора подесив у више праваца
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4 точка 125мм са тоталним закључавањем и паузом
Снага струје100-127V, или 220-240V фреквенца 50/60 Хз
Оперативан на амбијентној температури: 0-40 °Ц
•
Корисничкиинтерфејс
Контролна табла – кориснички централни контролни панел базиран на
једноставном доступношћу тастера
Тастери са позадинским осветљењем за рад у мрачно јсоби
QUЕRТI тастатура у пуној величини за унос текста, функцијски тастери i
системско програмирање
Независна ротација контролне табле горе/доле за олакшано оптимално
позиционирање
Ротација 45 степени од центра
Доле/горе 140мм
Екран на додир – 10 инчни мулти додирни LED touchscreen
Резолуција 800x600
Додирни панел екрана подесив за лаку визуелизацију: 20 степени ротације
Дигитално подешавање контраста и осветљења
Подизање система замање од 59 секунди
Гашење за мање од 15 секунди
Маркирање тела – више од 15 маркирања за свестрану апликацију
•
Менаџмент прегледа
радна станица за управљање прегледима пацијената
Подршка у виду погледа на тренутни и прошли преглед
Нови преглед, активанпреглед, функције за наставак прегледа, крај прегледа
Извоз слика у виду (BMP/JPG/TIFF/DCM/AVI формата )
Бацкуп подршка, слањена USB, DVD-RW
•
Сонде
Конвексна сонда опсега од 2.6-12.8 MHz, број елемената 128, радиус 15мм,
Апликација : абдомен и кардиологија
Фазна сонда опсега од 1.3-5.4 MHz, бројелемената 64, дубина 3-32 цм,
Допплер фреквенца: 2.0, 2.3,2.6 MHz; TDI 2.5, 4.0 MHz, поље прегледа (маx): 90°,

Напомена: за ставке под редним бројевима 1,5,6,7,10 и 12 гарантни период од инсталације и
пуштања у рад мора бити минимално 12 месеци.

ПАРТИЈА 2 - ОПРЕМА ЗА ОПЕРАЦИОНУ САЛУ ВЕТЕРИНАРСКЕ КЛИНИКЕ
Ред.
број

1

2

Опис добра
Ветеринарски мулти параметарски пацијент монитор
- са параметрима, ECG, RESP, NIBP, SpO2, TEMP
- LED монитор минимум 8 инча, мин. резолуције 800 х 600 пиксела
- термални штампач,
- ECG 5 или 3 вода: I, II, II, aVR, aVL, aVE, V,
- таласне форме – до 8,
- респирација RA-LA/RA-LL Impedance
- SpO2
- NIBP Manual, Auto, STAT,
-Температура – 2 канала
- преузимање на рачунар USB,
- video output – 1VGA,
- Wireless мрежа – Wi-fi компатибилан,
- 360 степени видљиви индикатор аларма,
- тежина: до 3,2 кг
- димензије: ＜210 x 270 x 112 mm
Инфузиона пумпа
- са аутоматским прерачунавањем дозе,
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Јед.
мере

Кол.

ком.

1

ком

1

- могућност промене брзине протока од 1-1000ml/h у оквиру једне континуиране
инфузије, самотестирање након укључивања апарата,
- меморија последњих 10 инфузија
- функција понављања аларма, могућност рада на батерије мин. 4 h
- димензије: 90-110mm х 180-200mm х 240-260mm
3

4

5

Сталак за инфузију са 4 куке
Грејач инфузије
 температура течности на улазу 15о C – 25оC
 температура течности при излазу 35о C – 46оC
 погодна брзина инфузионе течности 40 – 80 капи/мин.
 Димензије 170 – 190мм х 80-100мм х 40-50мм
Ветеринарски портабл апарат за анестезију
Конфигурација:
 испаривач,
 заптивне капице испаривача,
 носач испаривача,
 4L PM мерач протока кисеоника,
 цевовод,
 брзи уређај за оксигенацију,
 канистер за апсорпцију CO2,
 мерач,
 атмосферски притисак,
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7

ком

4

ком

1

ком

1

Non-rebreathing circuit,
Single-lime breathing circuit,
врећа за дисање од 1 и 2L,

 фиксирајући шрафови,
 заптивке и кључ,
 преносно постоље са точкићима
Електрохируршка јединица
 дигитални ниво 1,
 максимална излазна снага CUT (W) 200
 максимална излазна снага CUT 90% (W) 200
 максимална излазна снага CUT 80% (W) 200
 максимална излазна снага CUT 70% (W) 200
 максимална излазна снага BLEND (W) 120
 максимална излазна снага COAG FORCED (W) 150
 максимална излазна снага COAG SOFT (W) 90
 максимална излазна снага BIPOLAR (W)  максимална излазна снага BIPOLAR COAG (W) 100
 максимална излазна снага BIPOLAR CUT (W) 120
 највиши фактор CUT 120 1,5
 највиши факторCUT 90% 1,6
 највиши фактор CUT 80% 1,7
 највиши фактор CUT 70% 1,8
 највиши фактор BLEND 2,1
 највиши фактор COAG FORCED 2,0,
 радна фреквенција 600kHz,
 тежина – 7 – 9 кг,
 величина(ШхВхД) 355-365x145-155x260-270мм,
 главна фреквенција 50-60 Hz,
Пулсни оксиметар
 LCD колор дисплеј 2,4” високе резолуције,
 могућност избора два мода рада: провера на лицу места и
континуирани мониторинг,
 подесиви визуални и звучни аларми,
 пренос података у реалном времену уз помоћ IR технологије,
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ком.

1

ком
1

батерије за подршку мин.36 сати рада,
безбедност – да испуњава захтеве серије IEC60601,CE означавање у
складу са MDD93/42/EEC,
 тип заштите: класа II са интерним ел. напајањем,
 степен заштите: BF (отпоран на дефибрилацију),
 заштита од продора течности – IPX2,
 димензије (ШхВхД) у мм: 50-60х115-125х25-35,
 макс. тежина - 300г
Портабл усисни аспиратор
- са две боце од минмум 2 литра
- са ножним прекидачем,
- проток минимум 60L/min,
- на струју 230V
Електрокаутер
 снаге 230V – 50Hz,
 комплет сет са адаптерима и три различита наставка за каутеризацију
код животиња (равног, тачкастог и облик лопте)
Рефлектор халогени
 на покретном сталку, 40.000 lux,
 потрошња 2x20W,
 животни век сијалице: мин. 5000 h,
 интензитет светла на 50cm: мин. 40.000 lux.
 интензитет светла на100cm: мин. 8000Lux,
 површина светлосног поља на 50cm (Ømm) : 180,
 тежина : 5-10kg,
 оперативна волтажа V : 230V
Ларингоскоп сет
- са халогеним светлом и McIntosh шпатулама величине 2, 3 и 4
Електрична подлога 110 х 50цм
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9

10

11
12

ком

ком

14

15
16

Електрична подлога 60 х 50цм
Машиница за шишање
 комплет са ножоћем 3мм,
 мрежни напон 230-240V, 50-60Hz,
 погон: ексцентар 2400/3000 обрт./мин.,
 две брзине, снаге мотора 45W, са каблом мин. 3М, тежине до 450
грама
Покретна колица за инсрументе
 два нивоа,
 са лавором 68-72цм х 48-52цм х 78-82цм(висина)
Добош за стерилизацију 190 х 190 мм

ком.
ком

ком

ком.

ком

ком

19

Тацна за инструменте
- 23-24 х 19-20 х 3-4цм
Тацна са поклопцем
- 198 - 200 х 99-101 х 34-36 цм
Бубрежњак – 170 х 100 х 35мм

20

Бубрежњак – 275 х 150 х 45мм

17
18

ком
ком.
ком

ком
21

Кисеоник торба мала сет 45 х 35 х 35цм

22

Боца за кисеоник 10л

ком
ком.

23

Хваталица Backhouse 110mm

24

Pean крив 16cm Rochester

ком
ком
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2

ком
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1

2
1
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2
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4
3
2
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1
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25

Pean прав анат.16cm Rochester

26

Pean прав анат. 18cm Rochester

27

Pean криви 125mm, Halsted Mosquito

28

Pean прави 125mm, Halsted Mosquito

ком

4

ком.

10

ком

ком
29

Pean криви анат.14cm CRILE

30

Pean прави 14cm, Kelly

ком
ком.

31

Pean прави 14cm, Kocher

32

Маказе за нокте мање

ком
ком

33

Маказе за нокте веће

34

Маказе, криве O/T 14cm

ком.

35

Маказе, праве O/T 15cm

ком

36

Пинцета хируршка 11,5cm

ком

ком
37

Пинцета хируршка 16cm

38

Пинцета анатомска, медиум, 145мм

ком
ком.

39

Пинцета анатомска, са оштрим врхом,крива 13цм

40

Иглодржач 14cm, Mathieu

ком
ком

41

Иглодржач 20cm, Mathieu

42

Иглодржач 15cm, Mayo Hegar

ком.

43

Иглодржач Olsen Heger са маказицама, дужина 16cm

ком

44

Држач за скалпел No.4

ком

ком
45

Скалпел ножићи, стерилни, 100/ком. Пак. No.22

46

Кукица за стерилизацију

ком
ком.

47

повеска за вађење крви(40+/-10мм)

48

Конац са иглом PGA, 0, ½, 30mm, ресорптивни, 12ком./пак, 75цм

ком
ком

49

Тупа коленаста игла 0,6 х 33мм

50

Ендотрахеални тубус 4мм са кафом

51

Ендотрахеални тубус 6мм са кафом
Ендотрахеални тубус 8мм са кафом

53

Ендотрахеални тубус 10мм са кафом
Ендотрахеални тубус 11мм са кафом
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5
4
5
5
5
5
6
7
5
4
1
4
5
4
6
6
5
3
4
5

ком

2

ком
ком

54

5

ком

ком.
52

10

ком

2
2
2
2

4. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. и 76. ЗАКОНА О
ЈАВНИМ НАБАВКАМА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА
4.1. ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 75.
ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ОБАВЕЗНИХ
УСЛОВА
Право на учешће у поступку јавне набавке има понуђач и понуђач из групе понуђача, ако
испуњава обавезне услове из члана 75. ЗЈН, и то:
1) да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар.
Доказ за правна лица
Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из регистра надлежног
Привредног суда;
Доказ за предузетнике
Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из одговарајућег регистра;
Напомена: Понуђачи који су регистровани у регистру који води Агенција за привредне
регистре не морају да доставе Извод из регистра Агенције за привредне регистре, који је јавно
доступан на интернет страници Агенције за привредне регистре
2) да понуђач и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као
члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде,
кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично
дело преваре.
Доказ за правна лица
а) извод из казнене евиденције, односно уверење надлежног основног и вишег суда, на чијем
подручју се налази седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка
страног правног лица, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за кривична дела против
привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично
дело преваре. Уколико потврда једног од надлежних судова садржи податке из казнене евиденције и
основног и вишег суда, довољно је доставити само ту потврду;
б) извод из казнене евиденције Посебног одељења за организовани криминал Вишег суда у
Београду, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за неко од кривичних дела организованог
криминала;
в) извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим
се потврђује да законски заступник понуђача није осуђиван за кривична дела против привреде,
кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело
преваре и неко од кривичних дела организованог криминала (захтев се може поднети према месту
рођења или према месту пребивалишта законског заступника). Уколико понуђач има више законских
заступника дужан је да достави доказ за сваког од њих;
Докази не могу бити старији од два месеца пре отварања понуда.
Доказ за предузетнике и физичка лица
Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се
потврђује да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да
није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично
дело примања или давања мита, кривично дело преваре (захтев се може поднети према месту рођења
или према месту пребивалишта);
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Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда.
3) да је измирио доспеле порезе, доприносе и јавне дажбине у складу са прописима
Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији.
Доказ за правна лица
Уверење Пореске управе Министарства финансија да је измирио доспеле порезе и доприносе
и уверење надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних
јавних прихода или потврда Агенције за приватизацију да се понуђач налази у поступку приватизације;
Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда.
Доказ за предузетнике и физичка лица
Уверење Пореске управе Министарства финансија да је измирио доспеле порезе и доприносе
и уверење надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних
јавних прихода;
Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда.
Напомена: Понуђачи који су уписани у Регистар понуђача који води Агенција за привредне
регистре нису дужни да приликом подношења понуде доказују испуњеност обавезних услова за
учешће у поступку јавне набавке, прописане чланом 75. став 1. тач.1) до 4) Закона о јавним
набавкама, односно тач. 1) до 4) овог дела конкурсне документације, али су дужни да доставе доказ
о упису у Регистар понуђача или изјаву (у слободној форми) којом потврђују да су уписани у
Регистар понуђача.
4) да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је је предмет
набавке
Доказ за правна лица, предузетнике и физичка лица
а) Решење за обављање промета медицинским средствима која су предмет јавне набавке
издато од стране Министарства надлежног за област пољопривреде или Министарства надлежног за
област здравља или Решење за производњу медицинских средстава која су предмет јавне набавке
издато од стране Министарства надлежног за област пољопривреде или Министарства надлежног за
област здравља.
Уколико је у питању заједничка понуда, услов под тачком 5) дужан је да испуни понуђач из групе
понуђача којем је поверено извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог услова.
5) да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду,
запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да гарантује да је ималац права
интелектуалне својине.
Доказ за правна лица, предузетнике и физичка лица
Изјава да је поштовао обавезе из члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама, односно
обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада,
заштити животне средине, као и да гарантује да је ималац права интелектуалне својине – попуњена,
потписана и оверена печатом (образац у саставу конкурсне документације).
Посебна напомена за подношење понуде са подизвођачем:
Уколико понуђач учествује са подизвођачем дужан је да за подизвођача достави доказе о
испуњености обавезних услова из тач. 1) до 4), а доказ о испуњености услова из тачке 5) за део
набавке који ће извршити преко подизвођача.
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4.2. ДОДАТНИ УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 76. ЗАКОНА
О ЈАВНИМ НАБАВКАМА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ДОДАТНИХ УСЛОВА
Поред обавезних услова, понуђач мора испуњавати и додатне услове за учешће у поступку
јавне набавке из члана 76. Закона о јавним набавкама. Понуђач у поступку јавне набавке мора
доказати:
1) да испуњава услов финансијског капацитета:
а) да понуђач у две године које претходе објављивању позива за подношење понуда,
није био неликвидан ни један дан, до дана објављивања позива за подношење понуда.
Доказ за правна лица, предузетнике и физичка лица
- потврда Народне банке Србије о броју дана неликвидности издата након објављивања
позива за подношење понуда.
Напомена: понуђачи чији су подаци о ликвидности јавно доступни на интернет страници
Народне банке Србије, нису дужни да достављају доказе о испуњености овог услова.
б) да је понуђач у претходне две пословне године (2016. и 2017. година) имао укупне
приходе у износу од минимум 15.000.000,00 динара.
Доказ за правна лица и предузетнике који воде књиговодство
Биланс стања и успеха за 2016 и 2017. годину или Извештај о бонитету који обухвата 2016 и
2017. годину.
Доказ за правна лица која немају обавезу вођења књиговодства
Изјава, у слободној форми, дата под пуном материјалном и кривичном одговорношћу да
испуњава овај услов, документована потврдом о разврставању.
Доказ за предузетнике који немају обавезу вођења књиговодства и физичка лица
Изјава, у слободној форми, дата под пуном материјалном и кривичном одговорношћу да
понуђач испуњава овај услов.
Напомена: Понуђачи који су регистровани у регистру који води Агенција за привредне
регистре не морају да доставе биланс успеха, ако је податак о приходима од последње две године
јавно доступан на интернет страни АПР-а. Уколико понуђач у једној пословној години испуњава овај
услов, довољно је да достави биланс успеха или извештај о бонитету за ту једну пословну годину.
2) да испуњава услов кадровског капацитета:
- да понуђач има најмање једног сервисера за сервисирање понуђених уређаја запосленог на
неодређено време, односно да сервис са којим понуђач има уговор о пословној сарадњи има најмање
једног сервисера за сервивсирање понуђених уређаја запосленог на неодређено време.
Доказ за правна лица, предузетнике и физичка лица
М обрасци пријаве на социјално осигурање запослених (за обе партије).
3) да испуњава услов пословног капацитета:
-да понуђач има овлашћење произвођача или овлашћеног заступника произвођача да у
предметном поступку јавне набавке понуди добра тог произвођача.
Доказ за правна лица, предузетнике и физичка лица
Овлашћење произвођача или овлашћеног заступника произвођача
Напомена: Додатне услове понуђачи из групе понуђача испуњавају заједно.
Подизвођач не мора да испуњава додатне услове за учешће у поступку јавне набавке.

Конкурсна документација
страна 13 од 48

4.3. ОПШТЕ НАПОМЕНЕ У ПОГЛЕДУ ДОКАЗИВАЊА
Докази о испуњености услова могу се достављати у неовереним копијама. Наручилац може пре
доношења одлуке о додели уговора захтевати од понуђача чија је понуда на основу извештаја комисије
за јавну набавку оцењена као најповољнија да достави на увид оригинал или оверену копију свих или
појединих доказа о испуњености услова.
Ако понуђач у остављеном, примереном року који не може бити краћи од пет дана од дана
упућивања захтева за достављање документације, не достави на увид оригинал или оверену копију
тражених доказа, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.
Понуђач није дужан да доставља доказе који су јавно доступни на интернет страницама
надлежних органа.
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 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 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.
Ако понуђач није могао да прибави тражена документа у року за подношење понуде, због тога
што она до тренутка подношења понуде нису могла бити издата по прописима државе у којој понуђач
има седиште и уколико уз понуду приложи одговарајући доказ за то, наручилац ће дозволити понуђачу
да накнадно достави тражена документа у примереном року.
Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају докази тражени конкурсном
документацијом, понуђач може, уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и
материјалном одговорношћу оверену пред судским или управним органом, јавним бележником или
другим надлежним органом те државе.
Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у вези са
испуњеношћу услова из поступка јавне набавке која наступи до доношења одлуке о додели уговора,
односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је документује на
прописан начин.

5. УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ
Упутство понуђачима како да сачине понуду (у даљем тексту: упутство) садржи следеће
податке о захтевима наручиоца у погледу садржине понуде, као и услове под којима се спроводи
поступак јавне набавке.
5.1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ
Понуда мора бити сачињена на српском језику. Понуђач може да приложи део понуде који се
односи на сертификате и потврде произвођача, односно овлашћеног заступника произвођача и на
енглеском језику. Уколико Наручилац у току стручне оцене понуда утврди да би тај део требало да буде
преведен на српски језик, одредиће понуђачу рок у коме је дужан да изврши превод тог дела понуде.
Превод мора бити оверен од стране судског тумача. У случају спора, релевантна је верзија конкурсне
документације на српском језику.
5.2. ПОСЕБНИ ЗАХТЕВИ
Понуђач може за једну партију да поднесе само једну понуду.
Понуда се доставља у писаном облику, у једном примерку, на Обрасцу понуде из конкурсне
документације и мора бити јасна и недвосмислена, читко попуњена - откуцана или написана
необрисивим мастилом, оверена и потписана од стране овлашћеног лица понуђача. Образац понуде се
попуњава за сваку партију посебно.
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Понуђач подноси понуду у затвореној коверти или кутији, затворену на начин да се приликом
отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара.
Уз понуду се, поред доказа о испуњавању обавезних и додатних услова, доставља и:
1. Модел уговора - попуњен на свим местима где је то предвиђено, оверен печатом и потписан
на последњој страни модела, чиме понуђач потврђује да прихвата елементе уговора (модел у саставу
конкурсне документације). Модел уговора се попуњава за сваку партију посебно. У случају да понуђач
подноси понуду за више партија, модел уговора треба копирати у потребном броју примерака.
2. Изјава о независној понуди, попуњена, потписана и оверена печатом (образац у саставу
конкурсне документације).
3. Изјава понуђача да ће предати средство финансијског обезбеђења за испуњење
обавеза у гарантном року- попуњена, потписана и оверена печатом (образац у саставу конкурсне
документације).
4. Средство финансијског обезбеђења за озбиљност понуде - на начин предвиђен
конкурсном документацијом.
5. Структура цене - попуњена, потписана и оверена печатом. У обрасцу структуре цене наводе
се основни елементи понуђене цене: цена (јединична и укупна) са и без ПДВ-а, као и произвођач,
земља порекла и модел понуђеног уређаја (образац у саставу конкурсне документације). Образац
структуре цене попуњава се за сваку партију посебно.
6. Потврда произвођача или овлашћеног заступника произвођача да добра која понуђач нуди
Наручиоцу задовољавају минималне техничке карактеристике захтеване спецификацијом која је
саставни део конкурсне документације, са назнаком наручиоца и шифре или назива набавке. Уколико
понуђач доставља потврду овлашћеног заступника произвођача, дужан је да достави и доказ да је
правно лице које му је издало потврду овлашћени заступник. Доказ може бити уговор између
овлашћеног заступника и произвођача, потврда произвођача или други доказ да је лице овлашћени
заступник произвођача.
7. Каталог произвођача, проспект, извод из каталога или званичне интернет странице
произвођача, који треба да садржи слику уређаја и технички опис понуђених добара.
Пожељно је да сви документи поднети уз понуду буду повезани траком – спиралом.
Понуде, са припадајућом документацијом се достављају, поштом или непосредно, на адресу
Наручиоца: Јавно комунално предузеће "Зоохигијена и ветерина Нови Сад" Нови Сад, Спортски
пословни центар Војводина, улица Сутјеска број 2, II спрат. Коверат мора имати ознаку:
"Понуда за јавну набавку добара – Ветеринарска опрема и друга опрема за ветеринарске
амбуланте, партија број ____ (шифра: ОПОВ-Д-2/2018-ЗОО) - НЕ ОТВАРАТИ", а на полеђини назив
понуђача и адресу, број телефона понуђача, као и име и презиме особе за контакт. У случају да понуду
подноси група понуђача, на коверти је пожељно назначити да се ради о групи понуђача.
Рок за подношење понуде је 21. јуни 2018. године, до 10,00 часова.
Време и место отварања понуда: 21. јуни 2018. године са почетком у 10,30 часова, у
просторијама Наручиоца, у Новом Саду, Спортски пословни центар Војводина, улица Сутјеска број
2, II спрат.
Благовремена понуда је понуда која је примљена од стране наручиоца у року одређеном у
позиву за подношење понуда.
Отварање понуда је јавно. Свако заинтересовано лице може присуствовати отварању понуда. У
поступку отварања понуда активно могу учествовати само овлашћени представници понуђача.
Представник понуђача дужан је да достави уредно оверено овлашћење (потписано и оверено
печатом) за учествовање у отварању понуда.
Сви обрасци у конкурсној документацији морају бити попуњени, оверени и потписани од стране
овлашћеног лица понуђача.
Уколико понуду подноси група понуђача, све обрасце и изјаве, осим Обрасца изјаве да је
поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима
рада, заштити животне средине, као и да гарантује да је ималац права интелектуалне својине,
попуњава, оверава и потписује овлашћено лице члана групе понуђача који је одређен као носилац
посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем. Образац
изјаве да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и
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условима рада, заштити животне средине, као и да гарантује да је ималац права интелектуалне
својине, попуњава, оверава и потписује сваки понуђач из групе понуђача.
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, све обрасце, попуњава, оверава и потписује
понуђач.
Понуда мора да садржи све елементе који су тражени у конкурсној документацији и накнадно
послатим додатним информацијама и објашњењима или изменама и допунама.
Понуђач може да у оквиру понуде достави укупан износ и структуру трошкова припремања
понуде. Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од
наручиоца накнаду трошкова (образац у саставу конкурсне документације).
Ако поступак јавне набавке буде обустављен из разлога који су на страни наручиоца,
наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у
складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења, под
условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.
5.3. ПАРТИЈЕ
Предметна јавна набавка је обликована по партијама:
Партија 1 – Дијагностичка опрема за ветеринарску медицину
Партија 2 – Опрема за операциону салу ветеринарске клинике
Понуђач може да поднесе понуду за једну или више партија. Понуда мора да обухвати најмање
једну целокупну партију. У случају да понуђач подноси понуду за више партија, понуда мора бити
поднета тако да се може оцењивати за сваку партију посебно. Понуђач може за једну партију да
поднесе само једну понуду. У случају да понуђач подноси понуду за више партија, докази о
испуњавању услова из члана 75. и 76. Закона, који се достављају уз понуду, не морају бити
достављени за сваку партију посебно, односно могу бити достављени у једном примерку за више
партија. Обрасци из конкурсне документације се достављају посебно уз сваку партију само ако је у
самом обрасцу остављено место за понуђача да упише број партије.
5.4. ИЗМЕНА, ДОПУНА И ОПОЗИВ ПОНУДЕ
У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду, на
начин на који се понуда подноси. Измена, допуна или опозив понуде се доставља, поштом или
непосредно, на адресу Наручиоца. На коверти мора бити назначено да ли је у питању измена, допуна
или опозив, као и предмет и шифра јавне набавке, број партије, као и назнака „НЕ ОТВАРАТИ“.
5.5. САМОСТАЛНО УЧЕШЋЕ, УЧЕШЋЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ И СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ
Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој
понуди или као подизвођач, нити да учествује у више заједничких понуда. Понуђач који учествује у
заједничкој понуди, не може истовремено да учествује као подизвођач.
5.6. АНГАЖОВАЊЕ ПОДИЗВОЂАЧА
Уколико понуђач ангажује подизвођача дужан је да у својој понуди наведе проценат укупне
вредности набавке који ће поверити подизвођачу и део предмета набавке који ће се извршити преко
подизвођача. Проценат укупне вредности набавке који ће понуђач поверити подизвођачу не може бити
већи од 50 %.
Ако понуђач у понуди наведе да ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу, дужан
је да наведе назив подизвођача, а уколико уговор између наручиоца и понуђача буде закључен, тај
подизвођач ће бити наведен у уговору.
Понуђач, односно добављач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из
поступка јавне набавке, односно за извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.
5.7. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА
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Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде је споразум којим се
понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који
обавезно садржи податке о:
1) члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати
групу понуђача пред наручиоцем;
2) понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор;
3) понуђачу који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења;
4) понуђачу који ће издати рачун;
5) рачуну на који ће бити извршено плаћање;
6) обавезама сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора.
Понуђачи који поднесу заједничку понуду одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.
5.8. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ И ДРУГО
Рок важења понуде не може бити краћи од 45 дана од дана отварања понуда. У случају истека
рока важења понуде, наручилац ће у писаном облику затражити од понуђача продужење рока важења
понуде. Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде не може мењати понуду.
Рок испоруке не може бити дужи од 60 дана од дана закључења уговора. Испоруком се сматра
инсталација, пуштање у рад и обука запослених за коришћење уређаја.
Место испоруке је Град Нови Сад, на адреси коју одреди овлашћено лице Наручиоца.
Аванс није дозвољен.
Рок плаћања је 60 дана од дана пријема фактуре и отпремнице, потписане од стране
овлашћеног лица Наручиоца и верификованих Записником о квантитативном и квалитативном пријему.
Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача наведен у профактури, односно фактури.
Гарантни рок на понуђене уређаје не може бити краћи од 12 месеци од дана потписивања
записника о квалитативном и квантитативном пријему. Гарантни рок се не односи на потрошни
материјал и прибор, за које важи гарантни рок произвођача. Понуђач је дужан да у гарантном року,
преко овлашћеног сервисера обезбеди о свом трошку редовно сервисирање опреме, као и
превентивне сервисне прегледе добара. Рок одзива у гарантном року не може бити дужи од 24 сата,
рачунајући од тренутка упућивања позива за отклањање недостатака од стране Наручиоца.
Добављач има обавезу да обезбеди да на тржишту постоје резервни делови, прибор и
потрошни материјал за понуђена добра, најмање седам година од дана закључења уговора.
5.9. ВАЛУТА И НАЧИН ИЗРАЖАВАЊА ЦЕНЕ
Цена мора да буде исказана у динарима, без пореза на додату вредност и исказује се по
јединици мере. На крају обрасца понуде исказује се укупна вредност без ПДВ-а и укупна вредност са
ПДВ-ом. За оцену понуде ће се узимати у обзир цена без пореза на додату вредност.
У цену су урачунати сви припадајући трошкови неопходни за реализовање уговора о јавној
набавци.
Ако понуђена цена укључује увозну царину и друге дажбине, понуђач је дужан да тај део
одвојено искаже у динарима.
5.10. СРЕДСТВА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА
1) Понуђач је дужан да уз понуду достави средство финансијског обезбеђења за озбиљност
понуде којим обезбеђује испуњење својих обавеза у поступку јавне набавке у виду регистроване
бланко соло менице (оверена печатом и потписана од стране овлашћеног лица) са меничним
овлашћењем - писмом на износ од 10% од понуђене вредности без ПДВ-а за партију за коју подноси
понуду. Наведено менично овлашћење мора да важи најмање колико и понуда. Ако понуђач подноси
понуду за више партија може доставити једну меницу са меничним овлашћењем на износ од 10%
збира понуђених вредности за све партије или по једну меницу са меничним овлашћењем на 10% од
понуђене вредности за сваку партију појединачно.
Наручилац може уновчити гаранцију дату уз понуду у следећим случајевима:
- уколико понуђач након истека рока за подношење понуда повуче или мења своју понуду
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- уколико понуђач коме је додељен уговор одбије да потпише или не потпише уговор о јавној набавци у
року који му одреди Наручилац
- уколико понуђач не поднесе средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла, у складу
са захтевима из конкурсне документације.
Понуђач је обавезан да уз понуду достави и Копију картона са депонованим потписима
овлашћеног лица понуђача као и доказ о регистрацији менице.
Наручилац ће, након закључења уговора, вратити менице понуђачима са којима није закључен
уговор, у року од пет дана од дана пријема захтева понуђача за повраћај менице.
2) Понуђач коме је додељен уговор (добављач) је дужан да, у року од три дана од дана
закључења уговора, Наручиоцу достави средство финансијског обезбеђења за добро извршење
посла, виду регистроване бланко соло менице (оверена печатом и потписана од стране овлашћеног
лица) са меничним овлашћењем - писмом на износ од 10% од понуђене вредности без ПДВ-а за
партију за коју подноси понуду. Менично овлашћење мора да важи најмање десет дана дуже од
уговореног рока испоруке. Ако се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне
обавезе, важност средства финансијског обезбеђења за добро извршење мора да се продужи.
Наручилац може уновчити средство обезбеђења за добро извршење посла у случају да
понуђач не изврши своје уговорне обавезе у роковима и на начин предвиђен уговором.
Поднето средство финансијског обезбеђења не може да садржи додатне услове за исплату,
краће рокове, мањи износ или промењену месну надлежност за решавање спорова.
3) Понуђач коме је додељен уговор (добављач) је дужан да, приликом испоруке, Наручиоцу
достави средство финансијског обезбеђења за испуњење обавеза у гарантном року, у виду
регистроване бланко соло менице (оверена печатом и потписана од стране овлашћеног лица) са
меничним овлашћењем - писмом на 10% износа уговорене вредности без ПДВ-а.
Средство финансијског обезбеђења за испуњење обавеза у гарантном року мора да важи
најмање десет дана дуже од истека гарантног рока. Ако се за време трајања уговора продужи гарантни
рок, важност средства финансијског обезбеђења мора да се продужи.
Наручилац може уновчити средство обезбеђења за испуњење обавеза у гарантном року у
случају да понуђач не буде извршавао своје обавезе које проистичу из гарантног рока у роковима и на
начин предвиђен уговором.
Поднето средство финансијског обезбеђења не може да садржи додатне услове за исплату,
краће рокове, мањи износ или промењену месну надлежност за решавање спорова.
У складу с тим, понуђач је дужан да уз понуду достави Изјаву да ће предати средство
финансијског обезбеђења за испуњење обавеза у гарантном року, на начин одређен конкурсном
документацијом.
5.11. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА
Заинтересовано лице може, у писаном облику тражити од наручиоца додатне информације или
појашњења у вези са припремањем понуде, најкасније пет дана пре истека рока за подношење понуда.
Додатне информације или појашњења у вези са припремом понуде понуђач може тражити:
- у писаном облику, доставом захтева на адресу: Јавно комунално предузеће "Зоохигијена и ветерина
Нови Сад" Нови Сад, Спортски пословни центар Војводина, улица Сутјеска број 2, II спрат. или
електронску адресу: јavnenabavke.zoohigijena@gmail.com, са назнаком: "Питања у вези са јавном
набавком добара – Ветеринарска опрема и друга опрема за ветеринарске амбуланте (шифра: ОПОВД-2/2018-ЗОО)".Радно време писарнице за непосредан пријем докумената је од 7:00 до 15:00
часова, радним даном (понедељак – петак).
- није прихватљиво непосредно
достављање докумената на друго место осим Писарнице
- доставом на електронску адресу: javnenabavke.zoohigijena@gmail.com, са назнаком: "Питања
у вези са јавном набавком добара – Ветеринарска опрема и друга опрема за ветеринарске
амбуланте (шифра: ОПОВ-Д-2/2018-ЗОО)". Електронска пошта се прима од 7:00 до 15:00
часова, радним даном (понедељак – петак). Електронска пошта која је приспела на mail
сервер у другом временском периоду биће примљена и заведена наредног радног дана.
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Није прихватљиво слање електронске поште на друге e-mail адресе осим горе
наведене.
Наручилац ће заинтересованом лицу у року од три дана од дана пријема захтева, послати
одговор у писаном облику и истовремено ту информацију објавити на Порталу јавних набавки и на
својој интернет страници.
Комуникација се у поступку јавне набавке и у вези са обављањем послова јавних набавки
одвија писаним путем, односно путем поште, електронске поште или факсом. Тражење додатних
информација или појашњења у вези са припремањем понуде телефоном није дозвољено.
Ако је документ из поступка јавне набавке достављен од стране наручиоца или понуђача путем
електронске поште или факсом, страна која је извршила достављање дужна је да од друге стране
захтева да на исти начин потврди пријем тог документа, што је друга страна дужна и да учини када је
то неопходно као доказ да је извршено достављање.
5.12. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА
Наручилац може да захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу,
вредновању и упоређивању понуда, а може да врши и контролу (увид) код понуђача односно његовог
подизвођача.
Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно извршити
контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац ће понуђачу оставити
примерен рок да поступи по позиву наручиоца, односно да омогући наручиоцу контролу (увид) код
понуђача, као и код његовог подизвођача.
Наручилац може, уз сагласност понуђача, да изврши исправке рачунских грешака уочених
приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања 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.
5.13. ДОДАТНО СРЕДСТВО ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА
Ако се понуђач коме је додељен уговор налази на списку негативних референци који води
Управа за јавне набавке, а предмет за који је понуђач добио негативну референцу није истоврсан
предмету ове јавне набавке, дужан је да, приликом закључења уговора, Наручиоцу достави додатно
средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла, у виду регистроване бланко соло
менице (оверена печатом и потписана од стране овлашћеног лица) са меничним овлашћењем - писмом
на 15% вредности уговора.
Средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла мора да важи најмање пет дана
дуже од дана престанка важења уговора. Наручилац може реализовати средство обезбеђења за добро
извршење посла у случају да понуђач не буде извршавао своје обавезе у роковима и на начин
предвиђен уговором. Поднето средство финансијског обезбеђења не може да садржи додатне услове
за исплату, краће рокове, мањи износ или промењену месну надлежност за решавање спорова.
5.14. КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА
Критеријум је мерило које се користи за вредновање, упоређивање и оцењивање понуда.
Критеријум за оцењивање понуда је "економски најповољнија понуда", према следећим елементима
критеријума:
РЕД. БР.
1.
2.
3.

ЕЛЕМЕНТ КРИТЕРИЈУМА
Укупна вредност понуде
Гарантни рок за уређаје
УКУПНО

БРОЈ ПОНДЕРА
90
10
100

1) Укупна вредност понуде
Понуда са најнижом укупном вредношћу добија максималан број пондера - 90 пондера.
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Остале понуде се вреднују по следећој формули:
Најнижа укупна вредност х 90
----------------------------------------------------Укупна вредност понуде
У циљу прецизног математичког израчунавања и избегавања математичке операције дељења
са нулом, укупна вредност понуде не може бити мања од 0,01 динар.
Заокруживање добијених пондера врши се на две децимале.
2) Гарантни рок за уређаје
Понуда са најдужим гарантним роком добија максималан број пондера – 10 пондера.
Остале понуде се вреднују по следећој формули:
Понуђени гарантни рок х 10
----------------------------------------------------Најдужи гарантни рок
Гарантни рок за уређаје се изражава у месецима у односу на дан потписивања записника о
квалитативном и квантитативном пријему и не може бити краћи од 12 месеци од дана потписивања
записника. Заокруживање добијених пондера врши се на две децимале.
5.14. ДВЕ ИЛИ ВИШЕ ПОНУДА СА ИСТИМ БРОЈЕМ ПОНДЕРА
Уколико након извршене стручне оцене понуда, две или више понуда имају исти број пондера,
повољнијом ће се сматрати понуда која има краћи рок испоруке. Рок испоруке се рачуна у данима у
односу на дан закључења уговора и не може бити дужи од 60 дана. Испоруком се сматра инсталација,
пуштање у рад и обука запослених за коришћење уређаја.
5.16. ОБАВЕШТЕЊЕ О НАКНАДИ ЗА КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНАТА
Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права
интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач.
5.17. ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА
Захтев за заштиту права може да поднесе лице дефинисано у члану 148. Закона о јавним
набавкама (у даљем тексту: подносилац захтева)..
Захтев за заштиту права може да поднесе Управа за јавне набавке, Државна ревизорска
институција, јавни правобранилац и грађански надзорник. Наведени органи и организације нису дужни
да подносе захтев за заштиту права на захтев лица из члана 148. Закона о јавним набавкама , ако та
лица нису искористила право на подношење захтева.
Захтев за заштиту права подноси се Наручиоцу, а копија се истровремено доставља и
Републичкој комисији.
Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке
радње наручиоца, осим ако Законом о јавним набавкама није другачије одређено.
Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за подношење
понуда или конкурсне документације сматраће се благовременим ако је примљен од стране наручиоца
најкасније три дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања. У случају
подношења захтева за заштиту права на наведени начин не долази до застоја рока за подношење
понуда.
После доношења одлуке о додели уговора или одлуке о обустави поступка, рок за подношење
захтева за заштиту права је пет дана од дана објављивања одлуке о додели уговора на Порталу јавних
набавки.
На достављање захтева за заштиту права примењују се одредбе члана 149. Закона о јавним
набавкама.
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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 захтева из члана 149. Закона о јавним набавкама, 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.
Наручилац ће обавештење о поднетом захтеву за заштиту права објавити на Порталу јавних
набавки и на својој интернет страници најкасније у року од два дана од дана пријема захтева за
заштиту права.
Подносилац захтева за заштиту права је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати
таксу у износу од:
1) 60.000 динара у поступку јавне набавке мале вредности и преговарачком поступку без
објављивања позива за подношење понуда;
2) 120.000 динара ако се захтев за заштиту права подноси пре отварања понуда и ако
процењена вредност није већа од 120.000.000 динара;
3) 250.000 динара ако се захтев за заштиту права подноси пре отварања понуда и ако је
процењена вредност већа од 120.000.000 динара;
4) 120.000 динара ако се захтев за заштиту права подноси након отварања понуда и ако
процењена вредност није већа од 120.000.000 динара;
5) 120.000 динара ако се захтев за заштиту права подноси након отварања понуда и ако збир
процењених вредности свих оспорених партија није већа од 120.000.000 динара, уколико је набавка
обликована по партијама;
6) 0,1% процењене вредности јавне набавке, односно понуђене цене понуђача којем је
додељен уговор, ако се захтев за заштиту права подноси након отварања понуда и ако је та вредност
већа од 120.000.000 динара;
7) 0,1% збира процењених вредности свих оспорених партија јавне набавке, односно понуђене
цене понуђача којима су додељени уговори, ако се захтев за заштиту права подноси након отварања
понуда и ако је та вредност већа од 120.000.000 динара.
И то на следећи начин:
 сврха плаћања: Захтев за заштиту права; назив наручиоца; број или ознака јавне набавке
 корисник (прималац): Буџет Републике Србије;
 шифра плаћања: 153 – на налогу за уплату или
253 – на налогу за пренос
 број жиро рачуна: 840-30678845-06
 позив на број: подаци о броју или ознаци јавне набавке поводом које се подноси захтев за
заштиту права

5.18. ЗАКЉУЧЕЊЕ УГОВОРА
Наручилац ће закључити уговор са понуђачем коме је додељен уговор у року од осам дана од
дана протека рока за подношење захтева за заштиту права.
Наручилац може и пре истека рока за подношење захтева за заштиту права, закључити уговор
о јавној набавци ако је поднета само једна понуда. У овом случају, уговор ће бити закључен у року од
осам дана од дана доношења одлуке о додели уговора.
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6. ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ
Јавна набавка добара – Ветеринарска опрема и друга опрема
за ветеринарске амбуланте
(шифра: ОПОВ-Д-2/2018-ЗОО)
Партија број ____ - ________________________________________

Број: __________
Дана: __________ 2018. године
Упућујемо вам понуду за јавну набавку добара – ветеринараска опрема и друга опрема за
ветеринарске амбуланте, за партију број ___- ___________________________________, у свему према
захтевима из конкурсне документације и у складу са важећим прописима и стандардима.
ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ/НОСИОЦУ ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОНУДЕ
1. Пословно име понуђача или скраћени назив: ________________________________________
2. Адреса седишта: ______________________________________________________________
3. П И Б: _____________________ 4. Матични број: ____________________________________
5. Контакт особа: __________________________________________
6. Представник понуђача: ___________________________________
7. Број телефона:_______________ 8. E-mail: _________________________________________
9. Број рачуна и назив пословне банке: _____________________________________________

Понуду дајемо: (заокружити)
а) самостално

б) заједничка понуда

в) понуда са подизвођачем

Конкурсна документација
страна 22 од 48

б) заједничка понуда
ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ ИЗ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА
1. Пословно име понуђача или скраћени назив: ________________________________________
2. Адреса седишта: _______________________________________________________________
3. П И Б: ____________________ 4. Матични број: _____________________________________
5. Контакт особа: __________________________________________
6. Представник понуђача: ___________________________________
7. Број телефона:______________ 8. E-mail: __________________________________________
9. Број рачуна и назив пословне банке: ______________________________________________

ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ ИЗ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА
1. Пословно име понуђача или скраћени назив: _______________________________________
2. Адреса седишта: _____________________________________________________________
3. П И Б: ____________________ 4. Матични број: ____________________________________
5. Контакт особа: ________________________________________
6. Представник понуђача: ___________________________________
7. Број телефона:______________ 8. E-mail: __________________________________________
9. Број рачуна и назив пословне банке: ______________________________________________

ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ ИЗ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА
1. Пословно име понуђача или скраћени назив: _______________________________________
2. Адреса седишта: _______________________________________________________________
3. П И Б: ____________________ 4. Матични број: _____________________________________
5. Контакт особа: __________________________________________
6. Представник понуђача: ___________________________________
7. Број телефона:_______________ 8. E-mail: ________________________________________
9. Број рачуна и назив пословне банке: ______________________________________________

Напомена: Овај део обрасца понуђач попуњава само ако подноси заједничку понуду. Уколико је број
понуђача у заједничкој понуди већи од три, овај део обрасца треба копирати
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в) понуда са подизвођачем
ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ
1. Пословно име подизвођача или скраћени назив: _____________________________________
2. Адреса седишта: __________________________________________
3. П И Б: ____________________ 4. Матични број: ___________________________________
5. Контакт особа: __________________________________________
6. Представник подизвођача: ___________________________________
7. Број телефона:______________ 8. E-mail: __________________________________________
9. Број рачуна и назив пословне банке: ______________________________________________
Проценат укупне вредности јавне набавке који ће бити поверен подизвођачу износи ___________ %.
Подизвођач
ће
предмет
јавне
набавке
извршити
у
делу:
____________
__________________________________________________________________________
ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ
1. Пословно име подизвођача или скраћени назив: _____________________________________
2. Адреса седишта: ________________________________________
3. П И Б: ____________________ 4. Матични број: _________________________________
5. Контакт особа: __________________________________________
6. Представник подизвођача: ___________________________________
7. Број телефона:_______________ 8. E-mail: ________________________________________
9. Број рачуна и назив пословне банке: ______________________________________________
Проценат укупне вредности јавне набавке који ће бити поверен подизвођачу износи ___________ %.
Подизвођач
ће
предмет
јавне
набавке
извршити
у
делу:
____________
___________________________________________________________________________________
ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ
1. Пословно име подизвођача или скраћени назив: _____________________________________
2. Адреса седишта: ________________________________________
3. П И Б: _____________________ 4. Матични број: ___________________________________
5. Контакт особа: __________________________________________
6. Представник подизвођача: ___________________________________
7. Број телефона:_______________ 8. E-mail: _________________________________________
9. Број рачуна и назив пословне банке: ________________________________________________
Проценат укупне вредности јавне набавке који ће бити поверен подизвођачу износи ___________ %.
Подизвођач
ће
предмет
јавне
набавке
извршити
у
делу:
____________
____________________________________________________________________________________
Напомена: Овај део обрасца понуђач попуњава само ако подноси понуду са подизвођачем/
подизвођачима. Уколико је број подизвођача већи од три, овај део обрасца треба копирати.
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Рок важења понуде: _________ дана од дана отварања понуда (најмање 45 дана).
Понуда обухвата испоруку добара у свему према спецификацији и обрасцу структуре цене. Квалитет
материјала, израде и функционалности у потпуности одговара захтевима из спецификације за ову
партију.
УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ: _____________ динара без ПДВ-а.
УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ: ____________ динара са ПДВ-ом.
У укупну вредност понуде су урачунати сви зависни трошкови које понуђач има при реализацији
предмета набавке, као што су трошкови, транспорта, испоруке, инсталације, пуштања у рад, као и
обуке запослених код Наручиоца за коришћење добара.
Рок испоруке је ______ дана од дана закључења уговора (највише 60 дана). Испоруком се сматра
инсталација, пуштање у рад и обука запослених за коришћење уређаја.
Рок плаћања је 60 дана од дана пријема фактуре и отпремнице, потписане од стране овлашћеног
лица Наручиоца и верификованих Записником о квантитативном и квалитативном пријему.
Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача наведен у профактури, односно фактури.
Гарантни рок за понуђене уређаје је _____________ месеци од дана потписивања записника о
квалитативном и квантитативном пријему (не може бити краћи од 12 месеци). Понуђач је дужан да у
гарантном року, поред обавеза које проистичу из гарантног листа, преко овлашћеног сервисера
обезбеди о свом трошку редовно сервисирање опреме, као и превентивне сервисне прегледе добара.
Рок одзива у гарантном року је _______ сати од упућивања позива за отклањање недостатака од
стране Наручиоца (не може бити дужи од 24 сата).
Гарантни рок за потрошни материјал и прибор је гарантни рок произвођача.
Гаранција да ће на тржишту постојати резервни делови, прибор и потрошни материјал за понуђена
добра, је _____ година од дана закључења уговора (најмање седам година).

М.П.

______________________
потпис овлашћеног лица
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7. МОДЕЛ УГОВОРА
О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ ДОБАРА –
Ветеринарска опрема и друга опрема за ветеринарске амбуланте
ШИФРА: ОПОВ-Д-2/2018-ЗОО
Партија број ____ - _____________________________________________________

Закључен у Новом Саду, дана ____________ 2018. године, између:

1.

Јавног комуналног предузећа "Зоохигијена и ветерина Нови Сад" Нови Сад, улица Футошки пут
13, Нови Сад, ПИБ: 100454644, матични број: 08408777, коју заступа Александар Бурсаћ,
директор (у даљем тексту: Наручилац), и

2.

________________________________________________, матични број: _____________, ПИБ:
_______________, са седиштем у ______________, улица _________________, кога заступа
_________________________________ (у даљем тексту: Добављач)

Уговорне стране сагласно констатују:
- да је Наручилац, на основу Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС", број 124/12,
14/15 И 68/15) и подзаконских аката којима се уређује поступак јавне набавке, спровео отворени
поступак јавне набавке добара – Ветеринарска опрема и друга опрема за ветеринарске амбуланте
(шифра: ОПОВ-Д-2/2018-ЗОО);

Члан 1.
Предмет овог уговора је набавка добара –ветринарска опрема и друга опрема за ветеринарске
амбуланте, партија број ___ - ____________________________________________________(у даљем
тексту: добрa), у свему према спецификацији Наручиоца и понуди Добављача, број _______ од
___________ 2018. године.
Врста, количина и цена добара из става 1. овог члана исказане су у спецификацији Наручиоца,
обрасцу структуре цене и понуди Добављача, које чине саставни део овог уговора.
Члан 2.
Укупна уговорена вредност за добра из члана 1. овог уговора износи ____________________
динара, без пореза на додату вредност, што са порезом на додату вредност у износу од
________________ динара, износи укупно ________________ динара.
У укупну вредност понуде су урачунати сви зависни трошкови које Добављач има при
реализацији предмета набавке, као што су трошкови транспорта, испоруке, инсталације, пуштања у
рад, као и обуке запослених код Наручиоца за коришћење добара.
Члан 3.
Добављач гарантује да ће испоручити све уговорене количине добара под условима и на начин
како је наведено у понуди и у складу са овим уговором, а у супротном, сагласан је да Наручиоцу
надокнади сву претрпљену штету која услед тога настане.
У складу са ставом 1. овог члана Добављач ће у року од три дана од дана закључења уговора,
предати Наручиоцу средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла, у виду
регистроване бланко соло менице (оверена печатом и потписана од стране овлашћеног лица) са
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меничним овлашћењем - писмом на износ од 10% од понуђене вредности без ПДВ-а за партију за
коју подноси понуду. Менично овлашћење мора да важи најмање десет дана дуже од уговореног рока
испоруке. Ако се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, важност
средства финансијског обезбеђења за добро извршење мора да се продужи.
Наручилац може уновчити средство обезбеђења за добро извршење посла у случају да
понуђач не изврши своје уговорне обавезе у роковима и на начин предвиђен уговором..
Потписом овог уговора Добављач даје своју безусловну сагласност Наручиоцу да може
реализовати депоновано средство финансијског обезбеђења у случају да Добављач не изврши своје
уговорне обавезе у роковима и на начин предвиђен уговором, као и да Добављач једнострано раскине
Уговор, без кривице Наручиоца.
Поднето средство финансијског обезбеђења не може да садржи додатне услове за исплату,
краће рокове, мањи износ или промењену месну надлежност за решавање спорова.
Наручилац ће добијену меницу вратити добављачу у року од пет дана од дана пријема захтева
за повраћај исте, али не пре потписивања Записника о квантитативном и квалитативном пријему из
члана 5. овог уговора, којим се констатује да су добра испоручена у свему у складу са одредбама
Уговора..
Члан 4.
Добављач је дужан да испоручи предметна добра у року од ______ дана од дана закључења
уговора, у свему према спецификацији, а Наручилац се обавезује да одреди место испоруке и да
обезбеди несметан приступ простору на који се добра испоручују.
Испоруком се сматра инсталација, пуштање у рад и обука запослених за коришћење уређаја.
У случају прекорачења рока из става 1. овог члана, Добављач је дужан да плати Наручиоцу на
име уговорне казне 0,5% од уговорене вредности за сваки дан закашњења с тим да укупан износ
уговорне казне не може прећи 10% укупне уговорене вредности из члана 2. став 1. овог уговора.
Право Наручиоца на наплату уговорне казне не утиче на право Наручиоца да захтева накнаду
штете.
Делимично извршење уговорених обавеза у предвиђеном року не искључује обавезу плаћања
уговорне казне.
Члан 5.
Добављач гарантује да добра која испоручује, а која су предмет набавке одговарају у свему у
погледу траженог квалитета материјала, израде и функционалности.
Квалитативну и квантитативну контролу и пријем добара приликом испоруке овлашћено лице
Наручиоца ће вршити уз присуство представника Добављача, при чему ће сачинити и потписати
Записник о квантитативном и квалитативном пријему којим се констатује да су испоручена добра нова,
неоштећена и функционална, у свему према захтевима Наручиоца утврђеним конкурсном
документацијом.
Видљиви недостаци у квалитету и очигледне грешке, констатоваће се у Записнику из става 2.
овог члана, чиме се сматра да је Добављач обавештен.
О скривеним недостацима, Наручилац обавештава Добављача, најкасније у року од пет дана од
њиховог откривања.
Наручилац, у случају кад обавести Добављача о недостацима, има право да захтева од
Добављача да отклони уочене недостатке или му преда друго добро без недостатака, што је Добављач
дужан и да учини, у року од пет дана од дана пријема обавештења из ст. 3. и 4. овог члана.
Члан 6.
Добављач се обавезује да:
- се детаљно упозна са потребама Наручиоца значајних за извршење уговорених обавеза;
- обезбеди превентивне мере за безбедан рад, у складу са законом;
- приликом примопредаје добара Наручиоцу достави гарантни лист, уверење о извршеном
еталонирању за уређаје који подлежу еталонизацији у складу са стандардом ISO 17025, упутство за
руковање и одржавање на српском језику и другу пратећу документацију.
- да обезбеди да на тржишту постоје резервни делови, прибор и потрошни материјал за понуђена
добра, _______ година од дана закључења уговора.
- преко овлашћеног сервисера обезбеди о свом трошку редовно сервисирање опреме у гарантном року,
као и превентивне сервисне прегледе добара.
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Члан 7.
Наручилац се обавезује да:
- да омогући Добављачу приступ локацији за несметану испоруку добара;
- пружи Добављачу све потребне информације које су релевантне за успешну испоруку добара,
- одреди овлашћено лице Наручиоца које ће извршити пријем добара.
Члан 8.
Рок плаћања је 60 дана од дана пријема фактуре и отпремнице, потписане од стране
овлашћеног лица Наручиоца и верификованих Записником о квантитативном и квалитативном пријему.
Профактура, односно фактура треба да гласи на:
Јавно комунално предузеће "Зоохигијена и ветерина Нови Сад" Нови Сад, Футошки пут 13,
ПИБ: 100454644.
Члан 9.
Гарантни рок за добра из члана 1. овог уговора је _________ месеци од дана потписивања
Записника из члана 5. став 2. овог уговора, од стране овлашћених лица обе уговорне стране. Гарантни
рок се не односи на потрошни материјал и прибор, за које важи гарантни рок произвођача.
Добављач се обавезује да ће у гарантном року на први писмени захтев Наручиоца, о свом
трошку отклонити све мане и недостатке који се односе на квалитет и исправност добара, а која настају
редовном употребом.
У гарантном року Добављач је у обавези да одржава исправност испоручених добара и отклања
све недостатке настале без кривице Наручиоца.
Рок одзива у гарантном року је _____ сата, рачунајући од тренутка упућивања позива за
отклањање недостатака од стране Наручиоца.
Уколико је немогуће да недостатак буде отклоњен на лицу места, Добављач ће о свом трошку
извршити транспорт предметног добра до места на којем се врши поправка. Уколико су недостаци
такви да се не могу отклонити поправком, Добављач је дужан да предметно добро замени новим.
Уколико је природа недостатака таква да се не могу отклонити у року од 48 сати од пријема захтева
Наручиоца, Добављач је дужан да Наручиоцу да на привремено коришћење добро истих или бољих
карактеристика, за време док траје поправка. Уколико недостаци не буду отклоњени ни у року од 30
дана од дана пријема захтева Наручиоца, Добављач је дужан да предметно добро замени новим.
Члан 10.
Као гаранцију за испуњење обавеза из чл. 5, 6. и 9. овог уговора, Добављач је дужан да,
приликом испоруке, достави средство финансијског обезбеђења за испуњење обавеза у гарантном
року, у виду регистроване бланко соло менице са меничним овлашћењем - писмом на 10% износа
уговорене вредности без ПДВ-а и са клаузулама „неопозива, безусловна, без протеста и трошкова“, са
роком доспећа "по виђењу" и роком важења најмање десет дана дужим од истека гарантног рока.
Истовремено, предајом поменуте менице Добављач се обавезује да Наручиоцу преда копије картона
са депонованим потписима овлашћених лица Добављача и доказ о регистрацији менице.
Ако се за време трајања уговора продужи гарантни рок, важност средства финансијског
обезбеђења мора да се продужи.
Поднето средство финансијског обезбеђења не може да садржи додатне услове за исплату,
краће рокове, мањи износ или промењену месну надлежност за решавање спорова.
Наручилац може уновчити средство обезбеђења за испуњење обавеза у гарантном року у
случају да понуђач не буде извршавао своје обавезе које проситичу из гарантног рока у роковима и на
начин предвиђен уговором.
Наручилац се обавезује да Добављачу, на његов писмени захтев, након истека рока важења
менице, врати нереализовану депоновану меницу у року од пет дана од дана пријема захтева.
Члан 11.
До потписивања Записника из члана 5. став 2. овог уговора, ризик случајне пропасти и
оштећења сноси Добављач.
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Члан 12.
На све међусобне односе, који нису дефинисани овим уговором, непосредно се примењују
одредбе Закона о облигационим односима.
Члан 13.
Уговорне стране су сагласне да све евентуалне спорове решавају споразумно, а у случају да
споразум није могућ, уговара се надлежност стварно надлежног суда у Новом Саду.
Члан 14.
Уговор је састављен у 4 (четири) истоветна примерка, од којих по два задржава свака уговорна
страна.

ЗА НАРУЧИОЦА
___________________

ЗА ДОБАВЉАЧА
М.П.
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______________________
потпис овлашћеног лица

8. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ
у отвореном поступку јавне набавке, шифра: ОПОВ-Д-2/2018-ЗОО

Понуђач: _____________________________________
Матични број: _________________________________

У складу са чл. 26. и 61. став 4. тачка 9) Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”,
број 124/12,14/15 и 68/15), под пуном материјалном и кривичном одговорношћу изјављујемо да понуду,
подносимо независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

М.П.

____________________________
потпис овлашћеног лица
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9. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА ИЗ ЧЛАНА 75.СТАВ 2. ЗАКОНА О ЈАВНИМ
НАБАВКАМА
у отвореном поступку јавне набавке, шифра: ОПОВ-Д-2/2018-ЗОО

Понуђач: _____________________________________
Матични број: _________________________________
У складу са чланом 75. став 2. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, број 124/12,
14/15 и 68/15), под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, изјављујемо да смо при
састављању понуде поштовали обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду,
запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да смо имаоци евентуалног права
интелектуалне својине.

М.П.

____________________________
потпис овлашћеног лица
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10. ОБРАЗАЦ - ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА ДА ЋЕ ПРЕДАТИ СРЕДСТВО ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА
ЗА ИСПУЊЕЊЕ ОБАВЕЗА У ГАРАНТНОМ РОКУ
у отвореном поступку јавне набавке, шифра: ОПОВ-Д-2/2018-ЗОО

Понуђач: _____________________________________
Матични број: _________________________________
Изјављујемо под кривичном и материјалном одговорношћу да ћемо, приликом испоруке добара
која су предмет уговора закљученог по спроведеном поступку јавне набавке, шифра: ОПОВ-Д-2/2018ЗОО, предати Наручиоцу средство финансијског обезбеђења за испуњење обавеза у гарантном
року, у виду регистроване бланко соло менице (оверена печатом и потписана од стране овлашћеног
лица) са меничним овлашћењем - писмом на 10% износа уговорене вредности без ПДВ-а.
Средство финансијског обезбеђења за испуњење обавеза у гарантном року мора да важи
најмање десет дана дуже од истека гарантног рока. Ако се за време трајања уговора продужи гарантни
рок, важност средства финансијског обезбеђења мора да се продужи.
Наручилац може уновчити средство обезбеђења за испуњење обавеза у гарантном року у
случају да понуђач не буде извршавао своје обавезе које проситичу из гарантног рока у роковима и на
начин предвиђен уговором.
Поднето средство финансијског обезбеђења не може да садржи додатне услове за исплату,
краће рокове, мањи износ или промењену месну надлежност за решавање спорова.
Обавезујемо се да ћемо истовремено са предајом уговорене врсте средства финансијског
обезбеђења, предати копију картона са депонованим потписима овлашћених лица понуђача, као и
доказ о регистрацији менице.
Сагласни смо да Наручилац задржи меницу до истека рока предвиђеног моделом уговора.

М.П

_______________________
потпис овлашћеног лица
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11. ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ
у отвореном поступку јавне набавке, шифра: ОПОВ-Д-2/2018-ЗОО
Понуђач: _____________________________________
Матични број: _________________________________
У складу са чланом 88. став 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 124/12,
14/15 и 68/15), прилажемо структуру трошкова насталих приликом припреме понуде у отвореном
поступку јавне набавке, шифра: ОПОВ-Д-2/2018-ЗОО.

РЕДНИ
БРОЈ
1.
2.
3.
4.

ВРСТА ТРОШКОВА

ИЗНОС (У ДИНАРИМА)

УКУПНО:

М.П

_______________________________
потпис овлашћеног лица
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12. ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ
у отвореном поступку јавне набавке, шифра: ОПОВ-Д-2/2018-ЗОО
Партија 1 – Дијагностичка опрема за ветеринарску медицину
Понуђач: _____________________________________
Матични број: _________________________________
У складу са чланом 61. став 4. тачка 7. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 124/12 ,14/15 и 68/15), прилажемо образац
структуре цене:

Р.б.

1

2.

Опис добра

Јед.
мере

Кол.

Цена по
јед.
мере у
дин.без
ПДВ-а

2

3

4

5

Компјутерски радиографски дијагностички систем(CR)
- Систем за аутоматско очитавање касета са фосфорним медијумом и
најмање једним местом за очитавање,
-Радна станица са додатном конзолом (са тастатуром и монитором) за
преглед слика (preview), идентификацију касета и стандардну обраду и
припрему за прослеђивање на жељену дестинацију у мрежи у DICOM 3.0
формату (DICOM print и DICOM send) за стандардну радиографију,
- Могућност обраде у стандардној радиографији, са резолуцијом 10
пиксела/мм:најмање 30 касета формата 35x43цм на сат,
- *Резолуција скенирања у стандардним апликацијама: најмање 10
пиксела/мм на свим форматима,
- Обрада слике у аквизицији: најмање 20 бита,
- Обрада слике излазна: најмање 16 бита,
- Касете са могућношћу записа демографских података пацијената,
- Могућност извоза слике на CD-ROM,
- Могућност везивања у PACS, RIS и HIS системе,
-Зумирање, ротирање, заокретање („flip“), додавање маркера на снимак,
подешавање контраста и осветљаја снимка, употреба филтера,
- Могућност увећања и умањења слике,
- Додавање информације о пацијенту на снимак, додавање маркера као и
текст-напомена (анотација),
- Могућност штампања на најмање два формата филма са различитим
комбинацијама снимака на једном филму,

ком

1
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Цена по
јед. мере
у дин. са
ПДВ-ом

Укупно у
дин. без
ПДВ-а

Укупно у
дин. са
ПДВ-ом

Земља
порекла
произвођач и
модел
понуђеног
уређаја

6

7 (4*5)

8 (4*6)

9

- Мултифреквенцијско процесирање снимка које омогућава визуализацију
тврдих и меких ткива на истом снимку (хармонизација ткива), тако да
органи (пројекције) имају предефинисане параметре процесирања који се
могу мењати и похрањивати,
- Унапред дефинисана подешавања за аутоматизовану обраду слике
према величини слике („мале“ и „велике“ животиње) и према анатомским
структурама које се снимају
- Мерење растојања и углова на снимку,
- Касете високе резолуције (10 пиксела/мм) за стандардну радиографију
35x43цм: 2 комада
2
3
4

Бустер позиционер за рендгенско снимање

ком.

1

ком

3

Wood-ova лампа

ком

2

Ветеринарски биохемијски анализатор
Принцип рада :
колориметрија, LED диоде 340 ~ 940nm таласна дужина
Реагенси:сви панели и кертриџи за појединачне тестове су за
једнократну употребу.
Диск панели: пуна крв (PCV<63%), plazma ili serum 200 μl
Појединачни панели: плазма или серум 50 μl, једна или две
анализе у кертридџу.
Панел профил: до 15 анализа за 15 минута
Појединачне анализе: дo 6 анализа за 10 мин.
Укључујући биохемијске, електролит и ендокрине параметре.
Систем
Koриснички интерфејс:Touch screen 13cm Color LCD
Интерна меморија: дo 50.000 анализа
Штампач: уграђен термални штампач, ekстерно USB штампач
Koнекције: USB, RS232, RJ45 (LAN)
Радни услови:
Oперативни услови: T 10-32C, Влажност ваздуха 5%-95%
Напајање: AC адаптер, 100-240V, 50/60Hz, 1,4A
Димензије и тежина: 300mm(V) x 223mm(Š) x 285(D); 5,5kg
Koнтрола квалитета: функција самокалибрације/функција
интерне контроле квалитета за сваки реагенс диск

ком

1

Gowland отоскоп/офталмоскоп
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Ветеринарски хематолошки анализатор са екстерним штампачем
Принцип рада:
- електрична резистанца, потпуно аутоматизовани поступци у раду,
аутоматски третман отпадних течности, аутоматско уклањање коагулума,
LCD колор дисплеј осетљив на додир – touch-screen, могућност
прикључења екстерног принтера, система за бар код и тастатуру, RS 232
input, ради несметано на температуре средине 15-30°C и у условима
влажности до 85%, енергетске карактеристике 220-240VAC, 50/60Hz,
температуре складиштења -20 - 60°Ц, минимум 50 узорака по сату; рад са
малим узорком пуне крви 5-30µl, неограничена меморија уз употребу SD
картице, лако одржавање, коефицијент варијације не сме бити већи од
1,5% за еритроците, 2% за леукоците и 4% за тромбоците.
Могућ рад са врстама животиња:
- Пси, мачке, коњи, говеда, лабораторијски мишеви, пацови и могућност
проширења на дивље и друге домаће животиње.
6.

7.

За псе, мачке, коње и говеда
- укупно 21 параметар: WBC-леукоцити, RBC-еритроцити, HGBхемоглобин, HCT-хематокрит, MCV-средња запремина еритроцита, MCHсредња
вредност
хемоглобина,
MCHC-средња
концентрација
хемоглобина, RDW-CV, RDW-SV PLT-тромбоцити, MPV-запремина
тромбоцита, PDW-ширина дистрибуције за тромбоците, PCTплателетцрит статус; диференцијална белалоза: Lumph, Mon, Gran, Eos,
Lymoh%, Моn%, Gran%, Eos%,
За пацове, мишеве и друге врсте животиња
- укупно 13 параметара: WBC-леукоцити, RBC-еритроцити, HGBхемоглобин, HCT-хематокрит, MCV-средња запремина еритроцита, MCHсредња
вредност
хемоглобина,
MCHC-средња
концентрација
хемоглобина, RDW-CV, RDW-SV PLT-тромбоцити, MPV-запремина
тромбоцита, PDW-ширина дистрибуције за тромбоците, PCTплателетцрит статус;
- Хистограми за WBC, RBC и PLT.
Лабораторијска центрифуга – 12 места
Број обртаја 300~4500rpm, распон на 100rpm
Маx. RCF 2490
Прецизност брзине ±20rpm
Ротор капацитет 1 тип
Брзина мерења од 30сец-99мин ( континуирани рад)
DC мотор
Дисплеј LCD
Сигурност уређаја: закључавање поклопца, контрола брзине
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Време убрзања/кочење 20с↑13с
Снага:110V-240V,50HZ/60HZ, 3А 70W
Димензије[WxDxH] 245×255×140мм
Тежина: 6кг
Напредне функције: брзина/RCF прекидач; брз рад,звучно упозоравајућа
функција.
Лабораторијска столица
- од PU, без наслона, са хромираном базом, хромираним прсеном и
точкићима
Лабораторијско водено купатило
 капацитет 20 л,
 унутрашњост од нерђајућег челика,
 димензије 49-51цм х 46-48цм х 22-24 цм,
 тежине 10-12 кг
Ветеринарски анализатор урина
 тип: фотометар рефлексија,
 димензија: ширина 187-190мм, виснина 76-79мм, дубина
73-75мм,
 тежина: 420-440 грама,
 напајање: 12V DC/0.33A или батерије 1.5V x 8EA,
 брзина рада(макс.): 45 тестова/сат (Макс. 120 тестова/сат),
 серијска комуникација USB,
 меморија: 2000 резултата,
 Тест трачице анализе:уробилиноген, глукоза, билирубин,
кетони, специфична тежина, еритроцити, пх, протеини,
креатинин, нитрити и леукоцити
 Дисплеј: мин. 4,3 инча, TFT, LCD, осетљив на додир
Читач микрочипова
Фреквенца 134,2 КНz
Батерија Li-ion, 3.7 VDC,170mAH
Пуњење батерије 5VDC преко USB конектора
Црвена ЛЕД лампица током пуњења
Зелена ЛЕД лампица кад је напуњена
Ранг очитавања: ≥60/70мм
Индикатор очитавања: звук и плава ЛЕД лампица, ЛЦД индикатор
Димензије 109x34x14мм
Oперативна температура: +5/40ºC
Меморија: 128 ID бројева
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12

Ветеринарски колор доплер ултразвучни систем
•
Апликације
Абдомен
Кардиологија
•
Модови прегледа
Б-мод
М-мод
Color М мод
Color Dopler
Power dopler/directional PDI
Pulsed wave doppler
Continous wave doppler
сузбијање мрља на слици
ауто оптимизација слике
увећање преко целог екрана
Проширено видно поље
Висока резолуција протока
Обрада сирових података
4 активна улаза за сонде
500GB хард диск
DVD R/W дривер
5 USB 3.0 улаза + један наменски за штампач
•
Физичке карактеристике
Димензије
Дубина 835-885 мм
Ширина макс. 510мм
Висина 1190-1680 мм
Тежина – око 85 - 87 кг
Монитор – minimum 19” високе резолуције колор LED монитор
Резолуција1280x1024
Угао гледања 120°лево/десно; 90°горе/доле
Дигитални екран подешавања осветљења и контроле контраста
Независни хоризонтални нагиб од 110 степени и окретање
лево/десно од -90 до 90 степени
Стерео аудио звучници
Носач монитора подесив у више праваца
4 точка 125мм са тоталним закључавањем и паузом
Снага струје100-127V, или 220-240V фреквенца 50/60 Хз
Оперативан на амбијентној температури: 0-40 °Ц
•
Корисничкиинтерфејс
Контролна табла – кориснички централни контролни панел

ком

1

Конкурсна документација
страна 38 од 48

базиран на једноставном доступношћу тастера
Тастери са позадинским осветљењем за рад у мрачно јсоби
QUЕRТI тастатура у пуној величини за унос текста, функцијски
тастери i системско програмирање
Независна ротација контролне табле горе/доле за олакшано
оптимално позиционирање
Ротација 45 степени од центра
Доле/горе 140мм
Екран на додир – 10 инчни мулти додирни LED touchscreen
Резолуција 800x600
Додирни панел екрана подесив за лаку визуелизацију: 20 степени ротације
Дигитално подешавање контраста и осветљења
Подизање система замање од 59 секунди
Гашење за мање од 15 секунди
Маркирање тела – више од 15 маркирања за свестрану
апликацију
•
Менаџмент прегледа
радна станица за управљање прегледима пацијената
Подршка у виду погледа на тренутни и прошли преглед
Нови преглед, активанпреглед, функције за наставак прегледа,
крај прегледа
Извоз слика у виду (BMP/JPG/TIFF/DCM/AVI формата )
Бацкуп подршка, слањена USB, DVD-RW
•
Сонде
Конвексна сонда опсега од 2.6-12.8 MHz, број елемената 128,
радиус 15мм, Апликација : абдомен и кардиологија
Фазна сонда опсега од 1.3-5.4 MHz, бројелемената 64, дубина 332 цм,
Допплер фреквенца: 2.0, 2.3,2.6 MHz; TDI 2.5, 4.0 MHz, поље прегледа
(маx): 90°,
У К У П Н О

М.П.

_____________________________
потпис oвлашћеног лица

Упутство како да се попуни образац структуре цене:
У обрасцу структуре цене наводе се основни елементи понуђене цене: цена (јединична и укупна) са и без ПДВ-а, као и произвођач, марка и тип.
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12. ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ
у отвореном поступку јавне набавке, шифра: ОПОВ-Д-2/2018-ЗОО
Партија 2 - Опрема за операциону салу ветеринарске клинике
Понуђач: _____________________________________
Матични број: _________________________________
У складу са чланом 61. став 4. тачка 7. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 124/12 и 14/15), прилажемо образац структуре цене:
Р.
б.

Јед. мере
Опис добра

1

1

Кол.

Цена по
јед. мере у
дин.без
ПДВ-а

Цена по
јед. мере у
дин. са
ПДВ-ом

Укупно у
дин. без
ПДВ-а

Укупно у дин. са
ПДВ-ом

5

6

7(4*5)

8 (4*6)

2

3

4

Ветеринарски
мулти
параметарски
пацијент
монитор
- са параметрима, ECG, RESP,
NIBP, SpO2, TEMP
- LED монитор минимум 8
инча, мин. резолуције 800 х
600 пиксела
- термални штампач,
- ECG 5 или 3 вода: I, II, II,
aVR, aVL, aVE, V,
- таласне форме – до 8,
- респирација RA-LA/RA-LL
Impedance
- SpO2
- NIBP Manual, Auto, STAT,
-Температура – 2 канала
- преузимање на рачунар
USB,
- video output – 1VGA,
- Wireless мрежа – Wi-fi
компатибилан,
- 360 степени видљиви
индикатор аларма,
- тежина: до 3,2 кг

ком
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Земља порекла произвођач и модел
понуђеног уређаја

9

2

3

4

5

- димензије: ＜210 x 270 x
112 mm
Инфузиона пумпа
са
аутоматским
прерачунавањем дозе,
- могућност промене брзине
протока од 1-1000ml/h у
оквиру једне континуиране
инфузије,
самотестирање
након укључивања апарата,
- меморија последњих 10
инфузија
функција
понављања
аларма, могућност рада на
батерије мин. 4 h
- димензије: 90-110mm х 180200mm х 240-260mm
Сталак за инфузију са 4 куке
Грејач инфузије
 температура
течности на улазу
15о C – 25оC
 температура
течности
при
излазу 35о C – 46оC
 погодна
брзина
инфузионе
течности 40 – 80
капи/мин.
 Димензије 170 –
190мм х 80-100мм
х 40-50мм
Ветеринарски
портабл
апарат за анестезију
Конфигурација:
 испаривач,
 заптивне
капице
испаривача,
 носач испаривача,

ком

1
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4L
PM
мерач
протока кисеоника,
цевовод,
брзи
уређај
за
оксигенацију,
канистер
за
апсорпцију CO2,
мерач,
атмосферски
притисак,
Non-rebreathing
circuit,
Single-lime
breathing circuit,



врећа за дисање од
1 и 2L,



фиксирајући
шрафови,

заптивке и кључ,
преносно постоље
са точкићима
Електрохируршка
јединица
 дигитални ниво 1,
 максимална
излазна снага CUT
(W) 200
 максимална
излазна снага CUT
90% (W) 200
 максимална
излазна снага CUT
80% (W) 200
 максимална
излазна снага CUT
70% (W) 200
 максимална
излазна
снага



6
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BLEND (W) 120
максимална
излазна
снага
COAG FORCED (W)
150
максимална
излазна
снага
COAG SOFT (W)
90
максимална
излазна
снага
BIPOLAR (W) максимална
излазна
снага
BIPOLAR
COAG
(W) 100
максимална
излазна
снага
BIPOLAR CUT (W)
120
највиши
фактор
CUT 120 1,5
највиши
факторCUT
90%
1,6
највиши
фактор
CUT 80% 1,7
највиши
фактор
CUT 70% 1,8
највиши
фактор
BLEND 2,1
највиши
фактор
COAG
FORCED
2,0,
радна фреквенција
600kHz,
тежина – 7 – 9 кг,
величина(ШхВхД)
355-365x145155x260-270мм,
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7

главна фреквенција
50-60 Hz,

Пулсни оксиметар
 LCD колор дисплеј
2,4”
високе
резолуције,
 могућност избора
два мода рада:
провера на лицу
места
и
континуирани
мониторинг,
 подесиви визуални
и звучни аларми,
 пренос података у
реалном времену
уз
помоћ
IR
технологије,
 батерије
за
подршку
мин.36
сати рада,
 безбедност – да
испуњава захтеве
серије IEC60601,CE
означавање
у
складу
са
MDD93/42/EEC,
 тип заштите: класа
II са интерним ел.
напајањем,
 степен заштите: BF
(отпоран
на
дефибрилацију),
 заштита
од
продора течности –
IPX2,
 димензије (ШхВхД)
у мм: 50-60х115125х25-35,

ком
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 макс. тежина - 300г
Портабл
усисни
аспиратор
- са две боце од минмум 2
литра
- са ножним прекидачем,
- проток минимум 60L/min,
- на струју 230V
Електрокаутер
 снаге 230V – 50Hz,
 комплет сет са
адаптерима и три
различита наставка
за
каутеризацију
код
животиња
(равног, тачкастог и
облик лопте)
Рефлектор халогени
 на
покретном
сталку, 40.000 lux,
 потрошња 2x20W,
 животни
век
сијалице: мин. 5000
h,
 интензитет светла
на
50cm:
мин.
40.000 lux.
 интензитет светла
на100cm:
мин.
8000Lux,
 површина
светлосног поља на
50cm (Ømm) : 180,
 тежина : 5-10kg,
 оперативна
волтажа V : 230V
Ларингоскоп сет
- са халогеним светлом и
McIntosh
шпатулама
величине 2, 3 и 4
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13

14

15

16
17
18
19
20
21
22
23

Електрична подлога 110 х
50цм
Електрична подлога 60 х
50цм
Машиница за шишање
 комплет
са
ножоћем 3мм,
 мрежни напон 230240V, 50-60Hz,
 погон:
ексцентар
2400/3000
обрт./мин.,
 две брзине, снаге
мотора 45W, са
каблом мин. 3М,
тежине
до
450
грама
Покретна
колица
за
инсрументе
 два нивоа,
 са лавором 6872цм х 48-52цм х
78-82цм(висина)
Добош за стерилизацију
190 х 190 мм
Тацна за инструменте
- 23-24 х 19-20 х 3-4цм
Тацна са поклопцем
- 198 - 200 х 99-101 х 34-36
цм
Бубрежњак – 170 х 100 х
35мм
Бубрежњак – 275 х 150 х
45мм
Кисеоник торба мала сет
45 х 35 х 35цм
Боца за кисеоник 10л
Хваталица
110mm

Backhouse
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30

Pean
крив
16cm
Rochester
Pean
прав
анат.16cm
Rochester
Pean прав анат. 18cm
Rochester
Pean криви
125mm,
Halsted Mosquito
Pean
прави
125mm,
Halsted Mosquito
Pean криви анат.14cm
CRILE
Pean прави 14cm, Kelly

31

Pean прави 14cm, Kocher

32

Маказе за нокте мање

33

Маказе за нокте веће

34

Маказе, криве O/T 14cm

35

Маказе, праве O/T 15cm

36

Пинцета хируршка 11,5cm

37

Пинцета хируршка 16cm

38

40

Пинцета
анатомска,
медиум, 145мм
Пинцета анатомска, са
оштрим
врхом,крива
13цм
Иглодржач 14cm, Mathieu

41

Иглодржач 20cm, Mathieu

42

Иглодржач 15cm, Mayo
Hegar

24
25
26
27
28
29

39
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44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54

Иглодржач Olsen Heger
са маказицама, дужина
16cm
Држач за скалпел No.4
Скалпел
ножићи,
стерилни, 100/ком. Пак.
No.22
Кукица за стерилизацију
повеска
за
вађење
крви(40+/-10мм)
Конац са иглом PGA, 0, ½,
30mm,
ресорптивни,
12ком./пак, 75цм
Тупа коленаста игла 0,6 х
33мм
Ендотрахеални
тубус
4мм са кафом
Ендотрахеални
тубус
6мм са кафом
Ендотрахеални
тубус
8мм са кафом
Ендотрахеални
тубус
10мм са кафом
Ендотрахеални
тубус
11мм са кафом
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УКУПНО

М.П.

_____________________________
потпис oвлашћеног лица

Упутство како да се попуни образац структуре цене:
У обрасцу структуре цене наводе се основни елементи понуђене цене: цена (јединична и укупна) са и без ПДВ-а, као и земља порекла, произвођач и модел
понуђених уређаја.
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