КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
РЕДОВНО И ВАНРЕДНО ОДРЖАВАЊЕ
МЕДИЦИНСКИХ АПАРАТА
Домa здравља “Др Јован Јовановић Змај”
(Јавна набавка мале вредности 10-17/16)

На страни 5 и 6 конкурсне документације Услови за учешће у поступку јавне набавке (чл. 75 и 76
ЗЈН) ДОДАТНИ УСЛОВИ брише се додатни услов: Да понуђач располаже неопходним пословним и
финансијским капацитетом, односно да је у 2015 години остварио укапан промет услуга који су
предмет јавне набавке најмање у износу дате понуде;
Доказ: Завршни рачун за 2015. годину

1.

Услови за учешће у поступку јавне набавке (чл. 75 и 76 ЗЈН)
ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ

1.

Да је понуђач регистован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар.

2.

Да понуђач и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организаоване
криминалне групе,да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне
средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре.

3.

Да је понуђач измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике
Србије или стране државе ако има седиште на њеној територији.

4.

Да понуђач има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне набавке,
ако је таква дозвола предвиђена посебним прописом.

ДОДАТНИ УСЛОВИ
5.

Услов: Да Понуђачи имају статус овлашћеног сервисера, за све партије у групама 1, 2 и групе 3 партију 11
Доказ: Потврда или изјава произвођача да је понуђач овлашћен за сервисирање и испоруку резервних
делова за медицински уређај за који прилаже понуду

6.

Услов: да понуђач располаже довољним кадровским капацитетом – понуђач мора да има минимум 2
запосленa у сталном радном односу са важећом лиценцом или сертификатом о завршеној обуци издатом
од стране произвођача опреме за коју понуђач прилаже понуду.
Доказ: Фотокопије сертификата произвођача опреме за овлашћене сервисере предметне опреме и
фотокопије радних књижица и М-а (односно старих М2) образаца за запослене.

7.

Услов: Технички капацитет
Доказ:Изјава понуђача да поседује довољан број (минимум 1) моторних возила којим ће се омогућити
несметано пружање услуга редовног и ванредног одржавања медицинских апарата.

8.

Услов: Референтна листа са наведеним установама којима је понуђач пружао услуге коју су предмет јавне
набавке у 2015. години и вредностима уговора
Доказ: Оверена изјава Понуђача са вредностима yговора.

9.

Услов: Средство финансијског обезбеђења
Доказ: Изјава понуђача да се обавезује да, уколико буде изабран, достави меницу купцу за добро
извршење посла.

10.

Услов: Средство финансијског обезбеђења
Доказ: Изјава понуђача да се обавезује да, уколико буде изабран, достави меницу купцу за отклањање
недостатака у гаратном року.

4. Критеријум за доделу уговора:
Критеријум за доделу уговора је најнижа понуђена цена.
Уколико два или више понуђача имају најнижу понуђену цену, уговор ће бити додељен понуђачу који je
понудио дужи рок плаћања. Уколико два или више понуђача имају најнижу понуђену цену и нуде исти
гарантни рок плаћања, уговор ће бити додељен понуђачу чија је понуда прва запримљена код
наручиоца.
5. Обрасци:
5.1. ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ
5.2. ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ
5.3. ОБРАЗАЦ - ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ, ПОДИЗВОЂАЧИ ИЛИ О ПОНУЂАЧУ КОЈИ ЈЕ УЧЕСНИК
У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ
5.4. ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ
5.5. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ
5.6. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ У СКЛАДУ СА ЧЛАНОМ 72. СТАВ 2. ЗЈН
5.7. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О КАДРОВСКОМ КАПАЦИТЕТУ
5.8. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ТЕХНИЧКОМ КАПАЦИТЕТУ
5.9. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПРИЛАГАЊУ ИНСТРУМЕНТ ОБЕЗБЕЂЕЊА-МЕНИЦЕ ЗА ДОБРО
ИЗВРШЕЊЕ ПОСЛА
6.

МОДЕЛ УГОВОРА

7.

УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА БИТИ САСТАВЉЕНА
Упутство понуђачима како да сачине понуду садржи податке о захтевима Дома здравља „Др Јован
Јовановић Змај“ Стара Пазова у погледу садржине понуде, као и услове под којима се спроводи
поступак јавне набавке.
Понуђач мора испуњавати све услове за учешће у поступку јавне набавке одређене ЗЈН, а понуду у
целини припрема и подноси у складу са конкурсном документацијом. У супротном, понуда се одбија.
Понуда мора бити сачињена на српском језику. Прилози уз понуду се достављају на српском језику.
Право на учешће у поступку има понуђач који испуњава услове прописане чланом 75. и 76. ЗЈН, и
конкурсном документацијом.
1. Обрасци дати у конкурсној документацији (укључујући и изјаве), морају бити исправно попуњени,
потписани и оверени, у супротном понуда ће бити одбијена као неприхватљива.
2. Понуда се саставља тако што понуђач уписује тражене податке у обрасце који су саставни део
конкурсне документације.
3. Понуђач је обавезан да попуни све ставке (елементе) у обрасцу техничких спецификација који
доставља уз образац понуде, за оне партије за које конкурише.
4. Рокове понуђач треба прецизно да одреди, наводећи тачан број дана и моменат од када рок почиње
да тече. Не могу се прихватити непрецизно одређени рокови (нпр: одмах, по договору, сукцесивно, оддо и сл.). У случају да понуђач непрецизно одреди рокове, понуда ће бити одбијена.

ДЕФИНИСАЊЕ ПОСЕБНИХ ЗАХТЕВА У ПОГЛЕДУ НАЧИНА НА КОЈИ ПОНУДА МОРА БИТИ
САСТАВЉЕНА
Понуда се саставља тако што понуђач уноси тражене податке у обрасце који су саставни део
конкурсне документације и доставља документа и доказе у складу са позивом за подношење понуде и
овом конкурсном документацијом. Понуда мора да садржи следеће елементе:
1. Образац понуде
2. Образац изјаве о испуњености обавезних услова из члана 75. Закона о јавним набавкама
3. Оверен модел уговора

