ИСПРАВКА
КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
ДИЈАЛИЗАТОРИ И МАТЕРИЈАЛ ЗА ДИЈАЛИЗУ - заједнички
материјал за све типове машина
Јавна набавка
број: 9-7/15

РОК ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА:

26.01.2016. ДО 08:00 ЧАСОВА

ОТВАРАЊЕ ПОНУДА:

26.01.2016. У 09:00 ЧАСОВА

Исправка конкурсне документације врши се на следећи начин:
- На страни 3 конкурсне документације, ставке 1.5 и 1.6 мењају се и гласе:
1.5. ПОДАЦИ О НАЧИНУ, МЕСТУ И РОКОВИМА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
Понуду са доказима о испуњености услова из конкурсне документације доставити у затвореној
коверти или кутији на адресу: Дома здравља „Др Јован Јовановић Змај“ Стара Пазова, ул.
Владимира Хурбана бр. 2. са назнаком:
„Понуда за јавну набавку добра – Дијализатори и материјал за дијализу – заједнички
материјал за све типове машина, по партијама, партија _______________________ , ЈН бр. 97/15 НЕ ОТВАРАТИ“
Последњи дан рока, односно датум и сат за подношење понуда: Рок за подношење понуда
је 26.01.2016. године до 08.00 часова.
1.6. ОБАВЕШТЕЊЕ О МЕСТУ, ДАНУ И САТУ ОТВАРАЊА ПОНУДА
Благовремено достављене понуде биће јавно комисијски отворене у просторијама Дома
здравља „Др Јован Јовановић Змај“ Стара Пазова, ул. Краља Петра I Карађорђевића бр 35, је дана 26.01.2016. године у 09.00 часова.
- На страни 6. конкурсне документације, у делу техничка спецификација мења се и гласи:
Неопходно је да понуђена добра поседују следеће техничке карактеристике:
Понуђено медицинско средство мора поседовати CE знак.
Понуђена добра за све партије из групе 2 морају да буду усклађена са стандардима SRPS 8637/
ISO 8637 SRPS 1283/EN 1283.
Понуђач за све партије у групи 2 мора да приложи каталог и/или упутство за употребу понуђеног
медицинског добра на коме се наводе оба тражена стандарда.
Понуђач је у обавези да достави сертификат ISO 9001:2008, који гласи на понуђача.
Понуђена добра морају бити компатибилна моделу апарата Fresenius, Gambro и Innova за који се набавља
потрошни материјал.
Понуђено средство мора имати важеће Решење о упису медицинског средства у регистар медицинских
средстава. Уколико је Решење о упису медицинског средства истекло и није обновљено, при чему добро
може да се нађе у промету у складу са Законом о лековима и медицинским средствима (,,Сл. Гласник РС'',
бр. 30/10 и 107/12), понуђач је у обавези да достави заједно са копијом предат захтев за обнову Решења о
упису.

Напомена:
Понуђена медицинска средства у свему морају испуњавати стандарде материјала који су
дефинисани Правилником о стандардима материјала за дијализе које се обезбеђују из
средстава обавезног здравственог осигурања („Службени гласник РС“ бр.
88/12,41/13,36/14 и 37/14)
Понуђач попуњава тражене податке за оне партије за које подноси понуду.
За оне партије за које понуђач не учествује, оставља непопуњење.
Понуда које не садрже тражене податке, биће одбијена као неприхватљива!

- На страни 8 конкурсне документације у делу 4. Услови за учешће у поступку јавне набавке под
ДОДАТНИ УСЛОВИМА, додата су још 2 услова па се конкурсна документација мења и гласи:

4. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗЈН И УПУТСТВО КАКО СЕ
ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА(ЗА СВЕ ПАРТИЈЕ)

Број
документа

Назив документа

ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ
1)Услов: Да је понуђач регистрован код надлежног
органа, односно уписан у одговарајући регистар;
Доказ:Извод
из регистра Агенције за привредне
регистре, односно извода из регистра надлежног
Привредног суда.
2)Услов:Да понуђач и његов законски заступник није
осуђиван за неко од кривчних дела као члан
организоване криминалне групе, да није осуђиван за
кривична дела против привреде, кривична дела против
заштите животне средине, кривично дело примања
или давања мита, кривично дело преваре;
Доказ за правно лице:
-Уверење надлежног суда да правно лице није
осуђивано за неко од кривичних дела као члан
организоване криминалне групе, да није осуђиван за
неко од кривичних дела против привреде, кривична
дела против заштите животне средине, кривично дело
примања или давања мита, кривично дело преваре.
-Извод из казнене евиденције надлежне Полицијске
управе да законски заступник (ако их има више – за
сваког од њих) није осуђиван за неко од кривичних
дела као члан организоване криминалне групе, да није
осуђиван за кривична дела против привреде, кривична
дела против заштите животне средине, кривично дело
примања или давања мита, кривично дело преваре.
Ако понуду подноси предузетник потребно је да
достави само Извод из казнене евиденције надлежне
Полицијске управе.
Доказ нe може бити старији од два месеца пре
отварања понуде.
3)Услов: Да понуђачу није изречена мера забране
обављања делатности, која је на снази у време
објављивања односно слања позива за подношење
понуда;
Доказ за правно лице: Потврде привредног и
прекршајног суда да му није изречена мера забране
обављања делатности, или потврдe Агенције за
привредне регистре да код овог органа није
регистровано, да му је као привредном друштву
изречена мера забране обављања делатности;
Доказ за предузетника:Потврда прекршајног суда да
му није изречена мера забране обављања делатности
или потврдe Агенције за привредне регистре да код
овог органа није регистровано, да му је као
привредном субјекту изречена мера забране
обављања делатности;

Датум
документ
а

Издат од
стране

Број
страна
у
прилог
у

Доказ мора бити издат након објављивања
обавештења о покретању поступка, односно
слања позива за подношење понуда

4) Услов:Да је понуђач измирио доспеле порезе,
доприносе и друге јавне дажбине у складу са
прописима Републике Србије или стране државе када
има седиште на њеној територији;
Доказ:Уверења
Пореске
управе
Министарства
финансија и привреде да је измирио доспеле порезе и
доприносе и уверења надлежне локалне самоуправе
да је измирио обавезе по основу изворних локалних
јавних прихода, не старија од два месеца пре
отварања понуде.
Овај доказ достављају сви понуђачи било да су
правна лица или предузетници.
Понуђач који је уписан у регистар понуђача, за обавезне услове тачка 1. до 4., уписује само број под
којим је уписан у регистар понуђача
5.) Важећа дозвола за обављање делатности, издата
од надлежног државног органа
Доказ: Важећа дозвола

Број
документа

Назив документа

ДОДАТНИ УСЛОВИ
6)Услов:
Да понуђач располаже неопходним пословним и
финансијским капацитетом,
Доказ: Минимални услов: Да рачун Понуђача није био
у блокади, дуже од 10 (десет) дана у последњих 6
(шест) месеци од објављивања јавног позива на
порталу Јавних набавки.
Доказ: Потврда о броју дана неликвидности, издата од
стране Народне банке Србије
7)Услов:Технички капацитет
Доказ:Изјава понуђача да поседује довољан број
доставних возила којим ће се омогућити сукцесивна
испорука добара која су предмет ове набавке.
8) Услов: упис медицинског средства у Регистар
медицинских средстава које води Агенција за лекове
и медицинских средстава Србије,
Доказ: Решење о упису медицинског средства у
Регистар медицинских средстава које води Агенција за
лекове и медицинских средстава Србије.
9) да медицинско средство поседује Се знак.
Доказ: достава наведеног СЕ знака

Датум
документ
а
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у

10)Услов: Средство финансијског обезбеђења
Доказ: изјава понуђача да се обавезује да, уколико
буде изабран, достави меницу.

11) Референтна листа са наведеним установама које је
Понуђач снабдевао средствима који су предмет
набавке у 2015. години и вредностима уговора.
Доказ: Оверена изјава Понуђача са вредностима
yговора.
12) Понуђач је дужан да уз понуду достави Оригинал
или фотокопију каталога произвођача (или делова
каталога) којим се доказују тражене техничке
карактеристике (обавезно је да се достави превод на
српском
језику)
добара из спецификације или
Декларацију о усаглашености, а у случају да у њој
нема тражених техничких карактеристика, доставити
изјаву произвођача којом се потврђује да понуђено
добро поседује тражене техничке карактеристике, тј
да је компатибилно моделима апарата које поседује
здравствена установа.
Тражене минималне техничке карактеристике добара
морају бити испуњене. У противном, понуда ће бити
одбијена као неприхватљива, јер је неодговарајућа.
13) Понуђена добра за све партије из групе 2 морају
да буду усклађена са стандардима SRPS 8637/ ISO
8637 SRPS 1283/EN 1283
Доказ: Понуђач за све партије у групи 2 мора да
приложи каталог и/или упутство за употребу понуђеног
медицинског добра на коме се наводе оба тражена
стандарда.
14) Понуђач је у обавези да достави сертификат ISO
9001:2008, који гласи на понуђача.
Доказ: Копија сертификата ISO 9001:2008, који гласи
на понуђача.

Наведени Образац мора бити исправно попуњен, потписан и оверен. Понуђач је дужан да
документа која прилаже као доказ поређа редоследом као у табели. У случају да понуђач не
достави неки од тражених докумената, понуда ће бити одбијена као неприхватљива.

Датум

М.П.

Понуђач

- на страни 10 конкурсне документације под додатним условима додата су још 2 услова и сада
гласи:
ДОДАТНИ УСЛОВИ
1.
2.
3.
4.

располаже неопходним финансијским и пословним капацитетом;
располаже довољним техничким капацитетом.
достави рефeрентну листу за 2015. годину
решење о упису у регистар АЛИМС-а.

5.
6.
7.
8.

достави доказ да медицинско средство поседује Се знак.
средство финансијског обезбеђења – меница.
да понуђач достави оригинал или фотокопију каталога произвођача.
каталог и/или упутство за употребу понуђеног медицинског добра за све партије у групи
2, на коме се наводе стандарди SRPS 8637/ ISO 8637 и SRPS 1283/EN 1283
сертификат ISO 9001:2008, који гласи на понуђача.

9.

-

на страни 11 под ставком 5.4 ОБАВЕШТЕЊЕ О МОГУЋНОСТИ ДА ПОНУЂАЧ МОЖЕ ДА
ПОДНЕСЕ ПОНУДУ ЗА ЈЕДНУ ИЛИ ВИШЕ ПАРТИЈА мења се и гласи:

Понуда са општим подацима треба да садржи следеће елементе.
- ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ
- МОДЕЛ УГОВОРА
- РЕФЕРЕНТНА ЛИСТА ЗА 2015. ГОДИНУ
- ДОКАЗ О ПОСЕДОВАЊУ СЕ ЗНАКА
- КАТАЛОГ И/ИЛИ УПУТСВО ЗА УПОТРЕБУ ПОНУЂЕНОГ МЕД. ДОБРА НА КОМЕ СЕ НАВОДЕ
СТАНДАРДИ SRPS 8637/ ISO 8637 и SRPS 1283/EN 1283

- СТАНДАРД ISO 9001:2008, КОЈИ ГЛАСИ НА ПОНУЂАЧА
- ДОКАЗЕ О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75 И 76 ЗЈН
- ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ
- ИЗЈАВА О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ
- ИЗЈАВА О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА КОЈЕ ПРОИЗЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА О ЗАШТИТИ НА
РАДУ, ЗАПОШЉАВАЊУ И УСЛОВИМА РАДА, ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
- ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О УРЕДНОМ ИЗВРШЕЊУ ОБАВЕЗА ПО РАНИЈЕ ЗАКЉУЧЕНИМ УГОВОРИМА
- КАТАЛОГ ПРОИЗВОЂАЧА КОЈИМ СЕ ДОКАЗУЈУ ТРАЖЕНЕ ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ НА
СРПСКОМ ЈЕЗИКУ

- ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ЗА ТЕХНИЧКИ КАПАЦИТЕТ
- ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ГАРАНЦИЈИ ОБЕЗБЕЂИВАЊА ДОБАРА
- МЕНИЦА - ИЗЈАВА;

- На страни 14. Конкурсне документације ставка 5.11. РОК УПОТРЕБЕ ПОНУЂЕНИХ ДОБАРА
мења се и гласи:
Понуђена добра на дан испоруке морају имати рок трајања најмање ½ од укупног рока трајања.
- На страни 26. конкурсне документације у делу Модел Уговора члан 5 мења се и гласи :
„Квалитет и испорука добара мора да буде у складу са Законом о лековима и медицинским
средставима, Правилником о стандардима материјала за дијализе које се обезбеђују из
средстава обавезног здравственог осигурања ( „Службени гласник РС“ бр. 88/12,41/13,36/14 и
37/14) , као и у складу са другим прописима који регулишу наведену област.
Продавац се обавезује да испоручена добра на дан испоруке морају имати рок трајања најмање
½ од укупног рока трајања.
Продавац се обавезује да за медициска добра описана у другој партији у сваком тренутку има
на располагању игле свих димензија и да на захтев купца испоручи игле за хемодијализу
одређене димензије (15G, 16G, 17G).“

8. МОДЕЛ УГОВОРА

Матични број: 08010714
ПИБ: 100535469
Текући рачун: 840-481661-57
e-mail: dzspazova@gmail.com
Број:9-7/15/
ул. Владимира Хурбана број 2.
Стара Пазова,
Дана: __.___.2016. године

УГОВОР О КУПОПРОДАЈИ
Закључен између:
1. Дом здравља „Др Јован Јовановић Змај“, са седиштем у Старој Пазови, улица
Владимира Хурбана бр. 2, ПИБ: 100535469, Матични број: 08070714 кога заступа директор
др Александар Омеровић (у даљем тексту: Наручилац)
и
2.________________________,са седиштем у
______________________________
,
улица___________________,ПИБ:________________Матични број: _____________ кога
заступа ____________________________________________ (у даљем тексту: Продавац)
___________________________________________________________________
(У
случају
подношења заједничке понуде, односно понуде са учешћем подиспоручиоца, потребно је
навести све понуђаче из групе понуђача односно све подиспоручиоце).
Члан 1.
Уговорне стране сагласно констатују:
- да је Наручилац на основу јавног позива у отвореном поступку, објављеног на Порталу јавних
набавки од ________________________. године, спровео поступак јавне набавке добара:
Дијализатори и материјал за дијализу – заједнички материјал за све типове машина, по
партијама, ЈН бр. 9-7/15;
- да је Продавац, дана ___.____. 2016.године, доставио понуду бр.______
од____._____.2016.године, која је саставни део овог Уговора;
- да понуда Продавца, у свему, одговора спецификацији из конкурсне документације, која је
саставни је део овог Уговора;
-да је Наручилац, сходно одредби чл. 108. Закона о јавним набавкама, донео одлуку о додели
уговора.

Члан 2.
Предмет овог Уговора је купопродаја и сукцесивна испорука, по потреби Наручиоца, следећих
добара: дијализатори и материјал за дијализу – заједнички материјал за све типове
машина, по партијама, ЈН бр. 9-7
Укупна уговорена цена без ПДВ-а износи: __________ динара, односно са урачунатим ПДВ-ом:
___________ динара.
Цена која се фактурише обрачунава се са одговарајућом стопом ПДВ-а и подразумева превоз
дијализног материјала до Фцо Одељења Наручиоца, са свим трошковима.
Рок плаћања је ____________________ од дана извршене испоруке и испостављене фактуре у
седишту Наручиоца
(Навести рок из понуде)
Члан 3.
Промена уговорене цене може се вршити само у случају и у складу са променом курса динара
у односу на еуро у односу на средњи курс Народне банке Србије, за један еуро на дан
отварања понуда, уколико је промена курса еура 5% или више на горе или 5% више на доле.
Члан 4.
Квалитативна и квантитативна примопредаја, вршиће се приликом сваке испоруке, о чему ће се
сачињавати записници, које ће потписивати овлашћени представници Продавца и Наручиоца.
Уочени недостаци при квантитативном и квалитативном пријему, као што су оштећење, мањак
или вишак испоручених добара, констатоваће на записнику из става 1. овог члана.
Продавац се обавезује да у року од 24 сата од потписивања записника отклони констатоване
недостатке.
Обавезује се Продавац да уз сваку испоруку,достави Наручиоцу копију дозволе за стављање у
промет производа који дистрибутира (Решење у упису у регистар медицинских средстава
АЛИМС Републике Србије).
Евентуалне накнадне рекламације Наручиоца, у погледу, морају бити сачињене у писаној
форми и достављене Продавцу.
Члан 5.
„Квалитет и испорука добара мора да буде у складу са Законом о лековима и медицинским
средставима, Правилником о стандардима материјала за дијализе које се обезбеђују из
средстава обавезног здравственог осигурања ( „Службени гласник РС“ бр. 88/12,41/13,36/14 и
37/14) , као и у складу са другим прописима који регулишу наведену област.
Продавац се обавезује да испоручена добра на дан испоруке морају имати рок трајања
најмање ½ од укупног рока трајања.
Продавац се обавезује да за медициска добра описана у другој партији у сваком тренутку има
на располагању игле свих димензија и да на захтев купца испоручи игле за хемодијализу
одређене димензије (15G, 16G, 17G).

Члан 6.
Уговорне стране су сагласне:
- да се обрачун извршених испорука врши на дан испоруке робе Наручиоца и да се исти дан
сматра даном настанка дужничко-поверилачког односа;
- да Продавац достави Наручиоцу фактуру о извршеним испорукама, у року од 3 (три) дана од
дана настанка дужничко-поверилачког односа;
- да Наручилац плати купопродајну цену у року од 30 дана, од дана испоруке робе;
- да се сравњивање међусобних финансијских обавеза врши тромесечно;
- да ће Продавац обавестити Наручиоца да је испоручено 70% уговорене вредности добара.
Члан 7.
Продавац ће робу испоручивати сукцесивно, по захтеву Наручиоца.
Продавац се обавезује да ће, најкасније у року од ___________ ( унети рок из понуде) од добијања
захтева, испоручити робу на уговорено место испоруке. Место испоруке је Центар за
хемодијализу, Стара пазова, ул. Доситејева бр.1
Уколико Продавац не испуни своју обавезу у року из става 1.овог члана, купац може писменим
путем, без претходног обавештења Наручиоца, изјавити да раскида уговор или може
захтевати испуњење обавезе у накнадном року .
Ако Продавац не испуни обавезу, ни у накнадном року oд 3 дана, Наручилац ће, писменим
путем, изјавити да раскида уговор и искористити средство финансијског обезбеђења на износ
дефинисан у члану 8. овог уговора.
Члан 8.
Продавац се обавезује да приликом закључења Уговора достави Наручиоцу средство
финансијског обезбеђења: меницу у висини 10% вредности уговора без ПДВ-а, менично
овлашћење и картон депонованих потписа, као средство обезбеђења за добро извршење
посла.
Менице морају бити регистроване у Регистру меница Народне банке Србије, а као доказ
продавац уз меницу доставља копију захтева за регистрацију меница, овереног од пословне
банке продавца.

Члан 9.
Овај Уговор се закључује на одређено време и то на рок од годину дана од дана потписивања
уговора или до испоруке уговорених количина.
Наручилац задржава право на измену уговора , тако да повећа или смањи количину предмета
уговора , с тим да се вредност уговора може повећати односно смањити максимално до 5% од
укупне вредности првобитно закљученог уговора.
Овај уговор може бити измењен или допуњен, односно споразумно раскинут, у истој форми, уз
отказни рок од 15 дана.
Члан 10.
На све што није предвиђено овим Уговором сходно се примењују одговарајуће одредбе Закона
о облигационим односима.

Члан 11.
Уговорне стране су се сагласиле да евентуалне спорове, поводом овог уговора, решавају
споразумно, а у случају да се не постигне сагласност о спорним питањима уговорне стране су
се сагласиле да спор реше код Привредног суда у Сремској Митровици.

Члан 12.
Овај Уговор је сачињен у 4 (четири) истоветна примерка, по 2 (два) за сваку уговорну страну.
Члан 13.
Уговор ступа на снагу даном обостраног потписивања.

ЗА ИСПОРУЧИОЦА

ЗА НАРУЧИОЦА

_________________________

________________________________
Др Александар Омеровић

