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САДРЖАЈ:
На основу чл. 32. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр.
124/2012,14/15 и 68/15 у даљем тексту: Закон), чл. 2. Правилника о обавезним
елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину
доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС” бр. 29/2013, 104/13), Одлуке о
покретању поступка јавне набавке – Материјал за микробиологију,
патологију, хемикалије, стерилизацијa и алергени - број 12/20 и Решења о
образовању комисије за јавну набавку 12/20 припремљена је:
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
у отвореном поступку јавне набавке
12/20
Конкурсна документација садржи:
Поглавље
I
II
III

IV
V
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VIII
IX
X
XI
XII
XIII

Назив поглавља
Позив за подношење понуда
Општи подаци о јавној набавци
Подаци о предмету јавне набавке
Врста, техничке карактеристике, квалитет, количина и
опис добара, радова или услуга, начин спровођења
контроле и обезбеђења гаранције квалитета, рок
извршења, место извршења или испoруке добара,
евентуалне додатне услуге и сл.
Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и
76. Закона и упутство како се доказује испуњеност тих
услова
Упутство понуђачима како да сачине понуду
Образац понуде
Модел уговора
Менично овлашћење
Образац изјаве о независној понуди
Образац трошкова припреме понуде
Образац изјаве о поштовању обавеза из чл. 75. ст. 2.
Закона
Образац изјаве о издавању инструмента обезбеђења
Образац изјаве о кадровском и техничком капацитету
Техничка спецификација

Страна
3
5

6
6

7
13
22
26
30
32
33
34
35
36
37-53

Укупно 53 странe.
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ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
Назив наручиоца: Општа болница Шабац ''Др Лаза К.Лазаревић''
Адреса наручиоца: Попа Карана 4, 15000 Шабац
Интернет страница наручиоца: www.bolnica015.org.rs
Врста наручиоца: Здравство
Врста поступка јавне набавке: Отворени поступак ЈН 12/20
Врста предмета: добра
За добра: опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке: предмет
јавне набавке су материјал за микробиологију и патологију, хемикалије, стерилизација и
алергени ОРН:24315000,24322000,24323000,33600000,33694000,33695000,33696000
Број партија: 26
Посебна напомена ако се ради о резервисаној јн: /
У случају преговарачког поступка разлог за примену и основ из Закона: /
Ако се закључује оквирни споразум, време трајања и број понуђача: /
У случају подношења ел.понуде, ел.лицитације и система динамичне набавке –
основни подаци о информационом систему наручиоца и тех.условима за учешће:
није могуће
У случају примене система динамичне набавке рок трајања система: /
У случају обавезе подношења понуда са подизвођачем, проценат вредности
набавке који се извршава преко подизвођача: /
Критеријум, елементи критеријума за доделу уговора: најнижа понуђена цена
Начин преузимања конкурсне документације: На Порталу Управе за јавне набавке и
сајту наручиоца www.bolnica015.org.rs
Адреса и интернет адреса државних органа, службе где се могу благовремено
добити исправни подаци о пореским обавезама, заштити животне средине,
заштити при запошљавању, условима рада и сл:
-

Пореска управа министарства финансија и привреде;

-

Локална самоуправа

-

Агенција за приватизацију;

-

Надлежи судови;

-

АПР;

-

МУП;
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Начин подношења понуде и рок за подношење понуде: Понуде се предају лично у
канцеларији 11 (Архива) Управне зграде Опште болнице Шабац или поштом на адресу
наручиоца Општа болница Шабац, управна зграда канц.11 (Архива), Попа Карана 4,
15000 Шабац, до

10.06.2020. године у 10:30 часова

Место, време и начин отварања понуда: Општа болница Шабац, семинарска сала у
управној згради Опште болнице Шабац, у улици Попа Карана 4. Отварање понуда је
јавно и заказано је за 10.06.2020. године у 11:00 часова.
Услови под којим представници понуђача могу учествовати у поступку отварања
понуда: Представници понуђача који присуствују јавном отварању морају приложити
оверено и потписано пуномоћје - овлашћење за учествовање у поступку сходно чл.103
ЗЈН.
Рок за доношење одлуке: 25 дана од дана јавног отварања понуда
Лице за контакт: мр пх Бојана Поповић, 015/ 363-523, apotekaobsa@mts.rs
Дејан Милетић, 015/363-376, dejan.miletic@bolnica015.org.rs , Слободан Лазић,
015/363-380, s.lazic.bolnica015@gmail.com
; Сандра Ристић, тел. 015/363-391,
javnenabavke@bolnica015.org.rs

Остале информације: /
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I ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ
1. Подаци о наручиоцу
Наручилац: Општа болница Шабац “Др Лаза К. Лазаревић“
Адреса: Попа Карана 4, 15000 Шабац
Интернет страница: www.bolnica015.org.rs
2. Врста поступка јавне набавке
Предметна јавна набавка се спроводи у отвореном поступку, у складу са Законом и
подзаконским актима којима се уређују јавне набавке.
3. Предмет јавне набавке
Предмет јавне набавке бр. 12/20 су добра – материјал за микробиологију и патологију,
хемикалије, стерилизација и алергени
Понуђена добра морају у целини да одговарају захтевима из конкурсне документације.
Понуђачи могу поднети понуду за једну или више партија.
4. Циљ поступка
Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци.
5. Напомена уколико је у питању резервисана јавна набавка
/
6. Напомена уколико се спроводи електронска лицитација
/
7. Контакт (лице или служба)
Мр пх Бојана Поповић
apotekaobsa@mts.rs
тел. 015/363-523
Слободан Лазић, дипл.правник
s.lazic.bolnica015@gmail.com
tel.: 015/363-380
Сандра Ристић, дипл. менаџер
javnenabavke@bolnica015.org.rs
тел. 015/363-391
fax: 015/363-395
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II ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
1. Предмет јавне набавке
Предмет јавне набавке бр. 12/20 су добра – материјал за микробиологију и патологију,
хемикалије, стерилизација и алергени, по партијама, за потребе Опште болнице “Др Лаза
К. Лазаревић” Шабац, а према спецификацији која чини саставни део конкурсне
документације.
ОРН: 24315000,24322000,24323000,33600000,33694000,33695000,33696000;
Укупна процењена вредност јавне набавке је 5.750.026,00 без ПДВ-а,
6.900.031,00 динара са ПДВ-ом.

односно

2. Партије
Набавка је обликована у 26 (двадесетшест) партија.
Партија
Партија
Партија
Партија
Партија
Партија
Партија
Партија
Партија
Партија
Партија
Партија
Партија
Партија
Партија
Партија
Партија
Партија
Партија
Партија
Партија
Партија
Партија
Партија
Партија
Партија

1
2
3
4
5
6
7
8
9

– Антибиограм дискови (медицинско средство) ..............................
– Хранљиве подлоге (медицинско средство) ..................................
– Хранљиве подлоге, готове, специфичне (медицинско средство)....
– Хранљиве подлоге за Campylobacter i Gonokok (медицинско средство)
- Транспортна подлога са брисом (медицинско средство)...............
– Специфични тестови (niacin, cefinaze) и раствор (medicinsko sredstvo) ......
– Контролни сојеви (медицинско средство).....................................
– Микробиолошки материјали (тестови), медицинско средство..........
- Микробиолошки материјал (за обезбеђивање услова култивације),
медицинско средство...................................................................
10 – Имунохроматографски тестови за микробиологију (Clostridium тест,
Antigen Helicobacter pylori u fecesu), медицинско средство..............
11 - Микробиолошки материјал (тестови za Salmonellu i Shigellu), ..........
12 – Хемикалије и раствори (медицинско средство) ..............................
13 – Хемикалије специфичне (нису медицинско средство) ....................
14 – Хемикалије (фармакопејски или п.а. квалитет) .............................
15 – Метиленско плаво, стерилан раствор, хируршки маркер
(медицинско срество) ..............................................................
16 – Алкохол (концентрован, дилуирани), фармакопејског квалитета ...
17 – Алкохол апсолутни (медицинско средство) ...................................
18 – Раствори за спољашњу употребу-бензин, хидроген концентровани..
19 – Парафини (чврсти и течни)............................................................
20 – Парафини за хистопатологију (медицинско средство) ..................
21 - Ножићи за хистологију, боје за обележавање ткива (медицинско средство)...
22 – Тест за брзу дијагностику Helicobacter pylori (медициснко средство) ..
23 – Тестови за доказивање дрога у урину (медицинско средство)............
24 – Тестови за контролу стерилизације (није медициснко средство) .....
25 – Алергени ..................................................................................
26 – Тест за одређивање алкохола.........................................................

430.700,00
342.452,50
839.960,00
51.550,00
9.600,00
12.550,00
43.371,00
79.900,00
113.000,00
340.700,00
63.120,00
296.408,00
2.050,00
318.874,00
54.000,00
1.037.365,00
151.280,00
69.101,00
56.200,00
107.460,00
459.500,00
60.000,00
44.400,00
365.490,00
396.493,64
4.500,00

III ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА,
РАДОВА ИЛИ УСЛУГА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА
ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА ИЛИ ИСПОРУКЕ ДОБАРА, ЕВЕНТУАЛНЕ
ДОДАТНЕ УСЛУГЕ И СЛ.
Техничке карактеристике и количине добара су наведене у Прилогу – Техничка
спецификација.
Понуђачи су дужни да попуне тражене податке из горе наведеног прилога, за сваку од
партија за коју конкуришу.
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Тражене техничке карактеристике добара морају бити у целости испуњене у складу са
захтевима из техничке спецификације и конкурсне документације. У супротном понуда ће
бити одбијена као неприхватљива.
IV УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ.75 И 76. ЗАКОНА И
УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА
1. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ.75. И 76. ЗАКОНА
1.1. Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који
испуњава обавезне услове за учешће у поступку јавне набавке дефинисане чл.75.
Закона и то:
1) Да је регистрован код надлежног органа, односно да је уписан у одговарајући
регистар (чл.75.ст.1.тач.1) Закона);
2) Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као
члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против
привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања
мита, кривично дело преваре (чл.75.ст.1.тач.2.)Закона);
3) Да је измирио доспеле порезе, доприносе, и друге јавне дажбине у складу са
прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији
(чл.75.ст.1.тач.4) Закона);
4) Да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је
предмет јавне набавке (чл.75.ст.1.тач.5) Закона) уколико је таква дозвола предвиђена
посебним прописом.
5) Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао
обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима
рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на
снази у време подношења понуде (чл.75.ст.2.Закона).
6) Да достави одговарајуће средство финансијског обезбеђења.
1.2. Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке, мора испунити
додатне услове за учешће у поступку јавне набавке, дефинисане чл.76. Закона и то:
1.2.1. Да понуђач располаже неопходним финансијским и пословним капацитетом да је остварио позитиван финансијски резултат за 2018. годину.
1.2.2. Да понуђач располаже довољним кадровским и техничким капацитетом понуђач мора да има минимум једно лице запослено на пословима који су у непосредној
вези са предметом јавне набавке, које ће бити одговорно за извршење уговора и мора да
располаже минимум једним транспортним (доставним) возилом за превоз добара која су
предмет јавне набавке.
1.2.3. Да понуђач има успостављен и важећи систем менаџмента квалитетом у
складу са захтевима стандарда ISO 9001односно SRPS ISO 9001.
1.2.4. Да понуђач гарантује уредно снабдевање наручиоца добрима која су предмет
ове јавне набавке.
1.2.5. Понуђено медицинско средство мора бити уписано у Регистар који води
Агенција за лекове и медицинска средства Србије, односно мора да поседује дозволу за
стављање у промет понуђеног медицинског средства.
1.2.6. За добра за која је у техничкој спецификацији назначено да морају бити
фармакопејског или п.а. квалитета, понуђач је обавезан да докаже да понуђено добро
испуњава наведени захтев односно да је фармакопејског или п.а. квалитета.
1.2.7. Понуђачи за партију 16 морају испунити следеће додатне услове:
1. Za Aethanolum conc.96%-доказ произвођача етанола да је уписан у Регистар
произвођача АПИ и извештај Министарства здравља о усклађености производње са
Смерницама Добре произвођачке праксе 2.део.
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2.сертификат анализе произвођача (Ph Eur) са именом и презименом особе одговорне
за квалитет и пуштање серије у промет QA/QP који одговара монографији за наведену
фармакопеју (особине, идентификација, тестови, одређивања).
3. Za Aethanolum dilutum 70% потребан произвођачки сертификат анализе (Ph Jug IV) и
Решење о упису у привремену листу биоцидних производа.
1.2.8. Понуђачи за партије 12,14,16,18 и 19 морају доставити:
- Дозволу Министарства здравља за промет фармацеутским сировинама која
гласи на име понуђача.
- Произвођачки сертификат анализе примарног произвођача са логом
произвођача, именом и презименом особе одговорне за пуштање серије у промет
QA/QP који мора одговарати монографији за наведену фармакопеју или Сертификат
референтне лабораторије која је акредитована за поступке анализе тражене
Монографијом наведене фармакопеје. На сертификатима мора стајати по којој
фармакопеји су декларисани.
За активне фармацеутске супстанце (АПИ) доставити доказе да је АПИ
произведена у складу са Смерницама добре произвођачке праксе (ДПП).
1.3. Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чл.80. Закона,
подизвођач мора да испуњава обавезне услове из чл. 75. став 1.тач.1)до 4) Закона и
услов из члана 75.став1.тачка 5) Закона, за део набавке који ће понуђач извршити преко
подизвођача.
1.4. Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача,
мора да испуни обавезне услове из чл.75.став 1.тач.1) до 4)Закона,а додатне услове
испуњавају заједно. Услов из чл.75.став 1.тач.5) Закона, дужан је да испуни понуђач из
групе понуђача којем је поверено извршење дела набавке за који је неопходна
испуњеност тог услова.
2. УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА
Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, понуђач
доказује достављањем следећих доказа:
1) Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона - Доказ: Извод из регистра Агенције за
привредне регистре, односно извод из регистра надлежног Привредног суда:
2) Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона - Доказ: Правна лица: 1) Извод из казнене
евиденције, односно уверењe основног суда на чијем подручју се налази седиште
домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног
правног лица, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за кривична
дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело
примања или давања мита, кривично дело преваре; 2) Извод из казнене
евиденције Посебног одељења за организовани криминал Вишег суда у Београду,
којим се потврђује да правно лице није осуђивано за неко од кривичних дела
организованог криминала; 3) Извод из казнене евиденције, односно уверење
надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да законски заступник
понуђача није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела
против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично
дело преваре и неко од кривичних дела организованог криминала (захтев се
може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта законског
заступника). Уколико понуђач има више законских заступника дужан је да
достави доказ за сваког од њих. Предузетници и физичка лица: Извод из казнене
евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се
потврђује да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване
криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична
дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита,
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кривично дело преваре (захтев се може поднети према месту рођења или према
месту пребивалишта).
Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда;
3) Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона - Доказ: Уверење Пореске управе
Министарства финансија и привреде да је измирио доспеле порезе и доприносе и
уверење надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу
изворних локалних јавних прихода или потврду Агенције за приватизацију да се
понуђач налази у поступку приватизације.
Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда;
4) Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 5) Закона - Доказ: дозвола за обављање делатности
која је предмет јавне набавке, a коју понуђач доставља у виду неоверене копије:
Решење/дозвола за обављање делатности промета медициснких
средстава издато од Министарства здравља сходно Закону о лековима и
медициснким средствима.
5) Услов из члана чл. 75. ст. 2. - Доказ: Потписан и оверен Oбразац изјаве
(Образац изјаве, дат је у поглављу IX). Изјава мора да буде потписана од стране
овлашћеног лица понуђача и оверена печатом. Уколико понуду подноси група
понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача
из групе понуђача и оверена печатом.
6) Средство финансијског обезбеђења:
Понуђачи уз понуду достављају:
1.Средство финансијског обезбеђења за озбиљност понуде, и то бланко сопствену
меницу, која мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне банке
Србије. Меница мора бити оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног за
заступање, са клаузулом „без протеста“, „без трошкова“, плативна на први позив, са
роком доспећа „по виђењу“ у износу од 5% понуђене цене без ПДВ-а, са роком доспећа
10 (десет) дана дуже од истека важења опције понуде а уз исту мора бити достављено
попуњено и оверено менично овлашћење – писмо, са назначеним износом од 5% од
укупне вредности понуде без ПДВ-а (образац овлашћења из конкурсне документације –
Поглавље VIII). Уз меницу мора бити достављена оверена копија картона депонованих
потписа (овера не може бити старија од 30 дана од дана отварања понуда) који је издат
од стране пословне банке коју понуђач наводи у меничном овлашћењу – писму и на којoj
се јасно виде депоновани потписи.
Наручилац може да реализује (уновчи) меницу за озбиљност понуде, уколико понуђач
после истека рока за подношење понуда, а у року важења понуде, измени или опозове
(повуче) понуду, или не потпише уговор када је његова понуда изабрана као
најповољнија, ако не достави остала средства финансијског обезбеђења у роковима
предвиђеним Конкурсном документацијом и уговором.
Наручилац ће вратити менице понуђачима са којима није закључен уговор, одмах по
закључењу уговора са изабраним понуђачем.
Уколико понуђач не достави меницу понуда ће бити одбијена као неприхватљива.
2. Обавезујућу изјаву понуђача, оверену печатом понуђача и потписану од стране
одговорног лица код понуђача, да ће приликом потписивања уговора приложити
инструмент финансијског обезбеђења реализације уговора односно бланко соло меницу
на износ од 10% вредности понуде без ПДВ-а, са меничним овлашћењем, са роком
важење најмање 30 дана дуже од времена трајања уговора и са копијом картона
депонованих потписа на којој се јасно виде депоновани потписи и печат фирме понуђача
и која треба да буде оверена оригиналним печатом банке са датумом овере (овера не
старија од месец дана од дана закључења уговора) коју ће Наручилац наплатити уколико
Понуђач не изврши своје обавезе у року и на начин предвиђен уговором (Образац изјаве
Поглавље ХII).
Понуђач коме је додељен уговор у обавези је да поднесе:
1. Бланко соло меницу на износ од 10% вредности понуде без ПДВ-а, са меничним
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овлашћењем, са роком важења најмање 30 дана дуже од времена трајања уговора и са
копијом картона депонованих потписа на којој се јасно виде депоновани потписи и
печат фирме понуђача и која треба да буде оверена оригиналним печатом банке са
датумом овере (овера не старија од месец дана од дана закључења уговора) и Извод
са интернет странице НБС- Регистра меница и овлашћења, као доказ да је меница
регистрована.
НАПОМЕНЕ: Достављене менице морају бити регистроване у Регистру меница и
овлашћења који води Народна банка Србије, у складу са Одлуком о ближим
условима, садржини и начину вођења Регистра меница и овлашћења („Сл.
гласник РС“, бр.56/2011).
У складу да наведеним, уз меницу и менично овлашћење обавезно доставити доказ о
регистрацији менице - Извод са интернет странице НБС- Регистра меница и овлашћења.
Печати и потписи на меници, картону депонованих потписа и меничном
овлашћењу треба да буду идентични, такође и број текућег рачуна на меничном
овлашћењу (уколико је попуњен) и картону депонованих потписа, треба да буде
исти.
Уколико изабрани понуђач не обезбеди и не преда наручиоцу средство обезбеђења за
добро извршење посла на дан потписивања уговора, наручилац задржава право да
потпише уговор са следећим најбоље ранигираним понуђачем.
Испуњеност додатних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке,
понуђач доказује достављањем следећих доказа:
1.2.1. Да понуђач располаже неопходним финансијским и пословним капацитетом – да је
остварио позитиван финансијски резултат за 2018. годину. Доказ: правно лице: Биланс
успеха за 2018. годину на прописаном обрасцу или Потврду о регистрацији редовног
годишњег финансијског извештаја за 2018. годину од Агенције за привредне регистре из
кога се види позитиван финансијски резултат за 2018. годину и Потврда Народне банке
Србије о броју дана неликвидности у претходних шест месеци, рачунајући од објаве
позива за подношење понуда;
Предузетник: Потврда о промету код пословне банке за 2018. годину.
1.2.2. Да понуђач располаже довољним кадровским и техничким капацитетом – Доказ:
Писмена изјава понуђача дата под пуном материјалном и кривичном
одговорношћу да располаже неопходним кадрвоским и техничким капацитетом за
извршење предметне јавне набавке (Образац изјаве дат у Одељку ХIII)
1.2.3. Да понуђач има успостављен и важећи систем менаџмента квалитетом у складу са
захтевима стандарда ISO 9001, односно SRPS ISO 9001.
Доказ: Сертификат о успостављености и примени система менаџмента квалитетом у
складу са захтевима стандардa ISO 9001, односно SRPS ISO 9001 који мора бити важећи у
тренутку подношења понуде, издат од стране акредитоване сертификационе куће – на
име понуђача.
1.2.4. Да понуђач гарантује уредно снабдевање наручиоца добрима која су предмет ове
јавне набавке – Доказ:
1) Уговор закључен са произвођачем или овлашћење за учествовање у отвореном
поступку издато од стране произвођача, представништва произвођача, екслузивног
заступника на територији РС или носиоца дозволе за промет (решење) коју издаје АЛИМС,
за сваку понуђену партију, са позивом на број јавне набавке и називом наручиоца.
За добра која нису медицинска средства, обавезно је достављање овлашћења
произвођача, представништва произвођача или екслузивног заступника на
територији РС, за учешће у предметном поступку јавне набавке са позивом на
број јавне набавке и називом наручиоца.
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2) Изјава понуђача (у слободној форми,на меморандуму) да ће све време трајања
поступка јавне набавке располагати са најмање 10 % понуђених количина добара,
потписана од стране одговорног лица понуђача, заведена код понуђача и оверена
печатом.
1.2.5. Понуђено медицинско средство мора бити уписано у Регистар који води Агенција за
лекове и медицинска средства Србије, односно мора да поседује дозволу за стављање у
промет понуђеног медицинског средства – Доказ: Понуђач је у обавези да достави важеће
Решење Агенције за лекове и медицинска средства Србије о упису понуђеног добра у
Регистар медицинских средстава, у форми фотокопије, за свакy партију односно сваку
ставку у оквриу партије која је медицинско средство уколико партија има више ставки,
као и да у истом поред медицинског средства обележи број партије и ставку на коју се
односи.
НАПОМЕНА: Решење АЛИМС-а мора бити важеће у моменту отварања понуде а уколико
Решење АЛИМС-а којим је дата дозвола за промет медицинског средства не покрива цео
уговорни период, понуђач је дужан да у роковима прописаним Законом о лековима и
медицинским средствима поднесе захтев за продужетак регистрације и о истом обавести
наручиоца (достави доказ да је наведени захтев поднет). По добијању Решења о обнови
дозволе, понуђач је дужан да достави исто наручиоцу. У супротном, уговор ће бити
раскинут.
1.2.6. За добра за која је у техничкој спецификацији назначено да морају бити
фармакопејског или п.а. квалитета, понуђач је обавезан да докаже да понуђено добро
испуњава наведени захтев односно да је фармакопејског или п.а. квалитета - Доказ:
Понуђач је у обавези да достави одговарајући доказ (упутство за употребу, технички лист,
извод из каталога или други одговарајући доказ) из којег се несумњиво може утврдити да
је понуђено добро фармакопејског или п.а. квалитета.
1.2.7. Понуђачи за партију 16 морају испунити следеће додатне услове и доставити
следеће доказе:
1. Za Aethanolum conc.96% - доказ произвођача етанола да је уписан у Регистар
произвођача АПИ и извештај Министарства здравља о усклађености производње са
Смерницама Добре произвођачке праксе 2.део.
2. сертификат анализе произвођача (Ph Eur) са именом и презименом особе одговорне
за квалитет и пуштање серије у промет QA/QP који одговара монографији за наведену
фармакопеју (особине, идентификација, тестови, одређивања).
3. Za Aethanolum dilutum 70% потребан је произвођачки сертификат анализе (Ph Jug
IV) и Решење о упису у привремену листу биоцидних производа.
1.2.8. Понуђачи за партије 12,14,16, 18 и 19 морају доставити:
- Дозволу Министарства здравља за промет фармацеутским сировинама која
гласи на име понуђача.
- Произвођачки сертификат анализе примарног произвођача са логом
произвођача, именом и презименом особе одговорне за пуштање серије у промет
QA/QP који мора одговарати монографији за наведену фармакопеју или Сертификат
референтне лабораторије која је акредитована за поступке анализе тражене
Монографијом наведене фармакопеје. На сертификатима мора стајати по којој
фармакопеји су декларисани.
За активне фармацеутске супстанце (АПИ) доставити доказе да је АПИ
произведена у складу са Смерницама добре произвођачке праксе (ДПП).
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Уколико понуђач не испуни све тражене услове, односно не достави
одговарајуће доказе за њих, његова понуда ће се сматрати неприхватљивом и
као таква одбити.
Наручилац задржава право да у поступку стручне оцене понуда захтева додатне
доказе ради појашњења понуде и утврђивања стварне садржине понуде.
Уколико понуду подноси група понуђача понуђач је дужан да за сваког члана групе
достави наведене доказе да испуњава услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4), а доказ из
члана 75. став 1. тач. 5) Закона, дужан је да достави понуђач из групе понуђача којем је
поверено извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог услова.
Додатне услове група понуђача испуњава заједно.
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, понуђач је дужан да за
подизвођача достави доказе да испуњава услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона,
а доказ из члана 75. став 1. тач. 5) Закона, за део набавке који ће понуђач извршити
преко подизвођача.
Наведене доказе о испуњености услова понуђач може доставити у виду неоверених
копија, а наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од понуђача,
чија је понуда на основу извештаја комисије за јавну набавку оцењена као најповољнија,
да достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа.
Ако понуђач у остављеном, примереном року који не може бити краћи од пет дана, не
достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову
понуду одбити као неприхватљиву.
Уколико је понуђач уписан у регистар понуђача, то значи да испуњава обавезене услове
из члана 75. став 1. тачка 1) до 4), Закона о јавним набавкама, те није у обавези да у
понуди или пријави подноси доказе о тим условима, довољно је да уз понуду достави
Извод о регистрованим подацима о понуђачу – који издаје Агенција за привредне регистре
или изјаву под кривичном и материјалном одговорношћу у којој наводи интернет адресу
Агенције за привредне регистре где се може проверити да је Понуђач регистрован у
регистру понуђача.
Наручилац неће одбити понуду као неприхватљиву, уколико не садржи доказ одређен
конкурсном документацијом, ако понуђач наведе у понуди интернет страницу на којој су
подаци који су тражени у оквиру услова јавно доступни.
Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ, понуђач доставља копију
електронског документа у писаном облику, у складу са законом којим се уређује
електронски документ, осим уколико подноси електронску понуду када се доказ доставља
у изворном електронском облику.
Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају тражени докази, понуђач може,
уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и материјалном
одговорношћу оверену пред судским или управним органом, јавним бележником или
другим надлежним органом те државе.
Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су
документи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране
надлежних органа те државе.
Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у
вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења
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одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да
је документује на прописани начин.

V УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ
Понуђач мора испуњавати све Законом одређене услове за учешће у поступку јавне
набавке, а понуду у целини припрема и доставља у складу са конкурсном документацијом.
1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА
Понуда и остала документација која се односи на понуду мора бити јасна и
недвосмислена, читко попуњена на српском језику.
Техничка и проспектна документација односно каталози, изјаве (потврде) произвођача
или ино заступника произвођача и сертификати, који ће послужити за доказивање
тражених техничких карактеристика понуђених добара могу бити на страном језику.
У случају да се укаже потреба за превођењeм документације дате на страном језику,
трошкове превођења у целости сноси понуђач, а уколико то одбије сматраће се да
конкретна документација није одговарајућа траженој конкурсној документацији.
2. НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА
Понуду треба поднети на обрасцима из ове конкурсне документације. Обрасце треба
попунити читко. Сваки документ (образац, изјава) из конкурсне документације који се
доставља Наручиоцу, мора бити оверен печатом и потписан од овлашћеног лица за
заступање понуђача.
Уколико понуђач начини грешку у попуњавању, дужан је да је избели и правилно попуни,
а место начињене грешке парафира овлашћено лице понуђача и овери печатом.
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. Уколико понуђач конкурише за више партија, на коверти или кутији
обавезно ће назначити за које партије подноси понуду.
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:
ОПШТА БОЛНИЦА ШАБАЦ “Др Лаза К.Лазаревић“
служба архиве, канц.11
ул. Попа Карана 4, 15000 Шабац
са назнаком: ,,Понуда за јавну набавку бр. 12/20 - НЕ ОТВАРАТИ”.
Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до
10.06.2020. године до 10:30 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 наручулац 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 и иста ће бити враћена подносиоцу неотворена са назнаком да је
поднета неблаговремено.
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Представници понуђача који учествују у поступку јавног отварања понуда, обавезни су да
пре почетка поступка јавног отварања доставе Комисији писмено овлашћење за
учествовање у овом поступку, издато на меморандуму понуђача, заведено и оверено
печатом и потписом овлашћеног лица понуђача.
Понудом мора бити доказано испуњење обавезних и додатних услова и иста мора
бити сачињена тако да је из ње могуће утврдити њену стварну садржину и да је
могуће упоредити је са другим понудама. У супротном, понуда ће бити одбијена
због битних недостатака понуде, а у складу са одредбом из члана 106. Закона о
јавним набавкама.
3. ПАРТИЈЕ
Уколико је јавна набавка формирана у више партија понуђач може да поднесе понуду за
једну или више партија. Понуда мора да обухвати најмање једну целокупну партију.
Обавезна је попуњеност партије – понуђач мора понудити све ставке у оквриу једне
партије - у противном понуда ће бити одбијена као неприхватљива.
- Понуђач је дужан да у понуди наведе да ли се понуда односи на целокупну набавку или
само на одређене партије (понуђач може и на омоту у којем доставља понуду навести да
се понуда односи на целокупну набавку или уколико подноси понуду за две или више
партија, навести партије за које подноси понуду).
- У случају да понуђач поднесе понуду за две или више партија, она мора бити поднета
тако да се може оцењивати за сваку партију посебно. Потребно је посебно ковертирати
доказе из чл.75. и 76. Закона у једну коверту и на коверти назначити да се ради о општој
документацији, а затим у сваку наредну коверту посебно спаковати само понуде за
партије са пратећим документима – решењима АЛИМС и овлашћењима произвођача,
сертификатима и сл. и на коверти обвезно назначити на коју партију се односи понуда.
- Докази из чл.75. и 76. Закона, у случају да понуђач поднесе понуду за две или више
партија, не морају бити достављени за сваку партију посебно, односно достављају се у
једном примерку за све партије.
4.ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА
Подношење понуде са варијантама није дозвољено.
5. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ
У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду
на начин који је одређен за подношење понуде.
Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа
накнадно доставља.
Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу:
ОПШТА БОЛНИЦА ШАБАЦ 'др Лаза К.Лазаревић''
служба архиве, канц.11
ул. Попа Карана 4, 15000 Шабац
са назнаком:
''Измена понуде за јавну набавку бр. 12/20 – Не отварати'' или
''Допуна понуде за јавну набавку бр. 12/20 – Не отварати'' или
''Опозив понуде за јавну набавку бр. 12/20 – Не отварати'' или
''Измена и допуна понуде за јавну набавку бр. 12/20 – не отварати''.
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.
У случају повлачења тј. опозива од стране понуђача већ достављене понуде, та понуда се
неће разматрати, већ ће се неотворена вратити понуђачу.
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Понуда не може бити измењена, допуњена нити опозвана после истека рока за
подношење исте. Уколико понуђач поступи супротно наведеном Наручилац ће наплатити
средство обезбеђења за озбиљност понуде.
6. УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ
Понуђач може да поднесе само једну понуду.
Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у
заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више
заједничких понуда.
У Обрасцу понуде (Поглавље VI), понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно
да ли подноси понуду самостално, или као заједничку понуду, или подноси понуду са
подизвођачем.
7. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде
(поглавље VI) наведе да понуду подноси са подизвођачем, проценат укупне вредности
набавке који ће поверити подизвођачу, а који не може бити већи од 50%, као и део
предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.
Понуђач у Обрасцу понуде наводи назив и седиште подизвођача, уколико ће делимично
извршење набавке поверити подизвођачу.
Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који
подноси понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у уговору о јавној
набавци.
Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су
наведени у поглављу IV конкурсне документације, у складу са Упутством како се доказује
испуњеност услова.
Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне
набавке, односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.
Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача, ради
утврђивања испуњености тражених услова.
8. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА
Понуду може поднети група понуђача.
Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде мора бити
споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на
извршење јавне набавке, а који обавезно садржи:
 Податке о члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети
понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем,
 Опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора
Споразумом групе понуђача могу се уредити и друга питања.
Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су наведени у
Поглављу IV конкурсне документације, у складу са Упутством како се доказује испуњеност
услова.
Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.
Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или
заједничку понуду у име задругара.
Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о
јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са законом.
Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка јавне
набавке и уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари.
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9. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ ОД
КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ ПОНУДЕ
9.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања
Услови плаћања: Рок за плаћање уговорене цене не може бити краћи од 60 дана и исти
мора бити дат у складу са Законом (не дужи од 90 дана).Рок плаћања се рачуна од дана
службеног пријема исправне фактуре.
Уколико понуђач у понуди наведе краћи рок плаћања од 60 дана, понуда ће бити одбијена
као неприхватљива.
Понуђач је дужан да приликом достављања фактуре на фактури упише број и датум
закљученог уговора о предметној јавној набавци.
Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача.
Понуђачу није дозвољено да захтева аванс.
Обавезе Наручиоца из овог уговора које доспевају у наредној буџетској години биће
реализоване највише до износа финансијских средстава која ће Наручиоцу бити одобрена
за наредну буџетску годину.
9.2. Начин спровођења контроле и обезбеђивање гаранције квалитета
Понуђена добра морају бити у складу са важећим стандардима за врсту производа који се
нуди.
Испоручилац гарантује квалитет испоручених добара који мора бити у складу са
спецификацијом из понуде Испоручиоца.
Наручилац може да врши контролу квалитета испоручених добара у било које време и без
претходне најаве на месту пријема, током или после испоруке, са правом да узорке
предметних добара достави референтној установи на анализу.
У случају када рефернтна установа утврди одступање од уговореног квалитета, за
одређену серију испоручених добара, трошкови анализе падају на терет Испоручиоца.
9.3. Захтев у погледу рока (испоруке добара, извршења услуге, извођења
радова)
Рок испоруке добара је сукцесиван, континуиран, у складу са потребама наручиоца и не
може бити дужи од 2 дана од захтева наручиоца односно пријема поруџбенице.
У случају да понуђач наведе дужи рок испоруке добара у понуди, понуда ће бити одбијена
као неприхватљива.
За партију 25-Алергени,рок испоруке је 15 дана од захтева наручиоца односно пријема
поруџбенице. У случају да понуђач наведе дужи рок испоруке добара у понуди, понуда ће
бити одбијена као неприхватљива.
Место испоруке – на адреси наручиоца :
Општа болница „Др Лаза К. Лазаревић“ Шабац – болничка апотека.
Попа Карана 4, Шабац.
За партију 25 – Алергени, место испоруке је седиште продавца.
9.4. Захтев у погледу рока важења понуде
Рок важења понуде не може бити краћи од 90 дана од дана отварања понуда.
Уколико понуђач у понуди наведе краћи рок важења понуде, таква понуда ће бити
одбијена као неприхватљива.
У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику затражи
од понуђача продужење рока важења понуде.
Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде на може мењати понуду.
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9.5. Рекламација
Наручилац ће констатовати пријем добара, по партијама. Уочени недостаци при
квантитативном и квалитативном пријему, као што су оштећење добра и неслагање у
односу на тражене и уговорене карактеристике добра констатоваће се комисијским
записником Наручиоца и Испоручиоца.
Наручилац је обавезaн да пошаље своју писану рекламацију Испоручиоцу у случају да
предмет набавке не одговара условима из конкурсне документације.
Испоручилац се обавезује да уочене недостатке отклони у року од три дана и процес
испоруке усагласи са условима из конкурсне документације.
У супротном, Наручилац има право да раскине Уговор и реализује меницу за добро
извршење посла на износ од 10% од вредности Уговора са ПДВ-ом.
10. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У
ПОНУДИ
Цена мора бити исказана у динарима, са и без пореза на додату вредност са урачунатим
свим трошковима које понуђач има у реализацији предметне набавке.
Понуђене јединичне цене морају бити јасно и читко исписане. Свака евентуална измена и
преправка већ уписане цене, мора бити прафирана и оверена од стране понуђача, тако да
не доводи у сумњу, која од уписаних цена важи.
Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, Наручилац ће поступити у складу са
чланом 92. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/12), односно
тражиће образложење свих њених саставних делова које сматра меродавним.
11. ПОДАЦИ О ДРЖАВНОМ ОРГАНУ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИЈИ, ОДНОСНО ОРГАНУ ИЛИ
СЛУЖБИ ТЕРИТОРИЈАЛНЕ АУТОНОМИЈЕ
ИЛИ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ ГДЕ СЕ
МОГУ БЛАГОВРЕМЕНО ДОБИТИ ИСПРАВНИ ПОДАЦИ О ПОРЕСКИМ ОБАВЕЗАМА,
ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, ЗАШТИТИ ПРИ ЗАПОШЉАВАЊУ, УСЛОВИМА РАДА
И СЛ., А КОЈИ СУ ВЕЗАНИ ЗА ИЗВРШЕЊЕ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ
Подаци о пореским обавезама се могу добити у Пореској управи, Министарства финансија
и привреде.
Подаци о заштити животне средине се могу добити у Агенцији за заштиту животне средине
и у Министарству енергетике, развоја и заштите животне средине.
Подаци о заштити при запошљавању и условима рада се могу добити у Министарству
рада, запошљавања и социјалне политике.
12. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И РОКОВИМА
ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА
Понуђачи уз понуду достављају:
1.Средство финансијског обезбеђења за озбиљност понуде, и то бланко сопствену меницу,
која мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије.
Меница мора бити оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног за заступање,
са клаузулом „без протеста“, „без трошкова“, плативна на први позив, са роком доспећа
„по виђењу“ у износу од 5% понуђене цене без ПДВ-а, са роком доспећа 10 (десет) дана
дуже од истека важења опције понуде а уз исту мора бити достављено попуњено и
оверено менично овлашћење – писмо, са назначеним износом од 5% од укупне вредности
понуде без ПДВ-а (образац овлашћења из конкурсне документације – Поглавље VIII). Уз
меницу мора бити достављена оверена копија картона депонованих потписа (овера не
може бити старија од 30 дана од дана отварања понуда) који је издат од стране пословне
банке коју понуђач наводи у меничном овлашћењу – писму и на којoj се јасно виде
депоновани потписи.
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Наручилац може да реализује (уновчи) меницу за озбиљност понуде, уколико понуђач
после истека рока за подношење понуда, а у року важења понуде, измени или опозове
(повуче) понуду, или не потпише уговор када је његова понуда изабрана као
најповољнија, ако не достави остала средства финансијског обезбеђења у роковима
предвиђеним Конкурсном документацијом и уговором.
Наручилац ће вратити менице понуђачима са којима није закључен уговор, одмах по
закључењу уговора са изабраним понуђачем.
Уколико понуђач не достави меницу понуда ће бити одбијена као неприхватљива.
2. Обавезујућу изјаву понуђача, оверену печатом понуђача и потписану од стране
одговорног лица код понуђача, да ће приликом потписивања уговора приложити
инструмент финансијског обезбеђења реализације уговора односно бланко соло меницу
на износ од 10% вредности понуде без ПДВ-а, са меничним овлашћењем, са роком
важење најмање 30 дана дуже од времена трајања уговора и са копијом картона
депонованих потписа на којој се јасно виде депоновани потписи и печат фирме понуђача
и која треба да буде оверена оригиналним печатом банке са датумом овере (овера не
старија од месец дана од дана закључења уговора) коју ће Наручилац наплатити уколико
Понуђач не изврши своје обавезе у року и на начин предвиђен уговором (Образац изјаве
Поглавље ХII).
Понуђач коме је додељен уговор у обавези је да поднесе:
1. Бланко соло меницу на износ од 10% вредности понуде без ПДВ-а, са меничним
овлашћењем, са роком важења најмање 30 дана дуже од времена трајања уговора и са
копијом картона депонованих потписа на којој се јасно виде депоновани потписи и
печат фирме понуђача и која треба да буде оверена оригиналним печатом банке са
датумом овере (овера не старија од месец дана од дана закључења уговора) и Извод
са интернет странице НБС- Регистра меница и овлашћења, као доказ да је меница
регистрована.
НАПОМЕНЕ: Достављене менице морају бити регистроване у Регистру меница и
овлашћења који води Народна банка Србије, у складу са Одлуком о ближим
условима, садржини и начину вођења Регистра меница и овлашћења („Сл.
гласник РС“, бр.56/2011).
У складу да наведеним, уз меницу и менично овлашћење обавезно доставити доказ о
регистрацији менице - Извод са интернет странице НБС- Регистра меница и овлашћења.
Печати и потписи на меници, картону депонованих потписа и меничном овлашћењу треба
да буду идентични, такође и број текућег рачуна на меничном овлашћењу (уколико је
попуњен) и картону депонованих потписа треба да буде исти.
Уколико изабрани понуђач не обезбеди и не преда наручиоцу средство обезбеђења за
добро извршење посла на дан потписивања уговора, наручилац задржава право да
потпише уговор са следећим најбоље ранигираним понуђачем.
13.
ЗАШТИТА
ПОВЕРЉИВОСТИ
ПОДАТАКА
КОЈЕ
НАРУЧИЛАЦ
СТАВЉА
ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ
Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на
располагање.
14. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ
ПОНУДЕ
Заинтересовано лице може, у писаном облику тражити од наручиоца додатне информације
или појашњења у вези са припремањем понуде, при чему може да укаже наручиоцу на
евентуално уочене недостатке и неправилности у конкурсној документацији, најкасније 5
дана пре истека рока за подношење понуде.
Наручилац ће у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева за додатним информацијама
или појашњењима конкурсне документације, одговор објавити на Порталу јавних набавки
и на својој интернет страници.
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Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев за додатним
информацијама или појашњењима конкурсне документације, за ЈН бр. 12/20”.
Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 или мање дана пре истека
рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и објави
обавештење о продужењу рока за подношење понуда.
По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити да
допуњује конкурсну документацију.
Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде
телефоном није дозвољено.
Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен чланом 20.
Закона, при чему се захтев за појашњење понуде као и сви други захтеви и упити
понтенцијалних понуђача, подносе у радно време наручиоца, односно радним данима од
понедељка до петка од 7 до 15 часова. За сваки захтев или упит који буде упућен ван
наведеног радног времена сматраће се да је примљен првог наредног радног дана.
15. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА
КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА

ПОНУДА

И

После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у писаном
облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу,
вредновању и упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид) код понуђача,
односно његовог подизвођача (члан 93. Закона).
Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно извршити
контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац ће понуђачу
оставити примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да омогући наручиоцу
контролу (увид) код понуђача, као и код његовог подизвођача.
Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака уочених
приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања.
У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.
Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду
одбити као неприхватљиву.
16. ДОДАТНО ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ИСПУЊЕЊА УГОВОРНИХ ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА КОЈИ
СЕ НАЛАЗЕ НА СПИСКУ НЕГАТИВНИХ РЕФЕРЕНЦИ
Понуђач који се налази на списку негативних референци који води Управа за јавне
набавке, у складу са чланом 83. Закона, а који има негативну референцу за предмет
набавке који није истоврстан предмету ове јавне набавке, а уколико таквом понуђачу
буде додељен уговор, дужан је да у тренутку закључења уговора преда наручиоцу
банкарску гаранцију за добро извршење посла, која ће бити са клаузулама:
безусловна и платива на први позив. Банкарска гаранција за добро извршење посла
издаје се у висини од 15%, (уместо 10% из тачке 12. Упутства понуђачима како да
сачине понуду) од укупне вредности уговора без ПДВ-а, са роком важности који је 30
(тридесет) дана дужи од истека рока за коначно извршење посла. Ако се за време трајања
уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, важност банкарске гаранције за
добро извршење посла мора да се продужи.
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17. ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА, ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА
ОСНОВУ КОЈИХ СЕ ДОДЕЉУЈЕ УГОВОР И МЕТОДОЛОГИЈА ЗА ДОДЕЛУ ПОНДЕРА ЗА
СВАКИ ЕЛЕМЕНТ КРИТЕРИЈУМА
Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума „најнижа понуђена
цена“.
18. ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ ИЗВРШИТИ
ДОДЕЛУ УГОВОРА У СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ ИЛИ ВИШЕ ПОНУДА СА
ЈЕДНАКИМ БРОЈЕМ ПОНДЕРА ИЛИ ИСТОМ ПОНУЂЕНОМ ЦЕНОМ
Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, као најповољнија биће
изабрана понуда оног понуђача који је понудио дужи рок плаћања. У случају истог
понуђеног рока плаћања, као најповољнија биће изабрана понуда оног који је понудио
краћи рок испоруке/извршења.
19. ПОШТОВАЊЕ ОБАВЕЗА КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА
Понуђач је дужан да у оквиру своје понуде достави изјаву да је поштовао све обавезе које
произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада,
заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у
време подношења понуде. (Образац изјаве, дат је у Поглављу ХI конкурсне
документације).
20. КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ ПРАВА
ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА
Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права
интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач.
21. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПОНУЂАЧА
Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно заинтересовано лице, који
има интерес за доделу уговора у конкретном поступку јавне набавке и који је претрпео
или би могао да претрпи штету због поступања наручиоца противно одредбама закона.
Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу а копија се истовремено доставља
Републичкој комисији. Захтев за заштиту права се доставља непосредно, предајом на
писарници у седишту наручиоца, Попа Карана 4, Шабац, канцеларија 11 или
препорученом пошиљком са повратницом. Захтев који се подноси електроноском поштом
мора бити упућен наручиоцу у радно време наручиоца, радним данима од понедељка до
петка од 7 до 15 часова. Уколико захтев буде упућен ван наведеног рдног времена,
сматраће се да је примљен код наручиоца првог наредног радног дана. Захтев за заштиту
права се може поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње
наручиоца, осим уколико Законом није другачије одређено. О поднетом захтеву за
заштиту права наручилац објављује обавештење о поднетом захтеву које садржи податке
из прилога 3Љ, на Порталу јавних набавки и својој интернет страници, најкасније у року
од 2 дана од дана пријема захтева.
Уколико се захтевом за заштиту права оспорава врста поступка, садржина позива за
подношење понуда или конкурсне документације, захтев ће се сматрати благовременим
уколико је примљен од стране наручиоца најкасније 7 дана пре истека рока за
подношење понуда, без обзира на начин достављања и ако је подносилац захтева у
складу са чл. 63. став 2. Закона указао наручиоцу на евентуалне недостатке и
неправилности, а наручилац исте није отклонио.
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Ако се захтевом за заштиту права оспоравају радње које наручилац предузме пре истека
рока за подношење понуда, а након истека рока из чл. 149.ст.3. ЗЈН, захтев за заштиту
права сматраће се благовременим ако је поднет најкасније до истека рока за подношење
понуда.
После доношења одлуке о додели уговора из чл. 108. Закона или одлуке о обустави
поступка јавне набавке из чл. 109. Закона, рок за подношење захтева за заштиту права је
10 дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки.
Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку
јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово
подношење пре истека рока за подношење понуда, а подносилац захтева га није поднео
пре истека тог рока.
Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране
истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за које
је подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева.
Захтев за заштиту права не задржава даље активности наручиоца у поступку јавне
набавке у складу са одредбама чл. 150. ЗЈН.
Подносилац захтева је дужан да у складу са чланом 156. Закона уплати таксу у износу од
120.000,00 динара, ако се захтев за заштиту права подноси пре отварања понуда и ако
процењена вредност није већа од 120.000.000,00 динара; 250.000,00 динара, ако се
захтев за заштиту права подноси пре отварања понуда и ако је процењена вредност већа
од 120.000.000,00 динара; 120.000,00 динара, ако се захтев за заштиту права подноси
након отварања понуда и ако процењена вредност није већа од 120.000.000,00 динара;
120.000,00 динара, ако се захтев за заштиту права подноси након отварања понуда и ако
збир процењених вредности свих оспорених партија није већи од 120.000.000,00 динара,
уколико је јавна набавка обликована по партијама; 0,1% процењене вредности јавне
набавке, односно понуђене цене понуђача којем је додељен уговор, ако се захтев за
заштиту права подноси након отварања понуда и ако је та вредност већа од
120.000.000,00 динара; 0,1% збира процењених вредности свих оспорених партија јавне
набавке, односно понуђене цене понуђача којима су додељени уговори, ако се захтев за
заштиту права подноси након отварања понуда и ако је та вредност већа од
120.000.000,00 динара.
Подносилац захтева је дужан да уплати таксу у корист буџета Републике Србије, на број
жиро рачуна: 840-30678845-06, шифра плаћања: 153, позив на број – број или ознака
јавне набавке, сврха уплате: ЗЗП, НАЗИВ НАРУЧИОЦА И БРОЈ ИЛИ ОЗНАКА ЈАВНЕ
НАБАВКЕ, корисник: буџет Републике Србије.
Као доказ о извршеној уплати таксе, подносилац је обавезан да достави потврду о
извршеној уплати таксе.
Потврда о извршеној уплати треба да буде издата од стране банке, да садржи печат банке
и потпис овлашћеног лица банке. Број жиро рачуна: 840-30678845-06. Шифра плаћања:
153 или 253. Позив на број: подаци о броју или ознаци јавне набавке. Сврха: ЗЗП; назив
наручиоца; број или ознака јавне набавке. Прималац: Буџет Републике Србије.
Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138. - 167. Закона.
22. РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН
Уговор о јавној набавци ће бити закључен са понуђачем којем је додељен уговор у року
од 8 дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права из члана 149.
Закона. У случају да је поднета само једна понуда наручилац може закључити уговор пре
истека рока за подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 112. став 2.
тачка 5) Закона.
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VI ОБРАЗАЦ ПОНУДE
Понуда бр ________________ од _______________ за јавну набавку материјала за
микробиологију и патологију, хемикалије, стерилизација и алергени , ЈН број 12/20.
1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ
Назив понуђача:
Адреса понуђача:
Матични број понуђача:
Порески
идентификациони
понуђача (ПИБ):

број

Име особе за контакт:
Електронска
mail):

адреса

понуђача

(e-

Телефон:
Телефакс:
Број рачуна понуђача и назив банке:
Лице овлашћено
уговора

за

потписивање

2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:
А) САМОСТАЛНО
Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ
В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ
Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу,
уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима
заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача

22/53

3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ
1)

Назив подизвођача:
Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони број:
Име особе за контакт:
Проценат
укупне
набавке
који
ће
подизвођач:

вредности
извршити

Део предмета набавке који ће
извршити подизвођач:
2)

Назив подизвођача:
Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони број:
Име особе за контакт:
Проценат
укупне
набавке
који
ће
подизвођач:

вредности
извршити

Део предмета набавке који ће
извршити подизвођач:
Напомена:
Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе понуду са
подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели,
потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и
достави за сваког подизвођача.
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4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ
1)

Назив учесника
понуди:

у

заједничкој

Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони број:
Име особе за контакт:
2)

Назив учесника
понуди:

у

заједничкој

Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони број:
Име особе за контакт:
3)

Назив учесника
понуди:

у

заједничкој

Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони број:
Име особе за контакт:
Напомена:
Табелу „Подаци о учеснику у
подносе заједничку понуду, а
места предвиђених у табели,
броју примерака, да се попуни
понуди.

заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који
уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од
потребно је да се наведени образац копира у довољном
и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој
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5) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ
Материјал за микробиологију и патологију, хемикалије, стерилизација и алергени.
Укупна цена без ПДВ-а
Укупна цена са ПДВ-ом
Рок и начин плаћања
Рок важења понуде
Рок испоруке
Гарантни период
Место и начин испоруке

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.
Уколико је предмет јавне набавке обликован у више партија, понуђачи ће попуњавати
образац понуде за сваку партију посебно.
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VII МОДЕЛ УГОВОРА
ОПШТА БОЛНИЦА “Др Лаза К. Лазаревић” ШАБАЦ
Број:
_________________
Шабац, _________________
УГОВОР О СНАБДЕВАЊУ - КУПОПРОДАЈИ
Закључен дана _____________2020. године између:
1. ОПШТЕ БОЛНИЦЕ „Др Лаза К. Лазаревић“ Шабац, ул. Попа Карана 4, 15000 Шабац,
коју заступа в.д.директора Др Слободан Поповић (у даљем тексту: Купац) и
2. ______________________________________________________________________
_______________ (у даљем тексту: Продавац)
ПРЕДМЕТ УГОВОРА: Снабдевање материјалом за микробиологију и патологију,
хемикалије, стерилизација и алергени, по конкурсној документацији за јавни позив
број 12/20
Члан 1.
Продавац и купац су се споразумели да Продавац, као понуђач, врши континуиране
испоруке материјала за микробиологију и патологију, хемикалије, стерилизација и
алергени Купцу из конкурсне документације за јавну набавку у отвореном
поступку број 12/20 и понуде понуђача – Продавца бр.___________ од
____________ поднетој по назначеном јавном позиву за подношење понуда и
Одлуци Купца о додели уговора о јавној набавци бр. _____________ од
______________ године, у делу који се односи на Продавца, који документи чине
саставни део овог уговора.
Члан 2.
Продавац се обавезује да Купцу врши испоруке предметних добара у смислу члана
1. овог уговора по динамици и у количинама које ће одређивати Купац, а по ценама из
понуде понуђача – Продавца, усвојеним од стране Купца, Одлуком о додели уговора о
јавној набавци.
Уговорена цена из става 1. овог члана, обухвата све трошкове везане за извршење
предмета уговора (трошкове транспорта, добијања потребних дозвола, истовара у магацин
Наручиоца и др.).
Цена је фиксна и не може се мењати.
Цене роба које се прописују од стране надлежних органа, организација и институција
коригују се у складу са променама утврђених цена од тих субјеката закључењем анекса
овог уговора.
Члан 3.
Продавац је дужан да требоване врсте и количине добара, по овом уговору,
испоручује Купцу у седиште Купца, а за партију 25 у седишту Продавца, у року који је у
сагласности са понудом Продавца, односно у року од ___________.
Уколико из било ког разлога Продавац није у могућности да у одређеном року
Купцу, ни поред поновног позива од стране Купца, испоручи робу која је предмет овог
уговора Купац има право да исту врсту робе поручи код других добављача а да
евентуалну разлику у цени те робе у односу на цену робе код Продавца наплати од
Продавца.
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Члан 4.
При испоруци добара из предмета овог уговора Продавац је дужан
достави и сву потребну пратећу документацију.

да уз робу

Члан 5.
Купац ће Продавцу испоручене количине добара из предмета овог уговора плаћати
по пријему робе и фактуре у роковима назначеним у прихваћеној понуди понуђачаПродавца, односно у року од ______________ дана.
Уколико Продавац Купцу буде након испоруке робе исту фактурисао по цени која
одступа од уговорене цене, Купац ће примити робу, али ће фактуру вратити на исправку
на ону цену која је назначена у уговору или коригована анексом уговора.
Члан 6.
Роба која је предмет овог Уговора мора бити упакована на начин који је уобичајен за ту
врсту робе и испоручена у оргиналној амбалажи (контејнер) произвођача.
Роба мора бити транспортована на начин који гарантује очување неоштећености амбалаже
и производа.
Члан 7.
Роба која је предмет овог уговора мора у потпуности одговарати: - важећим домаћим или међународним стандардима за ту врсту робе,
- уверењима о квалитету и атестима достављеним уз понуду продавца,
- достављеним узорцима производа, уколико је достављање узорака изричито захтевано у
конурсној документацији.
Купац је овлашћен да врши контролу квалитета испоручене робе у било које време и без
претходне најаве на месту пријема, током или после испоруке, са правом да узорке
производа из било које испоруке достави независној специјализованој институцији ради
анализе.
У случају када независна специјализована институција утврди одступање од уговореног
квалитета робе, трошкови анализе падају на терет продавца.
Члан 8.
Ако у току трајања уговора, приликом испорука дође до било каквог квантитативног или
квалитативног одступања, представници Купца и Продавца сачиниће Записник са
примедбама који ће Продавца обавезивати да их у року од 3 (три) дана отклони и процес
испоруке усагласи са условима из конкурсне документације. У супротном, Купац ће
раскинути овај Уговор и реализовати меницу за добро извршење посла на износ од 10%
од вредности Уговора без ПДВ-а.
Члан 9.
ПРОДАВАЦ се обавезује да на дан потписивања уговора достави Купцу, бланко
оверену и потписану сопствену меницу „без протеста“, „без трошкова“, плативна на први
позив, са роком доспећа „по виђењу“ са овлашћењем за попуњавање исте од стране
Купца на износ од 10% вредности уговора без ПДВ-а са роком доспећа 30 дана дуже од
окончања уговора, коју ће Купац наплатити уколико Продавац не изврши уговорну
обавезу у року и на начин утврђеним овим уговором.
Уз меницу и менично овлашћење Продавац ће доставити доказ о регистрацији менице Извод са интернет странице НБС- Регистра меница и овлашћења и копију картона
депонованих потписа који мора бити оверен оригинал печатом од стране банке не
старијим од 30 дана од дана пре истека рока за доставу средства обезбеђења за добро
извршење посла.
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Печати и потписи на меницама, картону депонованих потписа и меничном овлашћењу
морају бити идентични.
У случају подношења заједничке понуде, средство обезбеђења доставља понуђач који је у
Споразуму одређен као понуђач који ће у име група понуђача дати средство обезбеђења.
Уколико изабрани понуђач не обезбеди и не преда наручиоцу средство обезбеђења за
добро извршење посла на дан потписивања уговора, наручилац задражава право да
потпише уговор са следећим најбоље рангираним понуђачем.
Уколико уговорне обавезе не буду извршаване у свему према одредбама овог
Уговора, Купац ће активирати достављено средство обезбеђења за добро
извршење посла.
Активирање средства обезбеђења не искључује право Купца на потупну
накнаду штете.
Члан 10.
Уколико Продавац не изврши уговорене обавезе, које су предмет Уговора у уговореном
року, Купац има право да наплати уговорну казну, и то 0,2 % од вредности предмета
уговора, за сваки дан закашњења, а највише у износу од 5 % од укупне вредности
уговорених добара. Наплата уговорне казне ће се вршити одбијањем од рачуна при
исплати и то без претходне најаве, с тим што је Купац обавезан да у писаној форми
саопшти Продавцу зарачунате уговорне казне за које је рачун умањен.
Ако је штета коју је Купац претрпео због неиспуњења уговорних обавеза Продавца или
због задоцњења у испуњењу уговорних обавеза Продавца већа од износа уговорне казне,
Купац има право на разлику до потпуне накнаде штете.
Ако Продавац не изврши уговорне обавезе, једнострано раскине уговор или закасни више
од 25 дана од рока утврђеног у члану 3. овог уговора, Купац, без образложења и без
сагласности Продавца има право да депоновани инструмент обезбеђења (меницу) у
вредности од 10% укупне вредности уговора без ПДВ-а поднесе на наплату банци.
Члан 11.
Продавац се обавезује да ће уговорне обавезе извршити у свему под условима и
захтевима из конкурсне документације и прихваћене понуде.
Члан 12.
Овај уговор закључује се на на одређено време , са роком важења до једне године,
односно до преузимања свих уговорених количина.
Уговор престаје да важи и пре истека уговореног рока уколико су уговорене
количине робе по уговору у целости испоручене.
Уколико до истека рока од годину дана од дана закључења уговора нису
испоручене све уговорене количине робе уговор престаје да важи без обавезе наручиоца
да преузме преостале уговорене количине робе.
Члан 13.
Купац задржава право да једнострано раскине овај уговор, без обзира на
материјално – новчани обим извршења, у случају ако за то настану оправдани разлози.
Као оправдани разлози у смислу става 1. овог члана сматраће се ако:
- Продавац не приступи испоруци добара,
- Продавац не испоручи добра у уговореном року или уговореном квалитету или
испоручи добра која нису упакована у оригинално паковање произвођача или добра са
протеклим роком употребе,
- Продавац не отклони уочене недостатке у уговореном року.
Отказни рок у смислу става 1. и 2. овог члана износи 7 дана.
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Члан 14.
Уговарачи ће сва спорна питања решавати споразумно у духу добрих пословних обичаја.
Уколико се спорна питања не могу решити споразумом уговара се надлежност
Привредног суда у Ваљеву.
Члан 15.
Уговор је сачињен у 4 (четири) истоветна примерка од којих свакој уговорној страни
припада по 2 (два) примерка.

За

Продавца

____________________

За

Купца

___________________
др Слободан Поповић
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VIII
МЕНИЧНО ОВЛАШЋЕЊЕ
На основу Закона о меници ( ''СЛ. Лист ФНРЈ бр. 16/65, 54/70, 57/89 и 46/96), Закона о
платном промету (''Сл. Лист СРЈ'' број 3/2002), Одлуке Гувернера НБЈ о облику, садржини
и начину коришћења јединствених инструмената платног промета (''Сл.лист СРЈ'' број
29/2002 и 30/2002) и Одлуке о облику, садржини и начину коришћења јединствених
инструмената платног промета (''Сл. Лист СРЈ'' бр. 34/2002),
МЕНИЧНИ ДУЖНИК:

_____________________ из ________________________,

адреса _____________________________ , бр. рачуна ____________________________
који се води код ____________________________ банке, дана ______________ године,
издаје:
МЕНИЧНО ОВЛАШЋЕЊЕ - ПИСМО
за корисника бланко-сопствених меница
1.
Предајемо
Вам
1
(једну)
бланко
сопствену
меницу,
серије
__________________________________ и овлашћујемо Општу болницу “Др Лаза К.
Лазаревић” Шабац, Попа Карана бр. 4, као повериоца, да предату меницу може попунити
на износ од 5% (пет посто) од укупне вредности понуде јавне набавке материјала за
микробиологију и патологију, хемикалије, стерилизација и алергени, бр. ЈН 12/20 ,што
износи ________________ динара без ПДВ-а, по основу
(вредност понуде)

гаранције за озбиљност понуде.
Рок важења ове менице је од _______________ до ____________ године.
Овлашћујемо Општу болницу “Др Лаза К. Лазаревић” Шабац, Попа Карана бр. 4, као
повериоца, да у своју корист безусловно и неопозиво, ''без протеста'' и трошкова,
вансудски, може извршити наплату са свих рачуна дужника.
Овлашћујемо банку код које имамо рачун да наплату-плаћање изврши на терет свих
наших рачуна, као и да поднети налог за наплату заведе у распоред чекања у случају да
на рачуну уопште нема или нема довољно средстава или због непоштовања приоритета у
наплати са рачуна.
2. На основу овог овлашћења Општа болница “Др Лаза К. Лазаревић” Шабац, Попа Карана
бр. 4, може попунити менице са клаузулом ''без протеста“, платива на први позив, са
роком доспећа „по виђењу“ на износ од _____________________ дин. по основу напред
наведене понуде, а у случају:
(5% вредности понуде)
а) да Понуђач измени или опозове (повуче) своју понуду у току периода важности понуде
б) да Понуђач, у случају да Менични поверилац прихвати његову понуду:
- не потпише Уговор о купопродаји, сагласно прихваћеним условима из конкурсне
документације;
- не достави гаранцију за добро извршење посла сагласно условима из конкурсне
документације.
3. Дужник се одриче права:
- на повлачење овог овлашћења;
- на опозив овог овлашћења;
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- на стављање приговора на задужење по овом основу за наплату;
- на сторнирање задужења по овом основу за наплату.
Менице су потписане од стране овлашћених лица (прилог: оверена копија картона
депонованих потписа овлашћених лица за располагање средствима на рачунима).
Прилог: бланко-сопствена меница у вредности од __________________________ динара
4.
Менични дужник се овим споразумом обавезује да, на захтев Меничног повериоца,
уколико се за тим укаже потреба, достави Меничном повериоцу нове бланко потписане
менице.
5.

Овај споразум је пратећи документ меница на које се односи.

6. Споразум је сачињен и потписан у два истоветна примерка од којих, након
потписивања, сваки потписник задржава по један примерак.

МЕНИЧНИ ДУЖНИК:
_____________________

МЕНИЧНИ ПОВЕРИЛАЦ:
_______________________
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IX
ИЗЈАВА О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

У складу са чланом 26. Закона, ________________________________________,
(Назив понуђача)
даје:

ИЗЈАВУ
О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у поступку
јавне набавке материјала за микробиологију и патологију, хемикалије, стерилизација и
алергени, ЈН број 12/20 поднео независно, без договора са другим понуђачима или
заинтересованим лицима.

Датум:

М.П.

Потпис понуђача

Напомена: у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди,
наручулац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције.
Организација
надлежна
за
заштиту
конкуренције,
може
понуђачу,
односно
заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке ако утврди
да је понуђач, односно заинтересовано лице повредило конкуренцију у поступку јавне
набавке у смислу закона којим се уређује заштита конкуренције. Мера забране учешћа у
поступку јавне набавке може трајати до две године. Повреда конкуренције представља
негативну референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2. Закона.
Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране
овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.
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X ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

У складу са чланом 88. став 1. Закона, понуђач ________________________________
доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде, како следи у табели:

ВРСТА ТРОШКА

ИЗНОС ТРОШКА У РСД

Укупан износ трошкова припремања
понуде

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од
наручиоца накнаду трошкова.
Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца,
наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су
израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања
средстава обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој
понуди.

Напомена: достављање овог обрасца није обавезно

ДАТУМ:
_______________

М.П.

Потпис понуђача
___________________
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XI ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА ИЗ ЧЛ. 75. СТ.2. ЗАКОНА

У вези члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама, као заступник понуђача дајем
следећу

ИЗЈАВУ

Понуђач ________________________у поступку јавне набавке материјала за
микробиологију и патологију, хемикалије, стерилизација и алергени, ЈН број 12/20
поштовао је обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду,
запошљавању и условима рада, заштити животне средине као и да нема забрану
обављања делатности која је на снази у време подношења понуде.

Датум
________________

Понуђач
М.П.

__________________

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од
стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.
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XII ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ИЗДАВАЊУ ИНСТРУМЕНТА ОБЕЗБЕЂЕЊА

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА
О ИЗДАВАЊУ ИНСТРУМЕНТА ОБЕЗБЕЂЕЊА
ИСПУЊЕЊА УГОВОРНЕ ОБАВЕЗЕ
Као ПОНУЂАЧ по позиву за подношење понуда објављеном од стране Опште болнице
“Др Лаза К. Лазаревић” Шабац,Попа Карана 4, за набавку ДОБАРА – материјала за
микробиологију и патологију, хемикалије, стерилизација и алергени ЈН 12/20:
Беспоговорно се обавезујемо да ћемо приликом закључења уговора издати Наручиоцу
инструмент обезбеђења уговорних обавеза – бланко сопственe менице (само
потписане и оверене у складу са картоном депонованих потписа), са клаузулом
„без протеста“, „без трошкова“, плативна на први позив, са роком доспећа „по виђењу“
и са роком важење најмање 30 дана дуже од времена трајања уговора (тачан датум
важности ће бити унет у текст меничног овлашћења у складу са наведеним
роковима приликом достављања истог), као гаранцију испуњења уговорне обавезе,
односно као гаранцију за добро извршење посла.
Сагласни смо да се, по захтеву Наручиоца, издати инструмент обезбеђења плаћања
може поднети Банци ______________________________ (назив банке) код које се води
рачун Понуђача - бр. Рачуна _________________________ и то у случају да Понуђач
не извршава преузете уговорне обавезе, једнострано раскине уговор или закасни са
испуњењем уговорне обавезе.
Сагласни смо да уз бланко оверене менице, приложимо и:
1. Копију картона депонованих потписа овлашћених лица издат од стране банке код
које се води рачун Продавца, на којој се јасно виде депоновани потписи и печат фирме
Продавца, оверену оригиналним печатом банке са датумом овере (овера не старија од
месец дана од дана отварања понуде).
2. Менично овлашћење да се меница, без сагласности Понуђача, може поднети
пословној банци на наплату у износу од 10% од укупне вредности уговора без ПДВ-а у
случају неиспуњења уговорних обавеза, закашњења са квантитативним и
квалитативним пријемом уговорених добара више од 25 дана или једностраног раскида
уговора.
ПОНУЂАЧ
Датум: _______________

(потпис одговорног лица понуђача)
М.П.

Напомена: Изјава се прилаже уз понуду а менице и менично овлашћење уз
бланко меницу за добро извршење посла се достављају приликом потписивања
уговора.
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XIII ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О КАДРОВСКОМ И ТЕХНЧКОМ КАПАЦИТЕТУ
Као одговорно лице код понуђача ___________________________________________
_______________________________________________________________________
у складу са одредбама из чл. 75. stav 2., 76. i 77. Закона о јавним набавкама
(’’Службени гласник Републике Србије br.124/12 ) а у циљу испуњавања законских
услова за учествовање у поступку јавне набавке материјала за микробиологију и
патологију, хемикалије, стерилизација и алергени ЈН 12/20, по партијама, за потребе
Опште болнице “Др Лаза К. Лазаревић” Шабац, као наручиоца, дајем следећу

ИЗЈАВУ
Под пуном моралном, материјалнм и кривичном , одговорношћу изјављујем да понуђач
_________________________________________________________________________:
- располаже неопходним кадровско –техничким капацитетима за извршење предметне
јавне набавке ( има минимум једно лице запослено на пословима који су у непосредној
вези са предметом јавне набавке које ће бити одговорно за извршење уговора и
располаже минимум једним транспортним (доставним) возилом за превоз добара која
су предмет јавне набавке);
Техничко особље, које ће бити одговорно за извршење уговора, као и лица одговорна
за контролу квалитета:

Р.б.

Име и презиме

Стручна спрема

Радно ангажоване
(послови које обавља)

Изјаву дао:

____________________________________________________________________________
М.П.
Одговорно лицe
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Partija 1 - Antibiogram diskovi,medicinsko sredstvo
R.br.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

naziv
Amikacin AK 30
Ampicilin AM 10
Ampicilin AM 2
Amoksicilin + Klavulanska kis AMC 3
Amoksicilin + Klavulanska kis AMC 30
Aztreonam ATM 30
Cefaleksin CL 30
Cefahlor CEC 30
Cefiksim CFM 5
Cefazolin CZ 30
Ceftriakson CRO 30
Cefoxitin FOX 30
Cefotaksim CTX 5
Cefepim FEP 30
Ceftazidim CAZ 10
Cefuroksim CXM 30
Ciprofloksacin CIP 5
Cefpodoksim CPD 10
Eritromicin E 15
Fusidinska kis FA 10
Gentamicin CN 10
Gentamicin CN 30
Hloramfenikol C 30
Imipenem IPM 10
Klindamicin DA 2
Levofloksacin LEV 5
Linezolid
Meropenem MEM 10
Metronidazol
Neomicin N 30
Nitrofurantoin F 100

jed.
mere
disk
disk
disk
disk
disk
disk
disk
disk
disk
disk
disk
disk
disk
disk
disk
disk
disk
disk
disk
disk
disk
disk
disk
disk
disk
disk
disk
disk
disk
disk
disk

Količina

Cena

Ukupno bez
PDVa

Ukupno sa
PDV-om

Kataloški
broj

Proizvođač

4000
3000
2200
800
3400
800
3000
400
3000
800
3600
2000
3600
2400
3400
3400
4000
2600
2200
1000
4200
1600
3000
2400
2000
3400
800
2200
400
1200
2000
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32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59

Nitroksolin
Norfloksacin NOR 10
Nalidiksinska kis NA 30
Ofloksacin OFX 5
Oksacilin OX 1
Penicilin osetljiv na penicilinazu P1
Pefloksacin 5
Piperacilin PRL 30
Piperacilin+Tazobactam TPZ 36
Moksifloksacin 5
Rifampicin RA 5
Phosphomicyn FF 200
Sulbactam+ampicilin SAM 10/10
Streptomycin S 300
Teikoplanin TEC 30
Tetraciklin TE 30
Tobramicin TOB 10
Trimetoprim TMP 5
Trimetoprim + Sulfametoksazol SXT 25
Vankomicin VA 5
Colistin CT 10
Ertapenem ETP 10
Tigeciklin TGC 15
Meropenem + EDTA (10+930)mcg
Novobiocin test NV 5
Bacitracin test B 0.04
Optohin test OP 5
Imipenem + EDTA (10+930)µg
Ukupno

disk
disk
disk
disk
disk
disk
disk
disk
disk
disk
disk
disk
disk
disk
disk
disk
disk
disk
disk
disk
disk
disk
disk
disk
disk
disk
disk
disk

1600
2400
2000
2600
800
2400
200
2000
2000
400
800
1200
1800
400
800
2000
2600
1600
3800
1000
1200
2000
1600
200
1600
600
600
200
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Partija 2 - Hranljive podloge,medicinsko sredstvo
R.br.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

naziv
Dekstrozni bujon
Endo agar
Eskulin bujon
Hicrom -UTI agar za urin
Hranljivi agar
Hranljivi bujon
Kristensenova urea
MacConkey agar
Miler-Hinton- agar
Pariski manit agar
Peptonska voda
Simons citratni agar
Selenit bujon
Saburo -dekstrozni agar
SS- agar
Tioglikolatni bujon
Trostruki šećer- agar

jed.
mere
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg

Količina

Cena

Ukupno
bez PDVa

Ukupno sa
PDV-om

Kataloški
broj

Proizvođač

1
2,5
1
8,0
1
1
1
2,5
9
0,5
0,5
0,5
1
5,0
4,5
1
3

Ukupno
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Partija 3 - Hranljive podloge gotove-specifične, Miller Hinton agar konjska krv, Columbia agar 5% ovčja krv, Tributrin test, oksidaza test,
E-test trake, Podloga za kultivaciju Staphilococus aureus (S.A.I.D.)-medicinsko sredstvo
jed.
Ukupno
Ukupno sa Kataloški
Količina
R.br.
naziv
Cena
mere
bez PDVa
PDV-om
broj
Čokoladni agar (obogaćeni) u pločama za izolaciju
1
Neisseria species(meningococci),
komad
30
pakovanje maksimalno 10 komada
1000
2
Miler-Hinton- agar sa konjskom krvlju, u pločama
ploča
3
19000
Columbia agar sa 5% ovčije krvi, u pločama
ploča
4
Tributirin test (disk)a 25 kom
pak
1
5
Oksidaza test (disk) a 100 kom
pak
3

Proizvođač

E-test trake za odredjivanje MIK-a antibiotika (amikacin,cefepim,
6
7

Cefotaksim,ceftazidim,cefuroksim,gentamicin,imipenem,meropenem,ceftriakson,
colistin,vankomicin,ciprofloksacin,tigeciklin,klindamicin,piperacilin+tazobaktam,
metronidazol,teikoplanin,ampicilin+sulbaktam)

E-test traka za odredjivanje MIK-a penicilina za Pneumococus

30/1

7

100/1

1

8

Colistin bujon, mikrodilucioni test za određivanje MIK-a, a 16 kom

pak

6

9

Podloga Staphilococus aureus S.A.I.D.,a 10 pločica

pak

24

jed.
mere

Količina

Cena

komad

40

ploča

940

Ukupno

Partija 4- Hranljive podloge za Campylobacter i
Gonokok,medicinsko sredstvo
naziv
1
2

VCA ploče za izolaciju Neisseria spesies( gonococusi),
pakovanje maksimalno 10 komada
Ploče za izolaciju Campylobacter species-a iz stolice
Ukupno

Ukupno
bez PDVa

Ukupno sa
PDV-om

Kataloški
broj

Proizvođač
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Partija 5- Transportna podloga sa brisom,medicinsko sredstvo
R.br.
1

naziv

jed.
mere

Količina

kom

500

jed.
mere

Količina

pak
pak
pak

1
1
1

Transportna podloga za aerobe i anaerobe, sa
brisom(Amies agar gel-Copan) ili odgovarajuće

Cena

Ukupno
bez PDVa

Ukupno sa
PDV-om

Kataloški
broj

Proizvođač

Cena

Ukupno
bez PDVa

Ukupno sa
PDV-om

Kataloški
broj

Proizvođač

Partija 6-Specifični testovi(niacin,cefinaze)i rastvor,medicinsko
sredstvo
R.br.
1
2
3

naziv
Dekontaminacioni kit /NALC/NaOH (10x75ml)
TB niacin test reagens a 25 testova/pak
Cefinase test (disk-β lactamaze test), a 50 diskova/pak
Ukupno

Partija 7 Kontrolni sojevi,medicinsko sredstvo
R.br.
1
2
3
4
5

naziv
Kontrolni sojevi E.coli (ATCC 25922)
Kontrolni sojevi E.coli (ATCC 35218)
Kontrolni sojevi Enteroccocus faecalis (ATCC 29212)
Kontrolni sojevi Staphilococus aureus (ATCC 25923)
Kontrolni sojevi Pseudomonas aeruginosa (ATCC 27853)

jed.
mere

Količina

kom
kom
kom
kom
kom

1
1
1
1
1

Cena

Ukupno
bez PDVa

Ukupno sa
PDV-om

Kataloški
broj

Proizvođač

Ukupno
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Partija 8- Mikrobiološki materijal (testovi),medicinsko sredstvo
Ukupno
bez PDVa

Ukupno sa
PDV-om

Kataloški
broj

Proizvođač

Ukupno
bez PDVa

Ukupno sa
PDV-om

Kataloški
broj

Proizvođač

Partija 10- Imunohromatografski testovi za mikrobiologiju (Clostridium test,Antigen Helicobacter pylori u
fecesu),medicinsko sredstvo
jed.
Ukupno
Količina
R.br.
naziv
Cena
mere
bez PDVa
1
Clostridium difficile GDH, a 25 testova/pak
test
500

Ukupno sa
PDV-om

Kataloški
broj

proizvođač

R.br.
1
2
3
4
5
6

naziv
RF latex test a 100 testova/pak
Waaler -Rose latex test a 50 testova/pak
Monostikon test a 100 testova/pak
CRP test a 100 testova
ASO test a 100 testova/pak
Serum za određ. SBH (grupe Streptokoka) ABCDFG

jed.
mere

Količina

pak
pak
pak
pak
pak
pak

8
8
1
20
6
4

Cena

Ukupno

Partija 9 - Mikrobiološki materijal (za obezbeđivanje uslova kultivacije),medicinsko sredstvo
jed.
Količina
R.br.
naziv
Cena
mere
1
2
3

2
3

Gas-pak za anaerobe H2O2,a 10 kesica/pak
Gas-pak CO 2, a 10 kesica/pak
Anaerobne indikator trake a 50
Ukupno

*Clostridium difficile toxin A+B test a 25 testova/pak
Test imunohromatografski za detekciju antigena
Helicobacter pylori u fecesu
Ukupno

pak
pak
pak

25
30
1

test

300

test

500

Napomena za partiju 10, stavka 2: *Proizvođač je dužan da dostavi kontrolu za C. Difficile toxin A i B/svaka kutija mora sadržavati kontrolu
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Partija 11- Mikrobiološki materijal (testovi za Salmonellu i Shigellu)
jed.
R.br.
naziv
mere

Količina

1

*Serum za dijagnostiku Salmonella (ne veće od 3 ml)

ml

12

2

*Serum za dijagnostiku Shigella a 1 ml

ml

2

Cena

Ukupno
bez PDVa

Ukupno sa
PDV-om

Kataloški
broj

proizvođač

Ukupno
*specifikacija naknadno po potrebi

Partija 12- Hemikalije i rastvori ( medicinsko sredstvo)
R.br.
1
2
3
4
5
6
7
8

9
10
11
12
13
14
15
16
17

naziv
DPX -nosač za histologiju
Eozin G (žuti)
Eozin 0.5% ,alkoholni rastvor žutog eozina
Formaldehid 4%
Fuksin bazni
Giemsa rastvor
Hayemov rastvor
Hematoksilin kristalni(Mr 302,29 g/mol)
Hematoksilin M, tečni po Mayeru(modifikovani
hematoksilin po Mayeru za bojenje jedara,sadrži
hloralhidrat)
Imerziono ulje tip A
Karbolfuksin prah (boja)
Komplet za bojenje po Gramu 5x500 ml(ili odgov.količina
5X100 ml)

Kriomedium za EXT a 100 ml
Ksilol
Leflerovo metilensko plavilo rastvor
May Grunwald rastvor
Metilensko plavilo prah

jed.
mere
ml
g
ml
ml
g
ml
ml
g

Količina

ml
ml
g

500
700
25

pak
kom
ml
ml
ml
g

10
2
37000
200
4500
100

Cena

Ukupno
bez PDVa

Ukupno sa
PDV-om

Kataloški
broj

proizvođač

2000
50
1000
300000
50
3500
100
25
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18
19
20
21
22

Natron kreč(soda lime)
Papanicolau I, hematoxylin HP-po Harisu, PAP-1A
Papanicolau II, orange G-6, PAP-2A
Papanicolau III, Papa EA 31, PAP-3A
Puferske tablete pH 7.2;tablete fosfatnof pufera a 100 kom

23

P.A.S. Komplet za 100 (ili odgovarajuće)(Periodic Acid Shift)komplet za bojenje aldehida,mukopolisaharida i mukoproteina
.(Sastav:perjodna kiselina,Bioschiff
reagensa,Natrijummetabisulfita,HCl reagensa,P.A.S. I
Hematoksilina ML.)

g
l
l
l
kut

190000
2
2
2
1

komplet

3

l

2

l

2

25

Sredstvo za fiksaciju i dekalcinciju osetljivog kalcificiranog tkiva
u histologiji, na bazi EDTA a 1l
Sredstvo za fiksaciju i dekalcinciju kostiju i tvrdog tkiva u
histologiji (za fiksaciju i brzo uklanjanje jona kalcijuma),na bazi
HCl a 1l

26

Turck rastvor a 100ml

ml

200

27

Wrightov rastvor

ml

100

28

Ziehl-Neelsenov rastvor a 500 ml
Ukupno

ml

3000

24

Partija 13-Hemikalije specifične(nije medicinsko sredstvo)
R.br.
1

naziv
Erlichov rastvor

jed.
mere

Količina

ml

500

Cena

Ukupno
bez PDVa

Ukupno sa
PDV-om

Kataloški
broj

proizvođač
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Partija 14-Hemikalije(farmakopejski ili p.a.kvalitet)
R.br.

naziv

jed.
mere

Količina

1

Aceton p.a.

l

3

2

Aktivni ugalj p.a.

g

100

3

Azotna kiselina conc.p.a.

l

2

4

Amonijum oksalat 1 hidrat p.a.

g

100

5

Brillijant krezol plavo, za Wrightov rastvor

g

10

6

Bromtimol plavo-boja u prahu

g

15

7

Borna kiselina pulvis Ph.Eur

g

13000

8

Di-etil etar p.a.

l

5

9

Difenil-karbazon p.a.

g

10

10

Dimetilamino-benzaldehid

g

50

11

Dinatrijum-hidrogenfosfat p.a.

g

500

12

Glukoza anhidrovana Ph.Eur

g

22000

13

Glicerin Ph.Eur

l

72

14

Glacijalna sirćetna kiselina p.a.

l

1

15

Hloroform p.a., a 1 l

l

100

16

Hlorovodonična kiselina conc. p.a.

l

3

17

Hrom-sumporna kiselina p.a.

l

13

18

Hloral hidrat

g

500

19

Izopropil alkohol

l

1

20

Izoamil alkohol p.a.

l

1

21

Jod- resublimatum p.a.

g

50

22

Jodoform prah Ph.Eur

g

300

23

Kalijum hlorid Ph.Eur

g

4000

24

Kalijum aluminijum sulafat

g

1000

25

Kalijum jodid prah Ph.Eur

g

500

26

Kalijum-dihidrogen fosfat p.a. KH2PO4

g

200

27

Kalijum jodat

g

100

28

Kalijum metabisulfit

g

200

Cena

Ukupno bez
PDVa

Ukupno sa
PDV-om

Kataloški
broj

proizvođač
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29

Limunska kiselina p.a.

g

8000

30

Mentholum Ph.Eur

g

2000

31

Mravlja kiselina p.a.

l

1

32

Metil alkohol (metanol) p.a.

l

2

33

Natrijum hlorid prah p.a.

g

8000

34

Natrijum hidroksid granule p.a.

g

3000

35

Natrijum-dihidrogenfosfat p.a.

g

300

36

3-Natrijum-citrat-dihidrat p.a.

g

200

37

Natrijum nitroprusid p.a.

g

10

38

Natrijum azid p.a.

g

50

39

Natrijum benzoat p.a.

g

200

40

Prokain hlorid pulvis Ph.Eur

g

1200

41

Rivanol aethacridini lactas Ph.Eur

g

200

42

Sulfosalicilna kiselina p.a.

g

1000

43
44
45
46

l
g
g
g

1
1000
100
60000

47

Sumporna kiselina conc.p.a.
Talcum pulvis Ph.Eur
Trihlorsirćetna kiselina p.a.
Vazelin Ph.Eur
Indikatorski papir za određivanje PHvrednosti a 100

sc

1

48

Filter papir 580x580mm a 1

kom

50

49

Aqua purificata, a 5l
Ukupno

l

1600

Napomena za partiju 14:Hemikalije moraju biti farmakopejskog ili p.a. kvaliteta

Partija 15 - Metilensko plavo, sterilan rastvor ,hirurški marker (medicinsko sredstvo)
jed.
Količina
R.br.
naziv
Cena
mere
Metilensko plavo1%( 100mg/10ml) ,sterilan
1
rastvor(hirurški marker)
amp
30

Ukupno
bez PDVa

Ukupno sa
PDV-om

Kataloški
broj

proizvođač
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Partija 16 - Alkohol (koncentrovan, diluirani), farmakopejskog kvaliteta
jed.
Količina
R.br.
naziv
mere
1

Aethanolum conc. 96%, а 5l ili 10 l

l

1450

2

Aethanolum 70%, a 5l ili 10l
Ukupno

l

3795

Cena

Ukupno
bez PDVa

Ukupno sa
PDV-om

Kataloški
broj

proizvođač

Napomena za partiju 16 : Hemikalije moraju biti farmakopejskog kvaliteta. 1) Za Aethanolum conc.96%--dokaz proizvođača etanola da je upisan u Registar proizvođača API
i izveštaj Ministarstva zdravlja o usklađenosti proizvodnje sa Smernicama Dobre proizvođačke prakse 2.deo. 2)sertifikat analize proizvođača (Ph Eur) sa imenom i prezimenom
osobe odgovorne za kvalitet i puštanje serije u promet QA/QP koji odgovara monografiji za navedenu farmakopeju (osobine, identifikacija, testovi, određivanja)
Za Aethanolum dilutum 70% potreban proizvođački sertifikat analize (Ph Jug IV) i Rešenje o upisu u privremenu listu biocidnih proizvoda.

Partija 17 - Alkohol apsolutni,medicinsko sredstvo
R.br.

naziv

jed.
mere

Količina

1

Aethanolum apsolutum, a 10l

l

200

2

Aethanolum apsolutum, a 1l

l

210

Cena

Ukupno
bez PDVa

Ukupno sa
PDV-om

Kataloški
broj

proizvođač

Cena

Ukupno
bez PDVa

Ukupno sa
PDV-om

Kataloški
broj

proizvođač

Ukupno

Partija 18 - Rastvori za spoljašnju upotrebu-benzin,hidrogen koncentrovani
jed.
Količina
R.br.
naziv
mere
1

Hidrogen koncentrovani 30 % sol, a 1l

l

80

139,00

2

Medicinski benzin, a 1l

l

210

276,10

Ukupno

47/53

Partija 19-Parafin (čvrsti i tečni)
R.br.
1
2

naziv
Parafinsko ulje
o
Parafin čvrsti 56-58 C

jed.
mere

Količina

l
kg

70
120

Cena

Ukupno
bez PDVa

Ukupno sa
PDV-om

Kataloški
broj

proizvođač

Cena

Ukupno
bez PDVa

Ukupno sa
PDV-om

Kataloški
broj

proizvođač

Ukupno
Napomena za partiju 19 : Hemikalije moraju biti farmakopejskog kvaliteta

Partija 20 - Parafini za histopatologiju,medicinsko sredstvo
R.br.

naziv

jed.
mere

Količina

1

Parafin u granulama 52-54ºC

kg

140

2

Parafin u granulama 56-58ºC

kg

130

Ukupno

Partija 21- Nožići za histologiju ,boje za obeležavanje tkiva,medicinsko sredstvo
jed.
Količina
R.br.
naziv
mere
1

Nožić obložen teflonom -visoki profil(široki) a 50 kom

pak

10

2

Nožić obložen teflonom -niski profil(uski)a 50 kom

pak

40

3

Oštrica 130 mm a 50 kom

pak

1

4

Oštrica 260 mm a 50 kom

pak

1

5

Boja za obeležavanje tkiva plava 30ml

kom

3

6

Boja za obeležavanje tkiva zelena 30ml

kom

2

7

Boja za obeležavanje tkiva crna 30 ml

kom

5

Cena

Ukupno
bez PDVa

Ukupno sa
PDV-om

Kataloški
broj

proizvođač

Ukupno
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Partija 22- Test za brzu dijagnostiku Helicobacter pylori,medicinsko sredstvo
jed.
Količina
R.br.
naziv
mere
1

Brzi petominutni ureasa test za detekciju H.pylori

kom

Partija 23-Testovi za dokazivanje droga u urinu (med.sredstvo)
jed.
R.br.
NAZIV
mere
Test trake na 3 narkotika- metadon, buprenorfin,
1
opijati
kom
Test trake na 5 narkotika- kokain, amfetamini,
2
metamfetamini,opijati,THC
kom

Cena

Ukupno
bez PDVa

Ukupno sa
PDV-om

Kataloški
broj

proizvođač

150

Količina

Cena

Ukupno
bez PDVa

Ukupno sa
PDV-om

Kataloški
broj

proizvođač

120
40

Ukupno

Partija 24 - Testovi za kontrolu sterilizacije ( nije medicinsko sredstvo)
jed.
Količina
R.br.
naziv
mere
Test sistem za biološku kontrolu suve sterilizacije
1
100 traka+100 epruveta
set
5
Indikatorske nalepnice za kontrolu suve sterilizacije a
2
1000
sc
3
Kontrola punjenja (biološki indikator za parnu sterilizaciju
3
na 134°C) a 100 ampula
sc
5
Kontrola pakovanja ( integrator parne sterilizacije) a 250
4
klasa IV
kom
65000
Kontrola opreme (Bowiedick test) pojedinačno
5
pakovanje a 1
kom
100
Kontrola opreme (Bowiedick test) za centralnu
6
sterilizaciju
jedinica a 100
sc
3
7
Autoklav traka 18x55m
rolna
230

Cena

Ukupno
bez PDVa

Ukupno sa
PDV-om

Kataloški
broj

proizvođač

Ukupno
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Partija 25- Alergeni
R.br.
1.
1.а
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1.б
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

naziv
Алергени за прик, 4 мл
Инхалациони алергени за прик тест
Алергени бактерије
Гљивице,Буђ
Аспергилус
Кућна прашина
Животињска длака
Пшенично брашно
Полен траве
Полен дрвећа
Полен корова
Алерген физиолошки
Dermatophagoides pteron.
Алерген хистамин
Нутритивни алергени за прик тест
Алергени јаје
Грашак
Купус
Кромпир
Мешавина меса
Млеко
Мешавина риба
Пасуљ
Чоколада
Киви
Орах
Лешник
Кикирики
Соја
Јагода
Целер

jed.
mere
kom

Količina

Cena

Ukupno
bez PDVa

Ukupno sa
PDV-om

Kataloški
broj

188

kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom

9
4
9
9
9
9
9
9
9
17
11
13

kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom

2
2
1
1
2
2
2
1
1
2
2
2
2
2
2
1
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17
18
1.ц

1.д

1.e

Парадајз
Јабука
Појединачни полени за прик тестирање
Појединачни полени корова
Ambrosia elatior
Artemisia vulgaris
Plantago lanceolata
Humulus lupulus
Typha latifolia
Rumex acetosa
Појединачни полени дрвећа
Betula verucosa
Fraxinus nigra
Tillia
Populus canadensis
Acer platanoides
Platanus
Querqus
Ulmus
Juglans regia
Corylus avelanu
Salix alba
Abies alba
Pinus nigra
Sambucus nigra
Појединачни полени траве
Lolium perenne
Festuca pratensis
Dactylis glomerata
Poa pratensis
Alopecurus pratensis
Antoxanthum odoratum
Phleum pratense
Agrostis alba
Secale cereale
Zea mays

kom
kom

2
1

ком
ком
ком
ком
ком
ком

1
1
1
1
1
1

ком
ком
ком
ком
ком
ком
ком
ком
ком
ком
ком
ком
ком
ком

1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

ком
ком
ком
ком
ком
ком
ком
ком
ком
ком

2
1
2
2
2
2
1
2
1
1
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1.f
2.
2.а

2.б

2.ц

Алергени веноми за прик тест
Алерген пчела
Алергени депо за хиперсензибилизацију
Депо алергени дрвећа, раствор І a 5 мл
Депо алергени дрвећа, раствор ІІ а 5мл
Депо алергени дрвећа, раствор ІІІ а 10мл
Депо алергени трава, раствор І а 5 мл
Депо алергени трава, раствор ІІ а 5 мл
Депо алергени трава, раствор ІІІ а 10мл
Депо алергени амброзија, раствор І а 5 мл
Депо алергени амброзија, раствор ІІ а 5 мл
Депо алергени амброзија, раствор ІІІ а 10мл

kom

2

ком
ком
ком
ком
ком
ком
ком
ком
ком

1
2
2
1
2
2
3
4
3

2.д

Депо алергени пчела, раствор І а 5 мл
Депо алергени пчела, раствор ІІ а 5мл
Депо алергени пчела, раствор ІІІ а 5мл
Депо алергени пчела, раствор ІV а 10мл

ком
ком
ком
ком

2.е

Депо алергени пчела, оса, стршљен раствор І а 5мл

ком

2
2
4
5
2

Депо алергени пчела, оса, стршљен раствор ІІ а 5 мл

ком

2

Депо алергени пчела, оса, стршљен раствор ІІІ а 5мл

ком

3

Депо алергени пчела, оса,стршљен раствор ІV а 10мл

ком

2

Депо алергени оса раствор І а 5 мл

kom

2

Депо алергени оса раствор ІI а 5 мл

kom

2

Депо алергени оса раствор ІII а 5 мл

kom

2

Депо алергени оса раствор ІV а 10мл
Депо алергени пчела, оса, раствор І а 5 мл
Депо алергени пчела, оса, раствор ІI а 5 мл
Депо алергени пчела, оса, раствор ІII а 5 мл
Депо алергени пчела, оса, раствор ІV а 10мл

kom
ком
ком
ком
ком

3

Депо алерген дерматофагоидес, раствор І а 5 мл
Депо алерген дерматофагоидес, раствор ІІ а 5

ком
ком

2
2

2.ф

2.г

2.х

1
1
1
2
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мл
Депо алергени дерматофагоидес, раствор ІІІ а 10
мл

1

ком

Укупно

Напомена за партију 25:
Место испоруке:магацин произвођача
Рок испоруке:15 дана од требовања купца

Partija 26- Test za određivanje alkohola
R.br.
1

naziv
Testovi za određivanje alkohola iz salive

jed.
mere

Količina

kom

25

Cena

Ukupno
bez PDVa

Ukupno sa
PDV-om

Kataloški
broj

proizvođač

Za dobra za koje je u specifikaciji zahtevano da budu medicinska sredstva priložiti dokaze
( rešenja ALIMS-a sa jasno obeleženom partijom i stavkom).
Za partije 12,14,16,18 i 19 ponuđači moraju dostaviti
- Dozvolu Ministarstva zdravlja za promet farmaceutskim sirovinama koja glasi na ime ponuđača.
- Proizvođački sertifikat analize primarnog proizvođača sa logom proizvođača, imenom i prezimenom osobe odgovorne za puštanje serije u promet QA/QP
koji mora odgovarati monografiji za navedenu farmakopeju ili Sertifikat referentne laboratorije koja je akreditovana za postupke analize tražene Monografijom
navedene farmakopeje. Na sertifikatima mora stajati po kojoj farmakopeji su deklarisani.
- Da za aktivne farmaceutske supstance (API) dostvi dokaze da je API proizvedena u skladu sa Smernicama dobre proizvođačke prakse (DPP)
Za partiju 25(Alergeni,Torlak):Mesto isporuke je magacin proizvođača.Rok isporuke je 15 dana od trebovanja kupca.
Priložiti ovlašćenje nosioca Rešenja ALIMSa,proizvođača ili nosioca dozvole za promet za učešće u predmetnom postupku javne
nabavke u OB Šabac.

Rok isporuke __________________
Uslovi plaćanja ________________
Mesto isporuke ________________
Rok važenja ponude ____________
Ostalo _______________________
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