ИСПРАВКА
КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
ДОМ ЗДРАВЉА ,,ДР ЈОВАН ЈОВАНОВИЋ ЗМАЈ'', СТАРА
ПАЗОВА
ЈАВНА НАБАВКА – МАТЕРИЈАЛ ЗА ДИЈАЛИЗУ КОЈИ ЗАВИСИ ОД ТИПА
МАШИНЕ
ПРЕГОВАРАЧКИ ПОСТУПАК БЕЗ ОБЈАВЉИВАЊА ПОЗИВА ЗА
ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
ЈАВНА НАБАВКА бр. 11-1/1/17

Јул 2017. Године

Исправка се односи на страну број 3 ОПШТИ ПОДАЦИ О НАБАВЦИ у делу називи
партија, на страни 4 у делу ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈА)
КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА и на страни 18 ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА
УПУСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ тако да уместо:
Партија
бр.
1.
2.
3.
4.
5.

Назив партије
AV линија комплет за тип апарата Artis ,,ARTISET HD DNL HC'' или одговарајући
Филтер за високопречићену воду за тип апарата Artis ,, U 9008 ULTRAFILTER’’ или
еквивалент
Средство за стерилизацију на бази натријум карбоната за машине за тип апарата
Artis ,,Clean Cart A'' или еквивалент
Средство за стерилизацију на бази натријум карбоната за машине за тип апарата
Artis ,,Clean Cart C'' или еквивалент
Суви бикарбонат у одговарајућем паковању, 720г за тип апарата Artis Bicart Select
Combi pak+Select Bag One/Citrate или еквивалент

Треба да гласи:
Партија
бр.
1.
2.
3.
4.
5.

Назив партије
AV линија комплет за тип апарата Artis ,,ARTISET HD DNL HC'' или одговарајући
Филтер за високопречићену воду за тип апарата Artis ,, U 9000 ULTRAFILTER’’ или
еквивалент
Средство за стерилизацију на бази натријум карбоната за машине за тип апарата
Artis ,,Clean Cart A'' или еквивалент
Средство за стерилизацију на бази лимунске киселине за машине за тип апарата
Artis ,,Clean Cart C'' или еквивалент
Концентрат за дијализу, - BiCart Set (BiCart + SelectCart + СелеctBag One/Citrate за
тип апарата Artis или еквивалент

Исправка се односи на страну 30 конкурсне документације у делу УПУСТВО ПОНУЂАЧИМА
КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ у делу понуда мора да садржи оверен потпис и потписан, тако да
уместо
 Образац референтне листе за 2016.годину, за партију за коју понуђач конкурише
(Образац 8)
Треба да гласи:


Образац референтне листе за 2016.годину, за партију за коју понуђач конкурише
(Образац 9)

I ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

1. Предмет јавне набавке
Предмет јавне набавке бр. 11-1/1/17 су добра –Материјал за дијализу који зависи од типа
машине – 33000000 – Медицинска опрема, фармацеутски производи и производи за личну негу
2. Партије
Предметна јавна набавкa је обликована у 5 партија
Партија
бр.
1.
2.
3.
4.
5.

Назив партије
AV линија комплет за тип апарата Artis ,,ARTISET HD DNL HC'' или одговарајући
Филтер за високопречићену воду за тип апарата Artis ,, U 9000 ULTRAFILTER’’ или
еквивалент
Средство за стерилизацију на бази натријум карбоната за машине за тип апарата
Artis ,,Clean Cart A'' или еквивалент
Средство за стерилизацију на бази лимунске киселине за машине за тип апарата
Artis ,,Clean Cart C'' или еквивалент
Концентрат за дијализу, - BiCart Set (BiCart + SelectCart + СелеctBag One/Citrate за
тип апарата Artis или еквивалент

II ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈЕ), КВАЛИТЕТ,
КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА, РАДОВА ИЛИ УСЛУГА, НАЧИН
СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА,
РОК ИЗВРШЕЊА, МЕСТО ИЗВРШЕЊА ИЛИ ИСПОРУКЕ ДОБАРА,
ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ УСЛУГЕ И СЛ.
III ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА И ПЛАНОВИ

Партија
бр.
1.
2.
3.
4.
5.

Назив партије
AV линија комплет за тип апарата Artis ,,ARTISET HD DNL
HC'' или одговарајући
Филтер за високопречићену воду за тип апарата Artis ,, U
9000 ULTRAFILTER’’ или еквивалент
Средство за стерилизацију на бази натријум карбоната за
машине за тип апарата Artis ,,Clean Cart A'' или еквивалент
Средство за стерилизацију на бази лимунске киселине за
машине за тип апарата Artis ,,Clean Cart C'' или еквивалент
Концентрат за дијализу, - BiCart Set (BiCart + SelectCart +
СелеctBag One/Citrate за тип апарата Artis или еквивалент

Јед.
мера

Количина

Ком.

1.900

Ком.

50

Ком.

132

Ком.

726

Ком.

1.900

Неопходно је да понуђена добра поседују следеће техничке карактеристике:
Понуђено медицинско средство мора поседовати ЦE знак.
Понуђена добра морају бити компатибилна моделу апарата Artis 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)
За партије од 1-5 уколико понуђач нуди добро које није оригинално добро произвођача
апарата, потребно је доставити технички лист (tehnical data sheet) како би се у току
стручне оцене понуда поредиле карактеристике понуђених добара са оригиналним
добром произвођача апарата. Понуђено добро мора испуњавати дефинисану техничку
спецификацију произвођача и функционалне захтеве.
Наручилац задржава право да му се на захтев доставе узорци. Провера достављених
узорака ће се вршити упоређивањем и усаглашавањем према дефинисаној техничкој
спецификацији произвођача а по потреби и у реализном дијализном третману.

(ОБРАЗАЦ 2)
ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ

Предмет ЈН

Јединична
мера

Количина
+/-10%

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 (3x4)

7(3x5)

AV линија комплет за тип
апарата Artis ,,ARTISET HD
Ком.
DNL HC'' или одговарајући
Филтер за високопречићену
воду за тип апарата Artis ,, U
Ком.
9000 ULTRAFILTER’’ или
еквивалент
Средство за стерилизацију
на бази натријум карбоната
за машине за тип апарата
Ком.
Artis ,,Clean Cart A'' или
еквивалент
Средство за стерилизацију
на бази лимунске киселине
за машине за тип апарата
Ком.
Artis ,,Clean Cart C'' или
еквивалент
Концентрат за дијализу, BiCart Set (BiCart + SelectCart
+ СелеctBag One/Citrate за
Ком.
тип апарата Artis или
еквивалент
УКУПНО:

1.900

50

132

726

1.900

Упутство за попуњавање обрасца структуре цене:
Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин:
 у колони 3. уписати колико износи јединична цена без ПДВ-а, за сваки тражени предмет
јавне набавке;
 у колони 4. уписати колико износи јединична цена са ПДВ-ом, за сваки тражени предмет
јавне набавке;
 у колони 5. уписати укупна цена без ПДВ-а за сваки тражени предмет јавне набавке и то
тако што ће помножити јединичну цену без ПДВ-а (наведену у колони 3.) са траженим
количинама (које су наведене у колони 2.); На крају уписати укупну цену предмета
набавке без ПДВ-а.
 у колони 6. уписати колико износи укупна цена са ПДВ-ом за сваки тражени предмет
јавне набавке и то тако што ће помножити јединичну цену са ПДВ-ом (наведену у
колони 4.) са траженим количинама (које су наведене у колони 2.); На крају уписати
укупну цену предмета набавке са ПДВ-ом.

М.П.
Датум:

Потпис понуђача

VII УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ
1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА
Понуђач подноси понуду на српском језику.

2. НАЧИН ПОДНОШЕЊА ПОНУДА
Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији,
затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први
пут отвара.
На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача.
У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о
групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.
Понуду доставити на адресу: Дом здравља ,,Др Јован Јовановић Змај'' Стара Пазова,
Владимира Хурбана 2, са назнаком: ,,Понуда за јавну набавку добра – Материјал за дијализу
који зависи од типа машине, по партијама, партија бр. _______________________ , ЈН бр. 111/1/17 НЕ ОТВАРАТИ“.
Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 31.07.2017.
године до 08.00 часова.
Благовремено достављене понуде биће јавно комисијски отворене у просторијама Дома
здравља „Др Јован Јовановић Змај“ Стара Пазова, ул. Владимира Хурбана бр 2, дана
31.07.2017.године у 09.00 часова.
Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се понуда налази,
обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу приспећа.
Уколико је понуда достављена непосредно наручилац ће понуђачу предати потврду пријема
понуде. У потврди о пријему наручилац ће навести датум и сат пријема понуде.
Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која је
примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се
неблаговременом. Неблаговремену понуду наручилац ће по окончању поступка отварања
вратити неотворену понуђачу, са назнаком да је поднета неблаговремено.
Понуда мора да садржи оверен и потписан:










Образац понуде (Образац 1);
Образац трошкова припреме понуде (Образац 2);
Образац изјаве о независној понуди (Образац 3);
Образац изјаве понуђача о испуњености услова за учешће у поступку јавне набавке чл. 75. и 76. ЗЈН, наведених овом конкурсном документацијом (Образац 4);
Образац изјаве подизвођача о испуњености услова за учешће у поступку јавне набавке
- чл. 75. ЗЈН, наведених овом конкурсном документацијом (Образац 5).
Образац изјаве понуђача о техничком капацитету (Образац 6)
Образац изјаве понуђача о достављању средства финансијског обезбеђења за добро
извршење посла (Образац 7)
Образац референтне листе за 2016.годину, за партију за коју понуђач конкурише
(Образац 9)
Модел уговора за сваку партију за коју понуђач конкурише

