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На основу члана 61. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије“
бр.124/12), Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних
набавки и начину доказивања испуњености услова („Службени гласник Републике Србије“
бр.29/23) и Одлуке о покретању поступка јавне набавке добара број I-5 од 13.08.2013.године,
наручилац Дом здравља „Др Јован Јовановић – Змај“ Стара Пазова је припремио

КОНКУРСНУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ
за јавну набавку добара број I-5/2013
-набавка лабораторијског материјалау отвореном поступку јавне набавке

Општи подаци о набавци
Подаци о предмету набавке

Услови за учешће у поступку јавне набавке из члана 75. и 76. Закона о јавним набавкама и
упутство како се доказује испуњеност наведених услова

Упутство понуђачима како да сачине понуду

Критеријуми за избор најповољније понуде

Врста, спецификација, количина и опис добара, уз обрасце понуда

Изјаве – гаранција испоруке и располагање добрима
Изјава о независној понуди /свака партија посебно/

Изјава о поштовању испунио обавезе које произилазе из прописа о заштити на раду,
запошљавању и условима рада и заштити животне средине и да гарантује да је ималац права
интелектуалне својине

Образац – трошкови припремања понуде
Модели уговора
Образац - изјава за прилагање менице као иструмента обезбеђења уговорених обавеза

ОПШТИ ПОДАЦИ О НАБАВЦИ

1. НАЗИВ, АДРЕСА И ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦА НАРУЧИОЦА
Дом здравља ,, Јован Јовановић – Змај“ ул.Владимира Хурбана 2, Стара Пазова 22300
http://www.dzspazova.rs/
2. ПОДАЦИ О ВРСТИ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ
Поступак јавне набавке добара I-5/2013 – набавка лабораторијског материјала,
обликована у пет партиja, који се спроводи у отвореном поступку јавне набавке
ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
Предмет јавне набавке је набавка добара.
Партија 1. Биохемијски раствори за одржавање биохемијског анализатора ВТ 2000 плус
Партија 2. Хематолошки реагенси за хематолошки бројач MICROS 60
Партија 3. Хематолошки реагенси за хематолошки бројач CELLY 70
Партија 4. Биохемијски раствори за биохемијски анализатор ILAB 300 плус
Партија 5. Реагенси за апарат COBAS b 121

3. КОНТАКТ ЛИЦЕ
Др Светлана Мраковић e-mail: jn.dzspazova@gmail.com са назнаком „Јавна набавка
лабораторијског материјала “.
4. ПОДАЦИ О МЕСТУ, НАЧИНУ И РОКОВИМА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
Начин и место подношења понуда:
Понуђачи подносе понуде у затвореној коверти, препорученом пошиљком или
лично, на адресу Наручиоца:
Дом здравља ,, Др Јован Јовановућ – Змај“ Стара Пазова, Владимира Хурбана 2, са
назнаком „Понуда за јавну набавку бр I-5/2013 – ЛАБОРАТОРИЈСКИ МАТЕРИЈАЛ –
партија -----НЕ ОТВАРАТИ!“. На полеђини коверте обавезно назначити назив и
седиште Понуђача, као и име и презиме и телефон особе за контакт.
Последњи дан рока, односно датум и сат за подношење понуда:
Рок за подношење понуда је 16.09.2013. године у 10:00 часова
Последице пропуштања рока одређеног за подношење понуда:
Неблаговременом ће се сматрати понуда Понуђача која није приспела Наручиоцу до
16.09.2013. године до 10:00 часова. Све неблаговремено поднете понуде, по окончању
поступка отварања понуда, Комисија за јавне набавке Наручиоца ће вратити
неотворене Понуђачима, са назнаком да су поднете неблаговременe.

5. ОБАВЕШТЕЊЕ О МЕСТУ, ДАНУ И САТУ ОТВАРАЊА ПОНУДА, КАО И ВРЕМЕНУ И
НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА ПУНОМОЋЈА
Место, дан и сат отварања понуда:
Благовремене понуде Комисија за спровођење јавне набавке ће отворити јавно дана
16.09.2013. године у 10:30 часова, у канцеларији директора Дома здравља „Др Јован
Јовановић Змај“ Стара Пазова, ул. Владимира Хурбана бр.2
Време и начин подношења пуномоћја:
Отварању понуда могу присуствовати овлашћени представници понуђача који својство
представника доказују предајом пуномоћја за учешће у поступку отварања понуда, које
мора бити издато у писменој форми, оверено печатом и потписано од стране
овлашћеног лица понуђача.
Овлашћење се предаје комисији за јавну набавку непосредно пред почетак поступка
јавног
отварања понуда.
6. ОБАВЕШТЕЊЕ О РОКУ У КОМЕ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ ДОНЕТИ ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ
УГОВОРА
Одлука о избору најповољније понуде, са образложењем, донеће се у року од 10
(десет) дана од дана јавног отварања понуда и биће достављена свим понуђачима у
року од 3 (три) дана од дана њеног доношења.

ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

1. Опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавки
Опис предмета набавке: Лабораторијски материјал
Назив и ознака из општег речника набавки: 33696500- Лабораторијски реагенси

УСЛОВИ И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА

Право учешћа у поступку имају сва заинтересована правна лица која испуњавају услове из
чл. 75.Закона о јавним набавкама, као и следеће додатне услове:
- која располажу неопходним финансијским и пословним капацитетом;
- која располажу довољним техничким и кадровским капацитетом.

Понуђач уз понуду доставља следеће доказе о испуњености услова:
-

-

-

-

-

извод из регистра Агенције за привредне регистре;
извод из казнене евиденције, односно уверење да надлежног суда и надлежне
полицијске управе МУП-а да правно лице или предузетник и његов законски
заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организиване
криминалне групе, да није осуђиван за неко од кривичних дела против привреде,
кривична дела против заштите животне средине, кривично дело давања или
примања мита, кривично дело преваре – ДОКАЗ НЕ МОЖЕ БИТИ СТАРИЈИ ОД ДВА
МЕСЕЦА ПРЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА
потврде Агенције за привредне регистре да код тог органа није регистровано да му
је као привредном друштву изречена мера забране обављања делатности– ДОКАЗ
НЕ МОЖЕ БИТИ СТАРИЈИ ОД ДВА МЕСЕЦА ПРЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И МОРА
БИТИ ИЗДАТ НАКОН ОБЈАВЉИВАЊА ОВОГ ПОЗИВА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
уверење пореске управе Министарства финансија и привреде да је измирио
доспеле порезе и доприносе – ДОКАЗ НЕ МОЖЕ БИТИ СТАРИЈИ ОД ДВА МЕСЕЦА
ПРЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА
уверење надлежне локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних
локалних јавних прихода – ДОКАЗ НЕ МОЖЕ БИТИ СТАРИЈИ ОД ДВА МЕСЕЦА
ПРЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА
важећа дозвола за обављање делатности, издата од надлежног државног органа;
извештај о бонитету из АПР-а, за 2012. годину;

-

опис понуђачеве техничке опремљености и апаратуре и мере за обезбеђивање
квалитета, уз навођење кадровске структуре – Изјава понуђача на меморандуму
понуђача, потписана од овлашћеног лица понуђача;

-

Референтна листа за период 01. 01. 2012. – 31. 12. 2012. године са вредношћу
промета по купцу за сваку партију за коју конкурише - Изјава понуђача на
меморандуму понуђача, потписана од овлашћеног лица понуђача;

-

Образац изјаве да понуђач под кривичном и материјалном одговорношћу гарантује
да ће у периоду важења уговора располагати добрима која су предмет овог уговора
и обезбедити сигурну испоруку истих – за сваку партију посебно

-

Изјава о обезбеђивању менице – доставити једну изјаву уз остале документе којим
се доказује испуњeност услова;

-

Изјава понуђача о уредном извршавању обавеза по раније закљученим уговорима
доставити једну изјаву уз остале документе којим се доказује испуњeност услова;

Фотокопије докумената које су издале званичне институције могу бити неоверене, с тим што се
на захтев наручиоца мора доставити оригинал на увид.
Лице које је уписано у регистар понуђача није дужно да приликом подношења понуде доставља
доказе о испуњености обавезних услова из члана 75. став 1. тачка 1-4. Закона о јавним
набавкама, већ само уписује број под којим је уписано у регистар понуђача. Остале доказе
тражене конкурсном документацијом је дужно да достави.
Комисија за јавне набавке Наручиоца неће узимати у разматрање понуде које не садрже
тражене доказе.

УПУТСТВО
понуђачима како да сачине понуду
1. Понуђачи су дужни да понуду сачине на српском језику према Обрасцу понуде који је
саставни део тендерске документације.
2. Понуда мора бити достављена на обрасцима Дома здравља. Понуда се саставља тако
што понуђач уписује тражене податке у обрасце који су саставни део конкурсне
документације. Понуђач подноси понуду у запечаћеној коверти тако да се при отварању
може проверити да ли је затворена онако како је предата.
Понуђач може да конкурише за једну или више партија, али се понуде обавезно
достављају у посебним ковертама. На коверти мора бити наведено на коју
појединачну партију се понуда односи.
Без обзира за да ли конкурише за једну или више партије, понуђач уз понуду доставља
посебан коверат у коме се налазе докази о испуњавању услова предвиђених чланом 75.
Закона о јавним набавкама и овом конкурсном документацијом. Наручилац ће уважити
један комплет доказа без обзира на број партија за које понуђач конкурише.
3. У свим обрасцима наручиоца где се тражи Назив понуђача, уписати пун назив фирме,
назив места и поштански број;
4. Матични број: уписати матични број из регистра о разврставању издатог од надлежног
органа за послове статистике;
5. ПИБ: навести порески идентификациони број под којим је понуђач уписан у јединствен
регистар пореских обвезника Пореске управе;
6. У свим обрасцима уписати тражене податке.
7. Цена – треба да буде изражена у динарима, без пореза на додату вредност. Ако је у
понуди исказана неуобичајена ниска цена, наручилац ће поступити у складу са чланом 92.
Закона о јавним набавкама. Цена подразумева превоз возилима понуђача ФЦО магацина Дома
здравља „Др Јован Јовановић Змај“ Стара Пазова који се налази у Старој Пазови, Владимира
Хурбана бр. 2
8. Плаћање се врши одложено, вирманом, и не може бити краће од 60 дана, рачунато од
дана испостављања фактуре. Уколико понуђач у понуди наведе другачији начин и рок
плаћања од наведеног у конкурсној документациј и( нпр. авансно плаћање или краћи рок од
траженог), његова понуда ће бити одбијена као неприхватљива.
Не могу се прихватити непрецизно одређени рокови ( нпр. одмах, по договору, сукцесивно,
од-до и сл.). У случају да понуђач непрецизно одреди рокове, понуда ће се сматрати
неприхватљивом.
9. Продавац је дужан да обезбеди сигурну испоруку , сукцесивно по захтеву Купца најкасније 24
часа од тренутка подношења наруџбе. Када давање наруџбе пада у задњи радни дан у седмици,
испорука добара се помера за следећи први радни дан
.
10. Понуда са варијантама није дозвољена.
11. Критеријуми за оцењивање понуда – одлука о додели Уговора о јавној набавци добара
донеће се применом критеријума «економски најповољније понуде».
По партијама ће бити изабрана економски најповољнија понуда, тј. понуда која одговара
критеријумима који су у прилогу.
У случају да после анализе понуда две или више исправних и самосталних понуда остваре
једнак највиши број бодова, наручилац ће међу њима изабрати понуду оног који има
остварен највећи промет добрима која су предмет партије а што је видљиво из референтне
листе.

12. Посебно навести могућност испуњења захтева за хитном испоруком
13. Важност понуде је минимум 60 дана од дана отварања понуда. У случају да понуђач
наведе краћи рок важења понуде, понуда ће бити одбијена као неприхватљива.
14. Уз понуду доставити референтну листу са именима купаца и вредношћу промета по
купцу за период 01. 01. 2012. – 31. 12. 2012. године за сваку партију за коју конкурише које
се доставља у форми Изјаве понуђача на меморандуму понуђача, потписане од овлашћеног
лица понуђача, за сваку партију посебно.
15. Читко уписати име, презиме и функцију лица које је попунило образац и одговорног лица
за извршење јавне набавке.
16. Искључење понуда – биће разматране само исправне понуде, понуде за партију која је у
целости попуњена, понуде које су благовремено предате и које у потпуности испуњавају све
захтеве из конкурсне документације.
Неисправне понуде се неће разматрати, већ ће бити одбачене.
17. Понуђач може у писменом облику тражити од наручиоца додатне информације или
објашњења у вези са припремом понуд. на e-mail: jn.dzspazova@gmail.com . са назнаком
„Јавна набавка лабораторијског материјала “.
18. Понуђач је дужан да достави Изјаву у којој наводи да ли ће извршење јавне набавке
делимично поверити подизвођачу и да наведе у својој понуди, проценат укупне вредности
набавке који ће поверити подизвођачу или ће јавну набавку извршити самостално. Уколико
се извршење јавне набавке делимично поверава подизвођачу, исти мора да испуњава све
услове предвиђене конкурсном документацијом о чему се достављају тражени докази.
19. Наручилац задржава право да у случају неповољних понуда не донесе одлуку о додели
уговора о јавној набавци за поједина добра која су предмет јавне набавке.
20.Наручилац задржава право да одбије једну или више понуда уколико поседује било који
доказ који је наведен у члану 82. Закона о јавним набавкама.
21. Захтев за заштиту понуђача подноси се на начин прописан чланом 148-151. Закона о
јавним набавкама.

.

КРИТЕРИЈУМ ЗА ИЗБОР НАЈПОВОЉНИЈЕ ПОНУДЕ
за јавну набавку број 5/2013. године (за све партије)
Критеријуми за избор најповољније понуде је економски најповољнија понуда. Оцењивање и
рангирање достављених понуда засниваће се на следећим критеријумима:



1. цена .............................................................................................................. до 35 пондера

- цена партије представља укупну, коначну, вредност партије;
- Понуђач са најниже понуђеном вредношћу партије добија максимални број бодова (35 пондера);

- Додела бодова осталим понуђачима врши се применом формуле:

Најнижа коначна понуђена цена/ вредност партије бодованог понуђача x 35 пондера



2. квалитет понуде............................................................................................. до 50 пондера

CE сертификат.............................................. 10 пондера

ISO13485 сертификат произвођача............10 пондера
уколико не приложи сертификат добија 0 пондера

Сертификат анализе произвођача...............10 пондера
уколико не приложи сертификат добија 0 пондера

Унификација производа и произвођача......20 пондера
максималан број – 20 пондера добија понуђач који понуди реагенсе од истог произвођача,
понуђач који понуди реагенсе од два или три различита произвођача добија 10 пондера док за
више од три различита произвођача понуђач добија 0 пондера

Понуђач је дужан да приложи сертификат ISO 9001. Уколико га не приложи, понуда ће бити
одбијена као неисправна.


3. Рок плаћања...................................................................................................0 - 15 пондера
Рокови плаћања:

oд 60 - 90 дана..................................................0 пондера
oд 91 – 120 дана.............................................10 пондера
од 121 дана и више.........................

15 пондера

ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

НАЗИВ ПОНУЂАЧА :

АДРЕСА ПОНУЂАЧА :

ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТ :

ЕЛЕКТРОНСКА АДРЕСА :

ТЕЛЕФОН :

ТЕЛЕФАКС :

ПИБ :

БРОЈ РАЧУНА :
ЛИЦЕ ОДГОВОРНО ЗА
ЗАСТУПАЊЕ:

Место и датум:

Понуђач:
Печат и потпис

ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

НАЗИВ ПОДИЗВОЂАЧА :

АДРЕСА ПОНУЂАЧА :

ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТ :

ЕЛЕКТРОНСКА АДРЕСА :

ТЕЛЕФОН :

ТЕЛЕФАКС :

ПИБ :

БРОЈ РАЧУНА :
ЛИЦЕ ОДГОВОРНО ЗА
ЗАСТУПАЊЕ:

Место и датум:

MП

Понуђач:

Место и датум:

MП

Подизвођач:

Напомена:Образац „Подац о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који понуду подносе
са подизвођачем. У колико понуђач наступа са већим бројем подизвођача овај образац
копирати, попунити за сваког подизвођача и доставити уз понуду.

ОБРАЗАЦ - ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ КОЈИ ЈЕ УЧЕСНИК У
ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ

ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ КОЈИ ЈЕ УЧЕСНИК У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ

НАЗИВ ПОНУЂАЧА :

АДРЕСА ПОНУЂАЧА :

ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТ :

ЕЛЕКТРОНСКА АДРЕСА :

ТЕЛЕФОН :

ТЕЛЕФАКС :

ПИБ :

БРОЈ РАЧУНА :
ЛИЦЕ ОДГОВОРНО ЗА
ЗАСТУПАЊЕ:

Место и датум:

MП

Понуђач:

Напомена:Образац „Подаци о понуђачу који је учеснику заједничкој понуди“ попуњавају само
они понуђачи који подносе заједничку понуду, у ком случају је потребно да се наведени
образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који
је учесник у заједничкој понуди.

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О УРЕДНОМ
ЗАКЉУЧЕНИМ УГОВОРИМА

ИЗВРШЕЊУ

ОБАВЕЗА

ПО

РАНИЈЕ

ИЗЈАВА

ПОНУЂАЧА О УРЕДНОМ ИЗВРШЕЊУ ОБАВЕЗА ПО РАНИЈЕ ЗАКЉУЧЕНИМ
УГОВОРИМА

Изјављујемо, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, да смо уредно
извршавали обавезе по раније закљученим уговорима о предметним јавним набавкама за
период 2010, 2011 и 2012. година.

Датум

М.П.

Понуђач
( потпис одговорног лица)
________________________

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА ДА ЋЕ ПРИЛОЖИТИ ИНСТРУМЕНТ
ОБЕЗБЕЂЕЊА - MЕНИЦУ ЗА ДОБРО ИЗВРШЕЊЕ ПОСЛА

Беспоговорно се обавезујемо да ћемо приликом закључења уговора издати Купцу инструмент
обезбеђења уговорних обавеза – меницу, за добро извршење посла, на износ од 5% вредности
понуде, односно Уговора.

датум

М.П.

Понуђач:
( потпис одговорног лица )
__________________

НАПОМЕНА: Изјава се прилаже уз понуду а меница приликом потписивања уговора.
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Назив понуђача:_________________________________________
Седиште:_______________________________________________
Матични број:___________________________________________
ПИБ:___________________________________________________
Одговорно лице понуђача:-_______________________________
Понуду саставио:________________________________________
Kонтакт телефон________________________________________

ПОНУДА

За набавку: _____________________________________

Цена добара без пореза на додату вредност : ____________________динара
Порез на додату вредност:______________________________динара
Вредност добра са порезом на додату вредност (ред. бр. 1 + ред. бр. 2.)
______________________динара.
Место испоруке: ДОМ ЗДРАВЉА „Др Јован Јовановић Змај“ Стара Пазова“ Стара Пазова, ул.
Владимира Хурбана бр. 2. FCO магацин купца, испорука по динамици коју утврђује наручилац.
Рок испоруке:
_______________________________________________________________________

Рок плаћања:________________________________________________________

Важност понуде________________________________________________________

Хитна испорука:_______________________________________________________

МП

Потпис одговорног лица Понуђача
___________________________________
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На основу члана 26. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ бр. 124/2012) и члан 20.
Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и
начину доказивања испуњености услова („Сл. Гласник РС“ бр.29/2013) дајем

ИЗЈАВУ О НАЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да је понуда поднета
независно, без договора са другим понуђачем или заинтересовним лицима.
Изјава је дата за потребе отвореног поступка јавне набавке– набавка Лабораторијском
материјала, бр. I-5/2013,
Партија 1 – биохемијски раствори за одржавање биохемијског анализатора BT 2000 Plus

_________________
Место
_________________
Датум
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М.П.

___________________
Потпис овлашћеног лица

ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

Ред.
бр.

Врста трошка

Износ без ПДВ-а

Износ са ПДВ-ом

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
У К У П Н О:

НАПОМЕНА: Понуђач може да достави укупан износ и структуру трошкова припремања понуде тј. да попуни
наведени образац. Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од
наручиоца накнаду трошкова.
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Изјава да је понуђач испунио обавезе које произилазе
из прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада и заштити животне средине
и да гарантује да је ималац права интелектуалне својине

Изјављујем под пуном материјалном и кривичном одговорношћу да у потпуности поштујем
своје обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима
рада, заштити животне средине, као и да гарантујем да сам ималац права интелектуалне својине, ако
је иста предмет понуде.

Изјава је дата за потребе отвореног поступка јавне набавке– набавка Лабораторијском
материјала, бр. I-5/2013,
Партија 1 – биохемијски раствори за одржавање биохемијског анализатора BT 2000 Plus.
.

Датум_____________

М.П.

Потпис одговорног лица - директора

______________________________
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ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА

Под пуном кривичном и материјалном одговорношћу изјављујемо ћемо у периоду трајања
уговора која су предмет ове јавне набавке располагати добрима која су предмет уговора и да
ћемо обезбедити сигурну испоруку истих, у року од 24 часа од момента наруџбе.

.

Када давање наруџбе пада у задњи радни дан у седмици, испорука добара се помера за
следећи први радни дан.

Изјава је дата за потребе отвореног поступка јавне набавке– набавка Лабораторијском
материјала, бр. I-5/2013, Партија 1 –биохемијски раствори за одржавање биохемијског
анализатора BT 2000 Plus.

Датум,

М.П.

Понуђач
________________________
Потпис одговорног лицa
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Партија бр. 1
РАСТВОРИ ЗА ОДРЖАВАЊЕ АНАЛИЗАТОРА ВТ 2000+

РЕД.
БР.

НАЗИВ

КОЛИЧИНА
У ЈЕДИНИЦИ
МЕРЕ
(литар)

1

2

3

1.

Detergent

1

2.

Sol.Triton
acidif

0.5

3.

Extra
washing
sol.

НАЗИВ
ПРОИЗВОЂАЧА

4

КАТ.
БРОЈ

САДРЖАЈ
ПОЈЕДИНА
ЧНОГ
ПАКОВАЊА

БРОЈ
ПАКОВАЊА ЗА
ТРАЖЕНУ
КОЛИЧИНУ

ЦЕНА
ПОЈЕДИНАЧНОГ
ПАКОВАЊА БЕЗ
ПДВ-а
(динара/пак.)

УКУПНА ЦЕНА
ЗА ТРАЖЕНУ
КОЛИЧИНУ
(динара)

5

6

7

8

9(7х8)

0.2

ПОТПИС ПОНУЂАЧА:
___________________

М.П.
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М О Д Е Л У Г О В О РА

Партија 1 – биохемијски раствори за одржавање биохемијског анализатора BT 2000 Plus

УГОВОРНЕ СТРАНЕ :

Дом здравља „Др Јован Јовановић Змај“ Стара Пазова, кога
заступа директор др Рада Инђић (у даљем тексту:
Наручилац)
и
"________________________________________________“, из
________________, ул._______________________, бр.______,
ПИБ __________ кога заступа ___________________________
(у даљем тексту: Испоручилац)

ПРЕДМЕТ УГОВОРА :

набавка добара – лабораторијски материјал
партија 1. биохемијски раствори за одржавање
биохемијског анализатора BT 2000 Plus

Члан 1.
Уговорне стране констатују:
−

да је Наручилац, спровео поступак јавне набавке за набавку лабораторијског материјала,

− да је Испоручилац доставио своју понуду, која је заведена код Наручиоца под бр. _____ дана
__.__.2013. године, а код Испоручиоца под бр. ____________ од __.__.2013. године, која чини саставни
део овог уговора;
− да је Наручилац, донео одлуку бр. _____ од __.__.2013. године, којим се прихвата понуда
Испоручиоца "____________________________________________".

ПРЕДМЕТ УГОВОРА
Члан 2.
Предмет овог уговора је набавка лабораторијског потрошног материјала за потребе Наручиоца,
партија 1. Биохемијски раствори за одржавање биохемијског анализатора BT 2000 Plus
за период од годину дана од дана потписивања овог уговора, у свему према прихваћеној
понуди Испоручиоца број________од ______2013. године, као и осталим одредбама овог уговора.
Понуда Испоручиоца број ________ од _____2013. године саставни је део овог уговора (у
даљем тексту: понуда).

КОЛИЧИНА И КВАЛИТЕТ
Члан 3.
Уговорне стране су сагласне да су количине робе у понуди дате оквирно за период од годину
дана и да могу одступати у зависности од стварних потреба Наручиоца.
Испоручилац гарантује да је лабораторијски потрошни материјал који је предмет овог Уговора
регистрован у складу са важећим Законом о лековима и медицинским средствима и другим везаним
прописима, те да поседује све потребне дозволе за пуштање у промет истих.
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Испоручилац гарантује за квалитет робе и испуњеност свих прописаних законских услова и
стандарда за ту врсту робе. Квалитет уговорене робе битан је елемент овог уговора.
Сматраће се да испоручена роба није одговарајућег квалитета ако по њеном пријему или
накнадно у току њеног коришћења, Наручилац утврди:
-да се коришћењем испоручене робе онемогућава или значајно отежава испуњење њене намене, чиме
је и сврха набавке онемогућена или значајно отежана;
-да је роба таквог квалитета да захтева већу потрошњу од уобичајене, односно нерационално
коришћење;
-у свим другим случајевима када је очигледно да се због испоруке робе неодговарајућег квалитета
Наручиоцу наноси било каква штета.

ЦЕНА И НАЧИН ПЛАЋАЊА
Члан 4.
Испоручилац ће вршити испоруку лабораторијског материјала по појединачним ценама из
понуде.
Укупна уговорена цена лабораторијског материјала износи______________

динара

без

ПДВ-а
(словима:__________________________), односно ____________динара са обрачунатим ПДВ-ом
(словима:___________________________).
Уговорне цене су фиксне и не могу се мењати за време важења уговора.
Цене су дате на паритету ФЦО Наручилац, Стара Пазова, ул. Владимира Хурбана бр. 2.
Рок плаћања је _________________________ од дана извршене испоруке и испостављене
фактуре у седишту Наручиоца
Навести рок из понуде
.
Испоручилац се обавезује да , као гаранцију за добро извршење посла, приликом
закључења Уговора, преда Наручиоцу меницу за добро извршење посла, која је неопозива,
безусловна, без права на приговор и платива на први позив на износ од 5% вредности Уговора, којом
гарантује уредно извршење својих уговорених обавеза .
Рок важности менице је минимум 30 дана дужи од дана истека рока на који се уговор
закључује.
.

КВАЛИТАТИВНИ И КВАНТАТИВНИ ПРИЈЕМ
Члан 5.
Кванитативни и квалитативни пријем лабораторијског материјала који је предмет овог уговора
врши овлашћено лице Наручиоца.
Евентуалне недостатке у квантитету и квалитету испорученог лабораторијског материјала
Наручилац ће писмено констатовати и о томе писмено обавестити Испоручиоца без одлагања, а
најкасније у року од 48 сати од дана пријема у седишту Наручиоца, а Испоручилац је дужан да
уочене недостатке отклони, о свом трошку, у најкраћем року, који не може бити дужи од 24 часа
од дана пријема писменог обавештења.
У случају скривених недостатака робе, који се нису могли одмах, односно у року од 24 часа
од пријема уочити, Наручилац је дужан да о истима извести Испоручиоца без одлагања, а
најкасније у року од 48 сати од како уочи скривене недостатке. У том случају, Испоручилац је
дужан да оправдане примедбе на квалитет испоручене робе, отклони о свом трошку, у најкраћем
року, а најкасније у року од 24 часа од пријема писменог обавештења о утврђеним недостацима.
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РОК ИСПОРУКЕ
Члан 6

Испоручилац се обавезује да сукцесивно испоручује лабораторијски материјал, а најкасније у
року од 24 часа од пријема наруџбе. Када давање наруџбе пада у задњи радни дан у седмици,
испорука добара се помера за следећи први радни дан.
Наручилац ће лабораторијски материјал наручивати према динамици и у количини у складу са
својим потребама.
Рок испоруке је битан елемент овог уговора.

РАСКИД УГОВОРА
Члан 7.
У случају кашњења у испоруци, с обзиром да је рок испоруке битни елемент овог уговора,
Наручилац има право једностраног раскида Уговора и без остављања накнадног рока, уколико
процени да кашњење озбиљно ремети његово редовно пословање.
Право да једнострано раскине овај уговор без остављања накнадног рока Наручилац има и у
случају да Испоручилац, и поред упозорења, испоручујује робу неодговарајућег квалитета у складу са
чланом 3. овог уговора, при чему има право да активира финансијско средство обезбеђења.
Наручилац задржава право да откаже или измени овај уговор, без било каквог права
Испоручиоца да потражује накнаду штете или изгубљене добити, у случајевима на које Наручилац не
може да утиче и то:
-

у случају реорганизације здравствене заштите од стране надлежног органа РС, што би довело
до престанка потребе Наручиоца за уговореним лабораторијским материјалом, о чему је
Наручилац у обавези да благовремено обавести Испоручиоца;

-

у случају недовољно опредељених или смањених финансијских средстава од стране РФЗО-а,
што би довело до немогућности набавке уговореног материјала,

-

у другим оправданим случајевима због околности на које Наручилац не може да утиче.

ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 8.
Уговор производи правна дејства када га потпишу овлашћени представници уговорних
страна. Датумом закључења уговора сматраће се каснији датум потписа једне од уговорних страна
уколико га не потпишу истовремено, односно каснији заводни печат на Уговору.
Све евентуалне измене и допуне Уговора морају бити сачињене у писаној форми,
потписане од стране овлашћених представника обе уговорне стране.
Овај Уговор је сачињен у 4 (четири) истоветна примерка, од којих су по 2 (два )
примерка за сваку уговорну страну.
За све што није регулисано овим уговором, примењиваће се одредбе Закона о облигационим
односима, као и осталих позитивних прописа.
Евентуалне спорове који проистекну у току извршења уговорних обавеза, уговорне стране ће
решавати споразумно, а ако у томе не успеју, исти ће решавати Привредни суд у Сремској
Митровици.
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ЗА ИСПОРУЧИОЦА

ЗА НАРУЧИОЦА

_________________________

________________________________
Др Рада Инђић

Назив понуђача:_________________________________________
Седиште:_______________________________________________
Матични број:___________________________________________
ПИБ:___________________________________________________
Одговорно лице понуђача:-_______________________________
Понуду саставио:________________________________________
Kонтакт телефон________________________________________

ПОНУДА

За набавку: _____________________________________

Цена добара без пореза на додату вредност : ____________________динара
Порез на додату вредност:______________________________динара
Вредност добра са порезом на додату вредност (ред. бр. 1 + ред. бр. 2.)
______________________динара.
Место испоруке: ДОМ ЗДРАВЉА „Др Јован Јовановић Змај“ Стара Пазова“ Стара Пазова, ул.
Владимира Хурбана бр. 2. FCO магацин купца, испорука по динамици коју утврђује наручилац.
Рок испоруке:
_______________________________________________________________________

Рок плаћања:________________________________________________________

Важност понуде________________________________________________________

Хитна испорука:_______________________________________________________

МП

Потпис одговорног лица Понуђача
___________________________________
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На основу члана 26. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ бр. 124/2012) и члан 20.
Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и
начину доказивања испуњености услова („Сл. Гласник РС“ бр.29/2013) дајем

ИЗЈАВУ О НАЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да је понуда поднета
независно, без договора са другим понуђачем или заинтересовним лицима.
Изјава је дата за потребе отвореног поступка јавне набавке– набавка Лабораторијском
материјала, бр. I-5/2013,
Партија 2 – Хематолошки реагенси за хематолошки бројач MIKROS 60

_________________
Место
_________________
Датум
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М.П.

___________________
Потпис овлашћеног лица

ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

Ред.
бр.

Врста трошка

Износ без ПДВ-а

Износ са ПДВ-ом

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
У К У П Н О:

НАПОМЕНА: Понуђач може да достави укупан износ и структуру трошкова припремања понуде тј. да попуни
наведени образац. Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од
наручиоца накнаду трошкова.
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Изјава да је понуђач испунио обавезе које произилазе
из прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада и заштити животне средине
и да гарантује да је ималац права интелектуалне својине

Изјављујем под пуном материјалном и кривичном одговорношћу да у потпуности поштујем
своје обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима
рада, заштити животне средине, као и да гарантујем да сам ималац права интелектуалне својине, ако
је иста предмет понуде.

Изјава је дата за потребе отвореног поступка јавне набавке– набавка Лабораторијском
материјала, бр. I-5/2013,
Партија 2 – Хематолошки реагенси за хематолошки бројач MIKROS 60

Датум_____________

М.П.

Потпис одговорног лица - директора
______________________________
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ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА

Под пуном кривичном и материјалном одговорношћу изјављујемо ћемо у периоду трајања
уговора која су предмет ове јавне набавке располагати добрима која су предмет уговора и да
ћемо обезбедити сигурну испоруку истих, у року од 24 часа од момента наруџбе.

.

Када давање наруџбе пада у задњи радни дан у седмици, испорука добара се помера за
следећи први радни дан.

Изјава је дата за потребе отвореног поступка јавне набавке– набавка Лабораторијском
материјала, бр. I-5/2013, Партија 2 – Хематолошки реагенси за хематолошки бројач MIKROS
60

Датум,

М.П.

Понуђач
________________________
Потпис одговорног лицa
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Партија бр. 2
ХЕМАТОЛОШКИ РЕАГЕНСИ ЗА ХЕМАТОЛОШКИ БРОЈАЧ MIKROS 60

РЕД
БР.
1

НАЗИВ

4.

2
Контролна
крв 2mL
(normal)*
Контролна
крв 2mL (low)*
Контролна
крв 2mL
(high)*
Miniclean

5.

Minilyse
LMG

6.

Minoclair

7.

Mini Pack
LMG

8.

Erytrol

1.
2.
3.

9.
10.
11.

Mikrotube
Mikrotube sa
kapilarom
Minidil LMG

КОЛИЧИНА
У
ЈЕДИНИЦИ
МЕРЕ
(ком/L/mL)
3
30 mL

НАЗИВ
ПРОИЗВОЂАЧА

КАТАЛОШКИ
БРОЈ

САДРЖАЈ
ПОЈЕДИНАЧНОГ
ПАКОВАЊА
(ком/L/mL)

4

5

6

БРОЈ
ПАКОВАЊА
ЗА ТРАЖЕНУ
КОЛИЧИНУ
7

ЦЕНА
ПОЈЕДИНАЧНОГ
ПАКОВАЊА
БЕЗ ПДВ-а
(дин/пак)
8

УКУПНА ЦЕНА
ЗА ТРАЖЕНУ
КОЛИЧИНУ БЕЗ
ПДВ-а (динара)
9 (7x8)

10 m L
10 m L

26 L
11 L
1L
2 kom
6 mL
600 kom.
1 300 kom.
200 L

Понуђене контролне крви морају имати вредности декларисане за хематолошки бројач MICROS 60
Приложити оригинални инсерт из кутије
M.П.
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ПОТПИС ПОНУЂАЧА:
_____________________

М О Д Е Л У Г О В О РА

Партија 2 – Хематолошки реагенси за хематолошки бројач MIKROS 60

УГОВОРНЕ СТРАНЕ :

Дом здравља „Др Јован Јовановић Змај“ Стара Пазова, кога
заступа директор др Рада Инђић (у даљем тексту:
Наручилац)
и
"________________________________________________“, из
________________, ул._______________________, бр.______,
ПИБ __________ кога заступа ___________________________
(у даљем тексту: Испоручилац)

ПРЕДМЕТ УГОВОРА :

набавка добара – лабораторијски материјал
партија 2 – Хематолошки реагенси за хематолошки бројач
MIKROS 60

Члан 1.
Уговорне стране констатују:
−

да је Наручилац, спровео поступак јавне набавке за набавку лабораторијског материјала,

− да је Испоручилац доставио своју понуду, која је заведена код Наручиоца под бр. _____ дана
__.__.2013. године, а код Испоручиоца под бр. ____________ од __.__.2013. године, која чини саставни
део овог уговора;
− да је Наручилац, донео одлуку бр. _____ од __.__.2013. године, којим се прихвата понуда
Испоручиоца "____________________________________________".

ПРЕДМЕТ УГОВОРА
Члан 2.
Предмет овог уговора је набавка лабораторијског потрошног материјала за потребе
Наручиоца, партија 2. Хематолошки реагенси за хематолошки бројач MIKROS 60 за период од годину дана
од дана потписивања овог уговора, у свему према прихваћеној понуди Испоручиоца број________од
______2013. године, као и осталим одредбама овог уговора.
Понуда Испоручиоца број ________ од _____2013. године саставни је део овог уговора (у
даљем тексту: понуда).

КОЛИЧИНА И КВАЛИТЕТ
Члан 3.
Уговорне стране су сагласне да су количине робе у понуди дате оквирно за период од годину
дана и да могу одступати у зависности од стварних потреба Наручиоца.
Испоручилац гарантује да је лабораторијски потрошни материјал који је предмет овог Уговора
регистрован у складу са важећим Законом о лековима и медицинским средствима и другим везаним
прописима, те да поседује све потребне дозволе за пуштање у промет истих.
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Испоручилац гарантује за квалитет робе и испуњеност свих прописаних законских услова и
стандарда за ту врсту робе. Квалитет уговорене робе битан је елемент овог уговора.
Сматраће се да испоручена роба није одговарајућег квалитета ако по њеном пријему или
накнадно у току њеног коришћења, Наручилац утврди:
-да се коришћењем испоручене робе онемогућава или значајно отежава испуњење њене намене, чиме
је и сврха набавке онемогућена или значајно отежана;
-да је роба таквог квалитета да захтева већу потрошњу од уобичајене, односно нерационално
коришћење;
-у свим другим случајевима када је очигледно да се због испоруке робе неодговарајућег квалитета
Наручиоцу наноси било каква штета.

ЦЕНА И НАЧИН ПЛАЋАЊА
Члан 4.
Испоручилац ће вршити испоруку лабораторијског материјала по појединачним ценама из
понуде.
Укупна уговорена цена лабораторијског материјала износи______________

динара

без

ПДВ-а
(словима:__________________________), односно ____________динара са обрачунатим ПДВ-ом
(словима:___________________________).
Уговорне цене су фиксне и не могу се мењати за време важења уговора.
Цене су дате на паритету ФЦО Наручилац, Стара Пазова, ул. Владимира Хурбана бр. 2.
Рок плаћања је _________________________ од дана извршене испоруке и испостављене
фактуре у седишту Наручиоца
Навести рок из понуде
.
Испоручилац се обавезује да , као гаранцију за добро извршење посла, приликом закључења
Уговора, преда Наручиоцу меницу за добро извршење посла, која је неопозива, безусловна, без
права на приговор и платива на први позив на износ од 5% вредности Уговора, којом гарантује уредно
извршење својих уговорених обавеза .
Рок важности менице је минимум 30 дана дужи од дана истека рока на који се уговор
закључује.
.

КВАЛИТАТИВНИ И КВАНТАТИВНИ ПРИЈЕМ
Члан 5.
Кванитативни и квалитативни пријем лабораторијског материјала који је предмет овог уговора
врши овлашћено лице Наручиоца.
Евентуалне недостатке у квантитету и квалитету испорученог лабораторијског материјала
Наручилац ће писмено констатовати и о томе писмено обавестити Испоручиоца без одлагања, а
најкасније у року од 48 сати од дана пријема у седишту Наручиоца, а Испоручилац је дужан да
уочене недостатке отклони, о свом трошку, у најкраћем року, који не може бити дужи од 24 часа од
дана пријема писменог обавештења.
У случају скривених недостатака робе, који се нису могли одмах, односно у року од 24 часа од
пријема уочити, Наручилац је дужан да о истима извести Испоручиоца без одлагања, а најкасније у
року од 48 сати од како уочи скривене недостатке. У том случају, Испоручилац је дужан да
оправдане примедбе на квалитет испоручене робе, отклони о свом трошку, у најкраћем року, а
најкасније у року од 24 часа од пријема писменог обавештења о утврђеним недостацима.
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РОК ИСПОРУКЕ
Члан 6

Испоручилац се обавезује да сукцесивно испоручује лабораторијски материјал, у најкасније у року
од 24 часа од пријема наруџбе. Када давање наруџбе пада у задњи радни дан у седмици, испорука
добара се помера за следећи први радни дан.
Наручилац ће лабораторијски материјал наручивати према динамици и у количини у складу са
својим потребама.
Рок испоруке је битан елемент овог уговора.

РАСКИД УГОВОРА
Члан 7.
У случају кашњења у испоруци, с обзиром да је рок испоруке битни елемент овог уговора,
Наручилац има право једностраног раскида Уговора и без остављања накнадног рока, уколико процени
да кашњење озбиљно ремети његово редовно пословање.
Право да једнострано раскине овај уговор без остављања накнадног рока Наручилац има и у
случају да Испоручилац, и поред упозорења, испоручујује робу неодговарајућег квалитета у складу са
чланом 3. овог уговора, при чему има право да активира финансијско средство обезбеђења.
Наручилац задржава право да откаже или измени овај уговор, без било каквог права
Испоручиоца да потражује накнаду штете или изгубљене добити, у случајевима на које Наручилац не
може да утиче и то:
-

у случају реорганизације здравствене заштите од стране надлежног органа РС, што би довело до
престанка потребе Наручиоца за уговореним лабораторијским материјалом, о чему је Наручилац у
обавези да благовремено обавести Испоручиоца;

-

у случају недовољно опредељених или смањених финансијских средстава од стране РФЗО-а, што
би довело до немогућности набавке уговореног материјала,

-

у другим оправданим случајевима због околности на које Наручилац не може да утиче.

ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 8.
Уговор производи правна дејства када га потпишу овлашћени представници уговорних страна.
Датумом закључења уговора сматраће се каснији датум потписа једне од уговорних страна уколико га
не потпишу истовремено, односно каснији заводни печат на Уговору.
Све евентуалне измене и допуне Уговора морају бити сачињене у писаној форми, потписане
од стране овлашћених представника обе уговорне стране.
Овај Уговор је сачињен у 4 (четири) истоветна примерка, од којих су по 2 (два ) примерка
за сваку уговорну страну.
За све што није регулисано овим уговором, примењиваће се одредбе Закона о облигационим
односима, као и осталих позитивних прописа.
Евентуалне спорове који проистекну у току извршења уговорних обавеза, уговорне стране ће
решавати споразумно, а ако у томе не успеју, исти ће решавати Привредни суд у Сремској Митровици.
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ЗА ИСПОРУЧИОЦА

ЗА НАРУЧИОЦА

_________________________

________________________________
Др Рада Инђић

Назив понуђача:_________________________________________
Седиште:_______________________________________________
Матични број:___________________________________________
ПИБ:___________________________________________________
Одговорно лице понуђача:-_______________________________
Понуду саставио:________________________________________
Kонтакт телефон________________________________________

ПОНУДА

За набавку: _____________________________________

Цена добара без пореза на додату вредност : ____________________динара
Порез на додату вредност:______________________________динара
Вредност добра са порезом на додату вредност (ред. бр. 1 + ред. бр. 2.)
______________________динара.
Место испоруке: ДОМ ЗДРАВЉА „Др Јован Јовановић Змај“ Стара Пазова“ Стара Пазова, ул.
Владимира Хурбана бр. 2. FCO магацин купца, испорука по динамици коју утврђује наручилац.
Рок испоруке:
_______________________________________________________________________

Рок плаћања:________________________________________________________

Важност понуде________________________________________________________

Хитна испорука:_______________________________________________________

МП

Потпис одговорног лица Понуђача
___________________________________
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На основу члана 26. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ бр. 124/2012) и члан 20.
Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и
начину доказивања испуњености услова („Сл. Гласник РС“ бр.29/2013) дајем

ИЗЈАВУ О НАЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да је понуда поднета
независно, без договора са другим понуђачем или заинтересовним лицима.
Изјава је дата за потребе отвореног поступка јавне набавке– набавка Лабораторијском
материјала, бр. I-5/2013,
Партија 3 – Хематолошки реагенси за хематолошки бројач CELLY 70

_________________
Место
_________________
Датум
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М.П.

___________________
Потпис овлашћеног лица

ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

Ред.
бр.

Врста трошка

Износ без ПДВ-а

Износ са ПДВ-ом

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
У К У П Н О:

НАПОМЕНА: Понуђач може да достави укупан износ и структуру трошкова припремања понуде тј. да попуни
наведени образац. Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од
наручиоца накнаду трошкова.
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Изјава да је понуђач испунио обавезе које произилазе
из прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада и заштити животне средине
и да гарантује да је ималац права интелектуалне својине

Изјављујем под пуном материјалном и кривичном одговорношћу да у потпуности поштујем своје
обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада,
заштити животне средине, као и да гарантујем да сам ималац права интелектуалне својине, ако је иста
предмет понуде.

Изјава је дата за потребе отвореног поступка јавне набавке– набавка Лабораторијском
материјала, бр. I-5/2013,
Партија 3 – Хематолошки реагенси за хематолошки бројач CELLY 70

Датум_____________

М.П.

Потпис одговорног лица - директора
______________________________
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ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА

Под пуном кривичном и материјалном одговорношћу изјављујемо ћемо у периоду трајања
уговора која су предмет ове јавне набавке располагати добрима која су предмет уговора и да
ћемо обезбедити сигурну испоруку истих, у року од 24 часа од момента наруџбе.

.

Када давање наруџбе пада у задњи радни дан у седмици, испорука добара се помера за
следећи први радни дан.

Изјава је дата за потребе отвореног поступка јавне набавке– набавка Лабораторијском
материјала, бр. I-5/2013, Партија 3 – Хематолошки реагенси за хематолошки бројач CELLY 70

Датум,

М.П.

Понуђач
________________________
Потпис одговорног лицa
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Партија бр. 3
ХЕМАТОЛОШКИ РЕАГЕНСИ ЗА ХЕМАТОЛОШКИ БРОЈАЧ CELLY 70

РЕД.
БР.

1
1.
2.
3.
4.
5.

НАЗИВ

2
Контролна крв
2.5mL (L,H,N)*
Hematon plus
Hemaref

КОЛИЧИНА У
ЈЕДИНИЦИ
МЕРЕ (литар)

НАЗИВ
ПРОИЗВОЂАЧА

КАТАЛОШКИ
БРОЈ

САДРЖАЈ
ПОЈЕДИНАЧНОГ
ПАКОВАЊА

3

4

5

6

БРОЈ
ПАКОВАЊА ЗА
ТРАЖЕНУ
КОЛИЧИНУ

ЦЕНА
ПОЈЕДИНАЧНОГ
ПАКОВАЊА БЕЗ
ПДВ-а
(дин/пак)

УКУПНА ЦЕНА ЗА
ТРАЖЕНУ
КОЛИЧИНУ БЕЗ
ПДВ-а
(динара)

7

8

9 (7x8)

0.03 L
280 L
180 L

Cellyse
10 L
Hemaclean
10 L

*Понуђене контролне крви морају имати вредности декларисане за хематолошки бројач CELLY 70 .

M. П.

38

ПОТПИС ПОНУЂАЧА:
____________________

М О Д Е Л У Г О В О РА

Партија 3 – Хематолошки реагенси за хематолошки бројач CELLY 70

УГОВОРНЕ СТРАНЕ :

Дом здравља „Др Јован Јовановић Змај“ Стара Пазова, кога
заступа директор др Рада Инђић (у даљем тексту:
Наручилац)
и
"________________________________________________“, из
________________, ул._______________________, бр.______,
ПИБ __________ кога заступа ___________________________
(у даљем тексту: Испоручилац)

ПРЕДМЕТ УГОВОРА :

набавка добара – лабораторијски материјал
партија 3 – Хематолошки реагенси за хематолошки бројач
CELLY 70

Члан 1.
Уговорне стране констатују:
−

да је Наручилац, спровео поступак јавне набавке за набавку лабораторијског материјала,

− да је Испоручилац доставио своју понуду, која је заведена код Наручиоца под бр. _____ дана
__.__.2013. године, а код Испоручиоца под бр. ____________ од __.__.2013. године, која чини саставни
део овог уговора;
− да је Наручилац, донео одлуку бр. _____ од __.__.2013. године, којим се прихвата понуда
Испоручиоца "____________________________________________".

ПРЕДМЕТ УГОВОРА
Члан 2.
Предмет овог уговора је набавка лабораторијског потрошног материјала за потребе
Наручиоца, партија 3. Хематолошки реагенси за хематолошки бројач CELLY 70 за период од годину дана
од дана потписивања овог уговора, у свему према прихваћеној понуди Испоручиоца број________од
______2013. године, као и осталим одредбама овог уговора.
Понуда Испоручиоца број ________ од _____2013. године саставни је део овог уговора (у
даљем тексту: понуда).

КОЛИЧИНА И КВАЛИТЕТ
Члан 3.
Уговорне стране су сагласне да су количине робе у понуди дате оквирно за период од годину
дана и да могу одступати у зависности од стварних потреба Наручиоца.
Испоручилац гарантује да је лабораторијски потрошни материјал који је предмет овог Уговора
регистрован у складу са важећим Законом о лековима и медицинским средствима и другим везаним
прописима, те да поседује све потребне дозволе за пуштање у промет истих.
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Испоручилац гарантује за квалитет робе и испуњеност свих прописаних законских услова и
стандарда за ту врсту робе. Квалитет уговорене робе битан је елемент овог уговора.
Сматраће се да испоручена роба није одговарајућег квалитета ако по њеном пријему или
накнадно у току њеног коришћења, Наручилац утврди:
-да се коришћењем испоручене робе онемогућава или значајно отежава испуњење њене намене, чиме
је и сврха набавке онемогућена или значајно отежана;
-да је роба таквог квалитета да захтева већу потрошњу од уобичајене, односно нерационално
коришћење;
-у свим другим случајевима када је очигледно да се због испоруке робе неодговарајућег квалитета
Наручиоцу наноси било каква штета.

ЦЕНА И НАЧИН ПЛАЋАЊА
Члан 4.
Испоручилац ће вршити испоруку лабораторијског материјала по појединачним ценама из
понуде.
Укупна уговорена цена лабораторијског материјала износи______________

динара

без

ПДВ-а
(словима:__________________________), односно ____________динара са обрачунатим ПДВ-ом
(словима:___________________________).
Уговорне цене су фиксне и не могу се мењати за време важења уговора.
Цене су дате на паритету ФЦО Наручилац, Стара Пазова, ул. Владимира Хурбана бр. 2.
Рок плаћања је _________________________ од дана извршене испоруке и испостављене
фактуре у седишту Наручиоца
Навести рок из понуде
.
Испоручилац се обавезује да , као гаранцију за добро извршење посла, приликом закључења
Уговора, преда Наручиоцу меницу за добро извршење посла, која је неопозива, безусловна, без
права на приговор и платива на први позив на износ од 5% вредности Уговора, којом гарантује уредно
извршење својих уговорених обавеза .
Рок важности менице је минимум 30 дана дужи од дана истека рока на који се уговор
закључује.
.

КВАЛИТАТИВНИ И КВАНТАТИВНИ ПРИЈЕМ
Члан 5.
Кванитативни и квалитативни пријем лабораторијског материјала који је предмет овог уговора
врши овлашћено лице Наручиоца.
Евентуалне недостатке у квантитету и квалитету испорученог лабораторијског материјала
Наручилац ће писмено констатовати и о томе писмено обавестити Испоручиоца без одлагања, а
најкасније у року од 48 сати од дана пријема у седишту Наручиоца, а Испоручилац је дужан да
уочене недостатке отклони, о свом трошку, у најкраћем року, који не може бити дужи од 24 часа од
дана пријема писменог обавештења.
У случају скривених недостатака робе, који се нису могли одмах, односно у року од 24 часа од
пријема уочити, Наручилац је дужан да о истима извести Испоручиоца без одлагања, а најкасније у
року од 48 сати од како уочи скривене недостатке. У том случају, Испоручилац је дужан да
оправдане примедбе на квалитет испоручене робе, отклони о свом трошку, у најкраћем року, а
најкасније у року од 24 часа од пријема писменог обавештења о утврђеним недостацима.
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РОК ИСПОРУКЕ
Члан 6

Испоручилац се обавезује да сукцесивно испоручује лабораторијски материјал, у најкасније у року
од 24 часа од пријема наруџбе. Када давање наруџбе пада у задњи радни дан у седмици, испорука
добара се помера за следећи први радни дан.
Наручилац ће лабораторијски материјал наручивати према динамици и у количини у складу са
својим потребама.
Рок испоруке је битан елемент овог уговора.

РАСКИД УГОВОРА
Члан 7.
У случају кашњења у испоруци, с обзиром да је рок испоруке битни елемент овог уговора,
Наручилац има право једностраног раскида Уговора и без остављања накнадног рока, уколико процени
да кашњење озбиљно ремети његово редовно пословање.
Право да једнострано раскине овај уговор без остављања накнадног рока Наручилац има и у
случају да Испоручилац, и поред упозорења, испоручујује робу неодговарајућег квалитета у складу са
чланом 3. овог уговора, при чему има право да активира финансијско средство обезбеђења.
Наручилац задржава право да откаже или измени овај уговор, без било каквог права
Испоручиоца да потражује накнаду штете или изгубљене добити, у случајевима на које Наручилац не
може да утиче и то:
-

у случају реорганизације здравствене заштите од стране надлежног органа РС, што би довело до
престанка потребе Наручиоца за уговореним лабораторијским материјалом, о чему је Наручилац у
обавези да благовремено обавести Испоручиоца;

-

у случају недовољно опредељених или смањених финансијских средстава од стране РФЗО-а, што
би довело до немогућности набавке уговореног материјала,

-

у другим оправданим случајевима због околности на које Наручилац не може да утиче.

ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 8.
Уговор производи правна дејства када га потпишу овлашћени представници уговорних страна.
Датумом закључења уговора сматраће се каснији датум потписа једне од уговорних страна уколико га
не потпишу истовремено, односно каснији заводни печат на Уговору.
Све евентуалне измене и допуне Уговора морају бити сачињене у писаној форми, потписане
од стране овлашћених представника обе уговорне стране.
Овај Уговор је сачињен у 4 (четири) истоветна примерка, од којих су по 2 (два ) примерка
за сваку уговорну страну.
За све што није регулисано овим уговором, примењиваће се одредбе Закона о облигационим
односима, као и осталих позитивних прописа.
Евентуалне спорове који проистекну у току извршења уговорних обавеза, уговорне стране ће
решавати споразумно, а ако у томе не успеју, исти ће решавати Привредни суд у Сремској Митровици.
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ЗА ИСПОРУЧИОЦА

ЗА НАРУЧИОЦА

_________________________

________________________________
Др Рада Инђић

Назив понуђача:_________________________________________
Седиште:_______________________________________________
Матични број:___________________________________________
ПИБ:___________________________________________________
Одговорно лице понуђача:-_______________________________
Понуду саставио:________________________________________
Kонтакт телефон________________________________________

ПОНУДА

За набавку: _____________________________________

Цена добара без пореза на додату вредност : ____________________динара
Порез на додату вредност:______________________________динара
Вредност добра са порезом на додату вредност (ред. бр. 1 + ред. бр. 2.)
______________________динара.
Место испоруке: ДОМ ЗДРАВЉА „Др Јован Јовановић Змај“ Стара Пазова“ Стара Пазова, ул.
Владимира Хурбана бр. 2. FCO магацин купца, испорука по динамици коју утврђује наручилац.
Рок испоруке:
_______________________________________________________________________

Рок плаћања:________________________________________________________

Важност понуде________________________________________________________

Хитна испорука:_______________________________________________________

МП

Потпис одговорног лица Понуђача
___________________________________

42

На основу члана 26. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ бр. 124/2012) и члан 20.
Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и
начину доказивања испуњености услова („Сл. Гласник РС“ бр.29/2013) дајем

ИЗЈАВУ О НАЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да је понуда поднета
независно, без договора са другим понуђачем или заинтересовним лицима.
Изјава је дата за потребе отвореног поступка јавне набавке– набавка Лабораторијском
материјала, бр. I-5/2013,
Партија 4 – Реагенси за биохемијски анализатор ILAB 300+

_________________
Место
_________________
Датум
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М.П.

___________________
Потпис овлашћеног лица

ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

Ред.
бр.

Врста трошка

Износ без ПДВ-а

Износ са ПДВ-ом

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
У К У П Н О:

НАПОМЕНА: Понуђач може да достави укупан износ и структуру трошкова припремања понуде тј. да попуни
наведени образац. Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од
наручиоца накнаду трошкова.
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Изјава да је понуђач испунио обавезе које произилазе
из прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада и заштити животне средине
и да гарантује да је ималац права интелектуалне својине

Изјављујем под пуном материјалном и кривичном одговорношћу да у потпуности поштујем своје
обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада,
заштити животне средине, као и да гарантујем да сам ималац права интелектуалне својине, ако је иста
предмет понуде.

Изјава је дата за потребе отвореног поступка јавне набавке– набавка Лабораторијском
материјала, бр. I-5/2013,
Партија 4 – Реагенси за биохемијски анализатор ILAB 300+

Датум_____________

М.П.

Потпис одговорног лица - директора
______________________________
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ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА

Под пуном кривичном и материјалном одговорношћу изјављујемо ћемо у периоду трајања
уговора која су предмет ове јавне набавке располагати добрима која су предмет уговора и да
ћемо обезбедити сигурну испоруку истих, у року од 24 часа од момента наруџбе.

.

Када давање наруџбе пада у задњи радни дан у седмици, испорука добара се помера за
следећи први радни дан.

Изјава је дата за потребе отвореног поступка јавне набавке– набавка Лабораторијском
материјала, бр. I-5/2013, Партија 4 – РЕАГЕНСИ ЗА БИОХЕМИЈСКИ АНАЛИЗАТОР ILAB 300+

Датум,

М.П.

Понуђач
________________________
Потпис одговорног лицa
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Партија бр. 4
РЕАГЕНСИ ЗА БИОХЕМИЈСКИ АНАЛИЗАТОР ILAB 300+

РЕД.
БР.
1
1.
2.
3.
4.
5.
6.

НАЗИВ

2
Cuvette cleaning
solution
Probe rinse solution
Мултикомпонентни
Калибратор 5mL
Контролни серум
Level 1 (normal 5 mL)
Контролни серум
Level 2 (abnormal 5ml)
Стандард CRP

КОЛИЧИНА
У
ЈЕДИНИЦИ
МЕРЕ
(литар)
3
2
0.1
0.1
0.1
0.1
0.015
0.5

8.

Тотални протеин
(биурет метода)
Креатинин (Jaffe)

9.

Уреја(UV)

0.5

10.

АСТ (IFCC)

0.5

11.

АЛТ (IFCC)

0.5

12.

Глукоза (GOD/PAP)

1.5

13.

Мокраћна киселина
(Colorimetric)
Триглицериди
(GPO/POD)

0.2

7.

14.
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1

1

НАЗИВ
ПРОИЗВОЂАЧА

КАТАЛОШКИ
БРОЈ

САДРЖАЈ
ПОЈЕДИНАЧНОГ
ПАКОВАЊА

БРОЈ
ПАКОВАЊА
ЗА ТРАЖЕНУ
КОЛИЧИНУ

4

5

6

7

ЦЕНА
ПОЈЕДИНАЧНО
Г ПАКОВАЊА
БЕЗ ПДВ-а
(динара/пак)
8

УКУПНА ЦЕНА
ЗА ТРАЖЕНУ
КОЛИЧИНУ БЕЗ
ПДВ-а
(динара)
9 (7 x 8)

15.
16.

Холестерол укупни
(oxidase/POD)
CRP

1
0.25

M. П.

ПОТПИС ПОНУЂАЧА:
____________________________
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М О Д Е Л У Г О В О РА

Партија 4 – Реагенси за биохемијски анализатор ILAB 300+

УГОВОРНЕ СТРАНЕ :

Дом здравља „Др Јован Јовановић Змај“ Стара Пазова, кога
заступа директор др Рада Инђић (у даљем тексту:
Наручилац)
и
"________________________________________________“, из
________________, ул._______________________, бр.______,
ПИБ __________ кога заступа ___________________________
(у даљем тексту: Испоручилац)

ПРЕДМЕТ УГОВОРА :

набавка добара – лабораторијски материјал
партија 4. Реагенси за биохемијски анализатор ILAB 300+

Члан 1.
Уговорне стране констатују:
−

да је Наручилац, спровео поступак јавне набавке за набавку лабораторијског материјала,

− да је Испоручилац доставио своју понуду, која је заведена код Наручиоца под бр. _____ дана
__.__.2013. године, а код Испоручиоца под бр. ____________ од __.__.2013. године, која чини саставни
део овог уговора;
− да је Наручилац, донео одлуку бр. _____ од __.__.2013. године, којим се прихвата понуда
Испоручиоца "____________________________________________".

ПРЕДМЕТ УГОВОРА
Члан 2.
Предмет овог уговора је набавка лабораторијског потрошног материјала за потребе
Наручиоца, партија 4. Реагенси за биохемијски анализатор ILAB 300+ за период од годину дана од
дана потписивања овог уговора, у свему према прихваћеној понуди Испоручиоца број________од
______2013. године, као и осталим одредбама овог уговора.
Понуда Испоручиоца број ________ од _____2013. године саставни је део овог уговора (у
даљем тексту: понуда).

КОЛИЧИНА И КВАЛИТЕТ
Члан 3.
Уговорне стране су сагласне да су количине робе у понуди дате оквирно за период од годину
дана и да могу одступати у зависности од стварних потреба Наручиоца.
Испоручилац гарантује да је лабораторијски потрошни материјал који је предмет овог Уговора
регистрован у складу са важећим Законом о лековима и медицинским средствима и другим везаним
прописима, те да поседује све потребне дозволе за пуштање у промет истих.
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Испоручилац гарантује за квалитет робе и испуњеност свих прописаних законских услова и
стандарда за ту врсту робе. Квалитет уговорене робе битан је елемент овог уговора.
Сматраће се да испоручена роба није одговарајућег квалитета ако по њеном пријему или
накнадно у току њеног коришћења, Наручилац утврди:
-да се коришћењем испоручене робе онемогућава или значајно отежава испуњење њене намене, чиме
је и сврха набавке онемогућена или значајно отежана;
-да је роба таквог квалитета да захтева већу потрошњу од уобичајене, односно нерационално
коришћење;
-у свим другим случајевима када је очигледно да се због испоруке робе неодговарајућег квалитета
Наручиоцу наноси било каква штета.

ЦЕНА И НАЧИН ПЛАЋАЊА
Члан 4.
Испоручилац ће вршити испоруку лабораторијског материјала по појединачним ценама из
понуде.
Укупна уговорена цена лабораторијског материјала износи______________

динара

без

ПДВ-а
(словима:__________________________), односно ____________динара са обрачунатим ПДВ-ом
(словима:___________________________).
Уговорне цене су фиксне и не могу се мењати за време важења уговора.
Цене су дате на паритету ФЦО Наручилац, Стара Пазова, ул. Владимира Хурбана бр. 2.
Рок плаћања је _________________________ од дана извршене испоруке и испостављене
фактуре у седишту Наручиоца
Навести рок из понуде
.
Испоручилац се обавезује да , као гаранцију за добро извршење посла, приликом закључења
Уговора, преда Наручиоцу меницу за добро извршење посла, која је неопозива, безусловна, без
права на приговор и платива на први позив на износ од 5% вредности Уговора, којом гарантује уредно
извршење својих уговорених обавеза .
Рок важности менице је минимум 30 дана дужи од дана истека рока на који се уговор
закључује.
.

КВАЛИТАТИВНИ И КВАНТАТИВНИ ПРИЈЕМ
Члан 5.
Кванитативни и квалитативни пријем лабораторијског материјала који је предмет овог уговора
врши овлашћено лице Наручиоца.
Евентуалне недостатке у квантитету и квалитету испорученог лабораторијског материјала
Наручилац ће писмено констатовати и о томе писмено обавестити Испоручиоца без одлагања, а
најкасније у року од 48 сати од дана пријема у седишту Наручиоца, а Испоручилац је дужан да
уочене недостатке отклони, о свом трошку, у најкраћем року, који не може бити дужи од 24 часа од
дана пријема писменог обавештења.
У случају скривених недостатака робе, који се нису могли одмах, односно у року од 24 часа од
пријема уочити, Наручилац је дужан да о истима извести Испоручиоца без одлагања, а најкасније у
року од 48 сати од како уочи скривене недостатке. У том случају, Испоручилац је дужан да
оправдане примедбе на квалитет испоручене робе, отклони о свом трошку, у најкраћем року, а
најкасније у року од 24 часа од пријема писменог обавештења о утврђеним недостацима.
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РОК ИСПОРУКЕ
Члан 6

Испоручилац се обавезује да сукцесивно испоручује лабораторијски материјал, у најкасније у року
од 24 часа од пријема наруџбе. Када давање наруџбе пада у задњи радни дан у седмици, испорука
добара се помера за следећи први радни дан.
Наручилац ће лабораторијски материјал наручивати према динамици и у количини у складу са
својим потребама.
Рок испоруке је битан елемент овог уговора.

РАСКИД УГОВОРА
Члан 7.
У случају кашњења у испоруци, с обзиром да је рок испоруке битни елемент овог уговора,
Наручилац има право једностраног раскида Уговора и без остављања накнадног рока, уколико процени
да кашњење озбиљно ремети његово редовно пословање.
Право да једнострано раскине овај уговор без остављања накнадног рока Наручилац има и у
случају да Испоручилац, и поред упозорења, испоручујује робу неодговарајућег квалитета у складу са
чланом 3. овог уговора, при чему има право да активира финансијско средство обезбеђења.
Наручилац задржава право да откаже или измени овај уговор, без било каквог права
Испоручиоца да потражује накнаду штете или изгубљене добити, у случајевима на које Наручилац не
може да утиче и то:
-

у случају реорганизације здравствене заштите од стране надлежног органа РС, што би довело до
престанка потребе Наручиоца за уговореним лабораторијским материјалом, о чему је Наручилац у
обавези да благовремено обавести Испоручиоца;

-

у случају недовољно опредељених или смањених финансијских средстава од стране РФЗО-а, што
би довело до немогућности набавке уговореног материјала,

-

у другим оправданим случајевима због околности на које Наручилац не може да утиче.

ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 8.
Уговор производи правна дејства када га потпишу овлашћени представници уговорних страна.
Датумом закључења уговора сматраће се каснији датум потписа једне од уговорних страна уколико га
не потпишу истовремено, односно каснији заводни печат на Уговору.
Све евентуалне измене и допуне Уговора морају бити сачињене у писаној форми, потписане
од стране овлашћених представника обе уговорне стране.
Овај Уговор је сачињен у 4 (четири) истоветна примерка, од којих су по 2 (два ) примерка
за сваку уговорну страну.
За све што није регулисано овим уговором, примењиваће се одредбе Закона о облигационим
односима, као и осталих позитивних прописа.
Евентуалне спорове који проистекну у току извршења уговорних обавеза, уговорне стране ће
решавати споразумно, а ако у томе не успеју, исти ће решавати Привредни суд у Сремској Митровици.
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ЗА ИСПОРУЧИОЦА

ЗА НАРУЧИОЦА

_________________________

________________________________
Др Рада Инђић

Назив понуђача:_________________________________________
Седиште:_______________________________________________
Матични број:___________________________________________
ПИБ:___________________________________________________
Одговорно лице понуђача:-_______________________________
Понуду саставио:________________________________________
Kонтакт телефон________________________________________

ПОНУДА

За набавку: _____________________________________

Цена добара без пореза на додату вредност : ____________________динара
Порез на додату вредност:______________________________динара
Вредност добра са порезом на додату вредност (ред. бр. 1 + ред. бр. 2.)
______________________динара.
Место испоруке: ДОМ ЗДРАВЉА „Др Јован Јовановић Змај“ Стара Пазова“ Стара Пазова, ул.
Владимира Хурбана бр. 2. FCO магацин купца, испорука по динамици коју утврђује наручилац.
Рок испоруке:
_______________________________________________________________________

Рок плаћања:________________________________________________________

Важност понуде________________________________________________________

Хитна испорука:_______________________________________________________

МП

Потпис одговорног лица Понуђача
___________________________________
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На основу члана 26. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ бр. 124/2012) и члан 20.
Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и
начину доказивања испуњености услова („Сл. Гласник РС“ бр.29/2013) дајем

ИЗЈАВУ О НАЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да је понуда поднета
независно, без договора са другим понуђачем или заинтересовним лицима.
Изјава је дата за потребе отвореног поступка јавне набавке– набавка Лабораторијском
материјала, бр. I-5/2013,
Партија 5 – Реагенси за апарат COBAS 121 b

_________________
Место
_________________
Датум
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М.П.

___________________
Потпис овлашћеног лица

ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

Ред.
бр.

Врста трошка

Износ без ПДВ-а

Износ са ПДВ-ом

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
У К У П Н О:

НАПОМЕНА: Понуђач може да достави укупан износ и структуру трошкова припремања понуде тј. да попуни
наведени образац. Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од
наручиоца накнаду трошкова.
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Изјава да је понуђач испунио обавезе које произилазе
из прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада и заштити животне средине
и да гарантује да је ималац права интелектуалне својине

Изјављујем под пуном материјалном и кривичном одговорношћу да у потпуности поштујем своје
обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада,
заштити животне средине, као и да гарантујем да сам ималац права интелектуалне својине, ако је иста
предмет понуде.

Изјава је дата за потребе отвореног поступка јавне набавке– набавка Лабораторијском
материјала, бр. I-5/2013,
Партија 5 – Реагенси за апарат COBAS 121 b

Датум_____________

М.П.

Потпис одговорног лица - директора
______________________________

55

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА

Под пуном кривичном и материјалном одговорношћу изјављујемо ћемо у периоду трајања
уговора која су предмет ове јавне набавке располагати добрима која су предмет уговора и да
ћемо обезбедити сигурну испоруку истих, у року од 24 часа од момента наруџбе.

.

Када давање наруџбе пада у задњи радни дан у седмици, испорука добара се помера за
следећи први радни дан.

Изјава је дата за потребе отвореног поступка јавне набавке– набавка Лабораторијском
материјала, бр. I-5/2013, Партија 5 – РЕАГЕНСИ ЗА АПАРАТ COBAS 121 b

Датум,

М.П.

Понуђач
________________________
Потпис одговорног лицa
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Партија бр.5
РЕАГЕНСИ ЗА АПАРАТ COBAS 121 b

РЕДНИ
БРОЈ
1

НАЗИВ

КОЛИЧИНА
У
ЈЕДИНИЦИ
МЕРЕ

1.

2
Calibration sol. C1

3
6 000 ml

2.

Calibration sol. C2

9 600 ml

3.

Fluid Pac C3

1 800 ml

4.

Deproteiniser

5.

Combitrol TS Level 1

1

6.

Combitrol TS Level 2

1

7.

Combitrol TS Level 3

1

8.

Ph-micro electroda

1

9.

PO2- micro electroda

1

НАЗИВ
ПРОИЗВОЂАЧА
4

ЦЕНА
УКУПНА ЦЕНА ЗА
БРОЈ
САДРЖАЈ
ПОЈЕДИНАЧНОГ
КАТАЛОШКИ
ТРАЖЕНУ
ПАКОВАЊА
ПОЈЕДИНАЧНОГ
ПАКОВАЊА БЕЗ
ЗА ТРАЖЕНУ
БРОЈ
КОЛИЧИНУ
ПАКОВАЊА
ПДВ-а
КОЛИЧИНУ
(динара)
(динара/пак)
6
5
7
8
9 (7 x 8)

125 ml

10. PCO2- micro electroda

1

11. Ref. micro electroda

1

12. Na- micro electroda

1

13. K- micro electroda

1

14. Ca- micro electroda

1

15. Cl- micro electroda

2

16. Paper roll

1

M.П.
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ПОТПИС ПОНУЂАЧА:
____________________

М О Д Е Л У Г О В О РА

Партија 5 – Реагенси за апарат COBAS 121 b

УГОВОРНЕ СТРАНЕ :

Дом здравља „Др Јован Јовановић Змај“ Стара Пазова, кога
заступа директор др Рада Инђић (у даљем тексту:
Наручилац)
и
"________________________________________________“, из
________________, ул._______________________, бр.______,
ПИБ __________ кога заступа ___________________________
(у даљем тексту: Испоручилац)

ПРЕДМЕТ УГОВОРА :

набавка добара – лабораторијски материјал
партија 5. Реагенси за апарат COBAS 121 b

Члан 1.
Уговорне стране констатују:
−

да је Наручилац, спровео поступак јавне набавке за набавку лабораторијског материјала,

− да је Испоручилац доставио своју понуду, која је заведена код Наручиоца под бр. _____ дана
__.__.2013. године, а код Испоручиоца под бр. ____________ од __.__.2013. године, која чини саставни
део овог уговора;
− да је Наручилац, донео одлуку бр. _____ од __.__.2013. године, којим се прихвата понуда
Испоручиоца "____________________________________________".

ПРЕДМЕТ УГОВОРА
Члан 2.
Предмет овог уговора је набавка лабораторијског потрошног материјала за потребе
Наручиоца, партија 5. Реагенси за апарат COBAS 121 b за период од годину дана од дана
потписивања овог уговора, у свему према прихваћеној понуди Испоручиоца број________од
______2013. године, као и осталим одредбама овог уговора.
Понуда Испоручиоца број ________ од _____2013. године саставни је део овог уговора (у
даљем тексту: понуда).

КОЛИЧИНА И КВАЛИТЕТ
Члан 3.
Уговорне стране су сагласне да су количине робе у понуди дате оквирно за период од годину
дана и да могу одступати у зависности од стварних потреба Наручиоца.
Испоручилац гарантује да је лабораторијски потрошни материјал који је предмет овог Уговора
регистрован у складу са важећим Законом о лековима и медицинским средствима и другим везаним
прописима, те да поседује све потребне дозволе за пуштање у промет истих.
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Испоручилац гарантује за квалитет робе и испуњеност свих прописаних законских услова и
стандарда за ту врсту робе. Квалитет уговорене робе битан је елемент овог уговора.
Сматраће се да испоручена роба није одговарајућег квалитета ако по њеном пријему или
накнадно у току њеног коришћења, Наручилац утврди:
-да се коришћењем испоручене робе онемогућава или значајно отежава испуњење њене намене, чиме
је и сврха набавке онемогућена или значајно отежана;
-да је роба таквог квалитета да захтева већу потрошњу од уобичајене, односно нерационално
коришћење;
-у свим другим случајевима када је очигледно да се због испоруке робе неодговарајућег квалитета
Наручиоцу наноси било каква штета.

ЦЕНА И НАЧИН ПЛАЋАЊА
Члан 4.
Испоручилац ће вршити испоруку лабораторијског материјала по појединачним ценама из
понуде.
Укупна уговорена цена лабораторијског материјала износи______________

динара

без

ПДВ-а
(словима:__________________________), односно ____________динара са обрачунатим ПДВ-ом
(словима:___________________________).
Уговорне цене су фиксне и не могу се мењати за време важења уговора.
Цене су дате на паритету ФЦО Наручилац, Стара Пазова, ул. Владимира Хурбана бр. 2.
Рок плаћања је _________________________ од дана извршене испоруке и испостављене
фактуре у седишту Наручиоца
Навести рок из понуде
.
Испоручилац се обавезује да , као гаранцију за добро извршење посла, приликом закључења
Уговора, преда Наручиоцу меницу за добро извршење посла, која је неопозива, безусловна, без
права на приговор и платива на први позив на износ од 5% вредности Уговора, којом гарантује уредно
извршење својих уговорених обавеза .
Рок важности менице је минимум 30 дана дужи од дана истека рока на који се уговор
закључује.
.

КВАЛИТАТИВНИ И КВАНТАТИВНИ ПРИЈЕМ
Члан 5.
Кванитативни и квалитативни пријем лабораторијског материјала који је предмет овог уговора
врши овлашћено лице Наручиоца.
Евентуалне недостатке у квантитету и квалитету испорученог лабораторијског материјала
Наручилац ће писмено констатовати и о томе писмено обавестити Испоручиоца без одлагања, а
најкасније у року од 48 сати од дана пријема у седишту Наручиоца, а Испоручилац је дужан да
уочене недостатке отклони, о свом трошку, у најкраћем року, који не може бити дужи од 24 часа од
дана пријема писменог обавештења.
У случају скривених недостатака робе, који се нису могли одмах, односно у року од 24 часа од
пријема уочити, Наручилац је дужан да о истима извести Испоручиоца без одлагања, а најкасније у
року од 48 сати од како уочи скривене недостатке. У том случају, Испоручилац је дужан да
оправдане примедбе на квалитет испоручене робе, отклони о свом трошку, у најкраћем року, а
најкасније у року од 24 часа од пријема писменог обавештења о утврђеним недостацима.
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РОК ИСПОРУКЕ
Члан 6

Испоручилац се обавезује да сукцесивно испоручује лабораторијски материјал, у најкасније у року
од 24 часа од пријема наруџбе. Када давање наруџбе пада у задњи радни дан у седмици, испорука
добара се помера за следећи први радни дан.
Наручилац ће лабораторијски материјал наручивати према динамици и у количини у складу са
својим потребама.
Рок испоруке је битан елемент овог уговора.

РАСКИД УГОВОРА
Члан 7.
У случају кашњења у испоруци, с обзиром да је рок испоруке битни елемент овог уговора,
Наручилац има право једностраног раскида Уговора и без остављања накнадног рока, уколико процени
да кашњење озбиљно ремети његово редовно пословање.
Право да једнострано раскине овај уговор без остављања накнадног рока Наручилац има и у
случају да Испоручилац, и поред упозорења, испоручујује робу неодговарајућег квалитета у складу са
чланом 3. овог уговора, при чему има право да активира финансијско средство обезбеђења.
Наручилац задржава право да откаже или измени овај уговор, без било каквог права
Испоручиоца да потражује накнаду штете или изгубљене добити, у случајевима на које Наручилац не
може да утиче и то:
-

у случају реорганизације здравствене заштите од стране надлежног органа РС, што би довело до
престанка потребе Наручиоца за уговореним лабораторијским материјалом, о чему је Наручилац у
обавези да благовремено обавести Испоручиоца;

-

у случају недовољно опредељених или смањених финансијских средстава од стране РФЗО-а, што
би довело до немогућности набавке уговореног материјала,

-

у другим оправданим случајевима због околности на које Наручилац не може да утиче.

ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 8.
Уговор производи правна дејства када га потпишу овлашћени представници уговорних страна.
Датумом закључења уговора сматраће се каснији датум потписа једне од уговорних страна уколико га
не потпишу истовремено, односно каснији заводни печат на Уговору.
Све евентуалне измене и допуне Уговора морају бити сачињене у писаној форми, потписане
од стране овлашћених представника обе уговорне стране.
Овај Уговор је сачињен у 4 (четири) истоветна примерка, од којих су по 2 (два ) примерка
за сваку уговорну страну.
За све што није регулисано овим уговором, примењиваће се одредбе Закона о облигационим
односима, као и осталих позитивних прописа.
Евентуалне спорове који проистекну у току извршења уговорних обавеза, уговорне стране ће
решавати споразумно, а ако у томе не успеју, исти ће решавати Привредни суд у Сремској Митровици.
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ЗА ИСПОРУЧИОЦА

ЗА НАРУЧИОЦА

_________________________

________________________________
Др Рада Инђић

