ИСПРАВКА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
САКУПЉАЊЕ, ТРАНСПОРТ И ТРЕТМАН МЕДИЦИНСКОГ ОТПАДА СА
ПОТРОШНИМ МАТЕРИЈАЛОМ
Домa здравља “Др Јован Јовановић Змај”
(Јавна набавка мале вредности 10-6/17)

РОК ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА:

27.03.2016. године, до 08:00 часова

ОТВАРАЊЕ ПОНУДА:

27.03.2016. године, у 09:00 часова

Март 2017.

1. Општи подаци о јавној набавци
Предмет јавне набавке: Сакупљање, транспорт и третман медицинскоги отпада са потрошним
материјалом

2. Врста, техничке карактеристике (спецификација), квалитет, количина и
опис добара и услуга
Скупљање, транспорт и третирање медицинског отпада са потрошним материјалом
Редни
број

Опис

Јединица мере

Количина

1

2

3

4

1.

Услуга одношења и третирања
медицинског отпада

Кг

13.642

2.

Кутија за оштре предмете 3л

Ком

1.250

3.

Кутија за оштре предмете 5л

Ком

400

4.

Кутија за оштре предмете 1л

Ком

720

5.

Кесе жуте за инфективни отпад
(550x620/0,04)

Ком

10.500

6.

Декларација ,,ОШТРИ ПРЕДМЕТИ/
СЛОМЉЕНО СТАКЛО''

Ком

2.370

7.

Декларација ,,ИНФЕКТИВНИ ОТПАД''

Ком

10.750

8.

Жуте канте за отпад – папучаре 10л

Ком

10

9.

Кесе жуте мале за инфективни отпад
(25 x34)

Ком

110

НАПОМЕНА: Наручилац задржава право да у периоду набавке може мењати
количине добара наведене у спецификацији за ± 10%.

3. 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.
Доказ: Важећа дозвола за обављање делатности -. Решење о издавању интегралне
дозволе за сакупљање и транспорт опасног и неопасног отпада на територији Републике
Србије, индексни бројеви: 180102; 180103 и 180104
- Решење о издавању дозволе за третман инфективног медицинског отпада, индексних
бројева: 180101 (оштри предмети); 180102 (кесе са крвљу и крвни продукти); 180103 (отпад
чије сакупљање и одлагање подлеже посебним захтевима за спречавање инфекције) и
180104 (отпад чије сакупљање и одлагање не подлеже посебним захтевима за спречавање
инфекције – нпр. завоји, гипсеви, постељина, одећа за једнократну употребу и пелене)

ДОДАТНИ УСЛОВИ
5.

АДР дозвола (минимум 2 возача у сталном радном односу)
Доказ: Дозвола коју издаје Управа за саобраћај и М образац запослених

6.

Доказ о техничком капацитету - минимум 2 комби возила у власништву за транспорт
медицинског отпада (која су опремљена у складу са чл..8.Закона о транспорту опасног
терета ,,Сл. Гласник РС ''88/2010)
Доказ:Изјава о поседовању неопходног техничког капацитета, као и копије саобраћајних
дозвола

7.

Да понуђачу или Групи понуђача није изречена забрана обављања делатности третмана
инфективног отпада у протекле 2 године
Доказ: Изјава под пуном материјалном и кривичном одговорношћу.

8.

Доказ о довољном пословном капациту
Доказ: Референтна листа за 2016. годину

9.

Потврда о баждарењу ваге за мерење медицинског отпада
Доказ: Потврда / Записник акредитоване установе за баждарење медицинских уређаја

10.

Атест за потрошни материјал за третман опасног медицинског отпада, у случају да је
понуђач и произвођач. Уколико није, потребно је доставити уговор о снабдевању
потрошним материјалом.
Доказ: Атест (уколико је понуђач и произвођач) или уговор о снабдевању (уколико понуђач
није и произвођач).

11.

Средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла
Доказ: Изјава понуђача да се обавезује, да уколико буде изабран достави иструмент
финансијског обезбеђења уговорених обавеза – меницу

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 ни након примене горе наведеног
резервног елемента критеријума није могуће донети одлуку о додели уговора, наручилац ће
уговор доделити понуђачу чија понуда је 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 ТЕХНИЧКОМ КАПАЦИТЕТУ
5.8. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ДА ПОНУЂАЧУ У ПРОТЕКЛЕ 2 ГОДИНЕ НИЈЕ ИЗРЕЧЕНА
ЗАБРАНА ОБАВЉАЊА ДЕЛАТОСТИ ТРЕТМАНА ИНФЕКТИВНОГ ОТПАДА
5.9. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ РЕФЕРЕНТНА ЛИСТА ЗА 2016.
5.10.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
Понуђач је у обавези да достави понуду у писаном облику. Понуда и остала документација која
се односи на понуду мора бити на српском језику.

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
4. Важећа дозвола за обављање делатности -. Решење о издавању интегралне дозволе за
сакупљање и транспорт опасног и неопасног отпада на територији Републике Србије, Решење
о издавању дозволе за третман инфективног медицинског отпада.
5. АДР дозвола (минимум 2 возач)

6. Доказ о техничкој капацитету – Образац изјаве о поседовању неопходног техничког
капацитета, као и копије саобраћајних дозвола
7. Образац изјаве да понуђачу или Групи понуђача није изречена забрана обављања
делатности третмана инфективног отпада у протекле 2 године
8. Доказ о довољном пословном капацитету – Образац изјаве референтне листе за
2016.годину
9. Потврда о баждарењу ваге за мерење медицинског отпада
10. Атест за потрошни материјал за третман опасног медицинског отпадфа, у случају да је
понуђач и произвођач. Уколико није, потребно је доставити уговор о снабдевању
потрошним материјалом.
11. Образац изјава понуђача да се обавезује, да уколико буде изабран достави иструмент
обезбеђења уговорених обавеза- меницу.
Сви обрасци морају бити оригинални, поднети на преузетим обрасцима, јасни и
недвосмислени, читко попуњени и оверени печатом и потписом овлашћеног лица.
Понуда са припадајућом документацијом, подноси се непосредно или путем поште, у
затвореној коверти, затвореној на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу
утврдити да се први пут отвара, са назнаком:
“ПОНУДА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ УСЛУГЕ – САКУПЉАЊЕ, ТРАНСПОРТ И ТРЕТМАН
МЕДИЦИНСКОГ ОТПАДА СА ПОТРОШНИМ МАТЕРИЈАЛОМ, ЈН 10-6/17 НЕ ОТВАРАТИ” на
адресу:
Стара Пазова, ул. Владимира Хурбана бр.2. На полеђини коверте обавезно навести назив,
адресу, факс и телефон понуђача.
Благовременим ће се сматрати све понуде које стигну на адресу Наручиоца најкасније до
27.03.2017. године до 08.00 часова, без обзира на начин на који су послате. Неблаговремене
понуде ће бити враћене неотворене понуђачу након поступка отварања понуда.
Јавно
отварање
понуда
обавиће
се 27.03.2017. године у 9.00 часова, на адреси
наручиоца наведеној у овом позиву. Овлашћени представници понуђача који присуствују
јавном отвара понуда подносе пуномоћје, непосредно, на почетку јавног отварања.
ПАРТИЈЕ
Предметна јавна набавка није обликована по партијама.
ПОНУДЕ СА ВАРИЈАНТАМА
Понуде са варијантама нису дозвољене.
ИЗМЕНА, ДОПУНА И ОПОЗИВ ПОНУДЕ
Након предавања понуде Наручиоцу, а пре истека рока за подношење понуде, Понуђач може
изменити или допунити своју понуду тако што ће Наручиоцу доставити измену / допуну на
исти начин на који је поднео оригиналну понуду. У случају измене или допуне понуде,
неопходно је да

5.1. ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ бр.__________ од________, за ЈН 10-6/17
НАЗИВ ПОНУЂАЧА:
СЕДИШТЕ:
УЛИЦА И БРОЈ:

Понуду дајемо (заокружити):
а) самостално
б) заједничка понуда

(навести називе понуђача учесника у заједничкој
понуди)
Назив понуђача___________________________________
Назив
понуђача___________________________________
Назив
понуђача___________________________________

ц) понуда са подизвођачем
Назив подизвођача____________________________________________
Проценат укупне вредност набавке поверен подизвођачу____________________
Део предметне набавке који ће извршити подизвођач___________________________

УКУПНА ЗБИРНА ЦЕНА СВИХ СТАВКИ (од 1-9) без ПДВ-а: ___________________
УКУПНА ЗБИРНА ЦЕНА СВИХ СТАВКИ (од 1-9) са ПДВ-ом: ___________________
РОК ПЛАЋАЊА: _________________ (не краћи од 60 дана)
РОК ИСПОРУКЕ АМБАЛАЖНОГ МАТЕРИЈАЛА: _____________(максимално 5 дана од дана
појединачне наруџбине)
РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ: ________________ (минимум 30 дана од дана јавног отварања
понуде)
Датум

Понуђач
М. П.

_____________________________

________________________________

Напомене:
Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни
подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група
понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи
из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће
попунити, потписати и печатом оверити образац понуде.

Сакупљање, транспорт и третман медицинског отпада са потрошним материјалом
Редни
бр.

Опис

Јед.мера

Количина

Јединична
цена без
ПДВ-а

Јединична
цена са
ПДВ-ом

Укупна цена без
ПДВ-а

Укупна цена са
ПДВ-ом

1

2

3

4

5

6

7

8

1.

Услуга одношења и третирања
медицинског отпада

Кг

13.642

2.

Кутија за оштре предмете 3л

Ком

1.250

3.

Кутија за оштре предмете 5л

Ком

400

4.

Кутија за оштре предмете 1л

Ком

720

5.

Кесе жуте за инфективни отпад
(550x620/0,04)

Ком

10.500

6.

Декларација ,,ОШТРИ ПРЕДМЕТИ/
СЛОМЉЕНО СТАКЛО''

Ком

2.370

7.

Декларација ,,ИНФЕКТИВНИ
ОТПАД''

Ком

10.750

8.

Жуте канте за отпад – папучаре
10л

Ком

10

9.

Кесе жуте мале за инфективни
отпад (25 x34)

Ком

110

НАПОМЕНА: Наручилац задржава право да у периоду набавке може мењати количине добара наведене у спецификацији за ± 10%.
М.П.

Понуђач
_________________

