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ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ 
 

1. Подаци о наручиоцу 

    ДОМ ЗДРАВЉА ЗЕМУН, 11080 Београд-Земун, ул. Раде Кончара 46. 

2. Поступак јавне набавке 

Добра се набављају у поступку јавне набавке мале вредности. 

На основу чл. 39. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, бр. 124/2012), Правилника о обавезним 

елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки („Сл. гласник РС“, бр. 29/2013), Одлуке о 

покретању поступка јавне набавке мале вредности – услуга 03/1558 од 23.05.2013. године, наручилац позива 

понуђаче да поднесу писмене понуде, у складу са условима утврђеним овим позивом и конкурсном 

документацијом. 

3. Предмет јавне набавке 

Предмет јавне набавке мале вредности 18/13: Шифра из општег речника набавки 50421000  

- Одржавање и поправка медицинске опреме,  обликоване по партијама биће ближе одређен у конкурсној 

документацији.  
4.  Обавештење о припремању и подношењу понуде 

Понуде се припремају и подносе у складу са овим позивом и конкурсном документацијом 

5.  Подаци о начину, месту и року за подношење понуда 

Понуђач подноси понуду у запечаћеној коверти, лично или путем поште. Уколико понуђач подноси понуду 

путем поште, мора да обезбеди да иста стигне наручиоцу до назначеног термина. Коверат са понудом мора 

имати ознаку „ПОНУДА – НЕ ОТВАРАТИ“. На коверти се мора назначити: број ЈНМВ  и предмет јавне 

набавке. На полеђини коверте назначити назив понуђача, адресу, телефон, особу за контакт и печат на месту 

затварања понуде. 

Понуде се подносе на адресу: Дом здравља Земун, 11080 Београд, Раде Кончара 46. 

Рок за подношење понуде је 8 (осам) дана  од дана објављивања позива за подношење понуда на Порталу јавних 

набавки  до 10:00  часова последњег дана рока, без обзира на начин доставе. Рок за доставу понуда, почиње тећи 

наредног дана од дана објављивања позива.  

РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ ЈЕ 14.06.2013. ГОДИНЕ ДО 10:00 ЧАСОВА. 

Уколико рок истиче у нерадни дан (субота или недеља) или у дан државног празника, као последњи дан 

сматраће се први следећи радни дан. 

Неблаговременом ће се сматрати понуда понуђача, која није поднета наручиоцу до назначеног термина. 

По окончању поступка отварања понуда, комисија за јавне набавке наручиоца, вратиће све неблаговремено 

поднете понуде понуђачима, неотворене и са назнаком да су поднете неблаговремено. 

6. Подаци о месту и времену отварања понуда, као и времену и начину подношења пуномоћја 

Јавно отварање понуда обавиће се комисијски, у соби 1. на 3. спрату Дома здравља Земун, у 

Београду, Рада Кончара 46, истог дана по истеку рока за подношење понуда, са почетком у 10:15 

часова, тј  14.06.2013. ГОДИНЕ У 10:15 часова. 
Наручилац задржава право да промени место и време отварања понуда, о чему ће понуђачи бити благовремено 

обавештени. 

Представници понуђача, дужни су да пре почетка јавног отварања понуда, поднесу оверено и потписано 

пуномоћје за учешће у поступку отварања понуда. 

7. Одлука о додели уговора  

Одлука о додели уговора биће донета у оквирном року од 5 (пет)  дана од дана отварања понуда. 

У случајевима из чл. 109. Закона о јавним набавкама, наручилац ће донети одлуку о обустави поступка. 

 

Додатне информације у вези са овим позивом могу се добити сваког радног дана од 08:00–13:00 часова на 

Тел.2195 230 Сл. за јавне набавке и e-mail dzztender@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:pravnasluzba@dzrakovica.rs
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1.ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 

 

 

1. Назив, адреса и интернет страница наручиоца: Дом здравља „Земун“, Рада Кончара 

бр. 46,   www.dzzemun.org.rs 

2. Врста поступка: Јавна набавка мале вредности  

3. Предмет јавне набавке: набавка услуга – поправке и одржавања медицинске опреме  

4. Поступак се спроводи ради закључења уговора о предметној јавној набавци 

5. Контакт: Дом здравља „Земун“, Земун, ул. Рада Кончара бр. 46, трећи спрат, соба 1, 

Служба јавних набавки, тел. 011/2195-230 

 

2. ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

 
 

Опис предметне набавке, назив и ознака из општег речника набавке: 

Услуге – одржавање и поправка медицинске опреме 

Ознака из општег речника набавке: 50421000 – Услуге поправке и одржавања медицинске  

опреме. 

Набавка услуга - Поправке  и одржавања медицинске опреме врши се искључиво по  позиву  

Наручиоца, а по предходно удврђеном квару наведене опреме, од стране техничког лица 

запосленог код Наручиоца.  

У цену норма часа улазе сви трошкови које понуђач доставља у понуди. 

Критеријум за избор најповољније понуде је најнижа понуђена цена норма сата. 

Фактурисање услуге вршиће се по норма часу из понуде изабраног Понуђача. 

-Уколико је потребно уградити резервни део, Понуђач је дужан да обавести о томе Наручиоца и 

достави важећи ценовник за наведени резервни део, и прибави његову сагласност за уградњу 

резервног дела у уређај који је предмет поправке и одржавања 

- Уколико укупна цена резервних делова прелази 50% тржишне вредности уређаја, Понуђач је 

дужан да обавести о томе Наручиоца и прибави његову сагласност за уградњу резервног дела у 

уређај који је предмет поправке и одржавања. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

http://www.dzzemun.org.rs/
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УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ 

 

 

1. Језик на којем понуда мора бити састављена  

Наручилац је припремио конкурсну документацију и водиће поступак јавне набавке на српском језику. 

Понуда мора бити састављена на српском језику. 

Уколико се достављају докази на страном језику, исти морају бити преведени на српски језик. 

Технички део документације може бити достављен и само на енглеском језику, при чему Наручилац задржава 

право да затражи превод делова или целе техничке документације. 

 

2. ОБАВЕЗНА САДРЖИНА ПОНУДЕ:  

  Образац бр.1  -  Подаци о понуђачу – попуњен по свим ставкама, оверен печатом и потписан  

  Образац бр.1а -  Подаци о учесницима у заједничкој понуди (само у случају подношења заједничке понуде) 

  Образац бр.1б- Овлашћење групе понуђача за подношење заједничке понуде (само у случају подношења 

заједничке понуде) 

  Образац бр.2 - Изјава о испуњењу обавезних услова утврђених у члану 75. Став 1 тачке 1) до 4) ЗЈН и 

конкурсној документацији,  потписана од стране овлашћеног лица и оверена печатом пoнуђача (достављамо је у 

прилогу) 

 Образац бр.3  -  Образац понуде   - попуњен по свим ставкама, оверен печатом и потписан(за сваку партију 

посебно) 

 Образац бр.4  -  Спецификација  

 Образац бр.5 - Модел уговора - попуњен по свим ставкама, оверен печатом и потписан, чиме понуђач 

потврђује да је сагласан са садржином модела уговора  

 Образац бр.6 -Изјава о независној понуди (којом понуђач под пуном материјалном и кривичном 

одговорношћу потврђује да је понуду поднео независно, без договора са другим понуђачима или 

заинтересованим лицима (чл. 26 ЗЈН) 

 Образац бр.7 -   Образац трошкова припреме понуде 

 Образац бр.8  -  Образац  изјаве о обавезама понуђача на основу члана 75.став.2 ЗЈН-а 

 

3. Посебни захтеви у погледу начина на који понуда мора бити сачињена и начина попуњавања образаца 

датих у конкурсној документацији 
Сви документи поднети у понуди морају бити међусобно повезани у целину, тако да се не могу накнадно 

убацивати или одстрањивати и мењати појединачни листови, односно прилози а да се видно не оштете листови 

или печат.  

Понуда се саставља, тако што понуђач уписује тражене податке у обрасце, који су саставни део конкурсне 

документације. Тражени подаци морају бити дати по свим ставкама, у супротном понуда ће бити одбијена. 

Тражени подаци морају бити дати, јасно и недвосмислено, откуцани или читко попуњени штампаним словимна, 

на преузетим обрасцима оригинала конкурсне документације. 

Свака учињена исправка, бељење или подебљавање, морају бити оверени печатом и потписани од стране 

овлашћеног лица понуђача. 

Попуњени обрасци морају бити оверени печатом и потписани од стране овлашћеног лица понуђача.  

 

4. Обавештење о могућности понуђача да поднесе понуду за једну или више партија 

Предметна јавна набавка обликована је у 11(једанаест) партија, тако да свака партија подлеже 

самосталној оцени понуда и закључењу одговарајућег уговора о јавној набавци, а понуђачи имају 

могућност да понудом обухвате једну или све партије, уз прецизно означење на коју партију (е) се понуда 

односи и уз напомену да се понуда сматра исправном једино под условом да је понуђач понуди СВЕ 

ставке из партије за коју подноси понуду. Понуђач је дужан да обухвати најмање једну целокупну 

партију, у супротном његова понуда ће бити одбијена. 

Ако понуђач подноси понуду за две или више партија, она мора бити поднета тако да се може оцењивати 

свака партија посебно. 

 

 

5. Понуде са варијантама 
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Подношење понуде са варијантама није дозвољено. 

Понуда са варијантама биће одбијена. 

 

 

6. Измене, допуне и опозив понуде 

Понуђач може у року за подношење понуде да измени, допуни или опозове своју понуду. 

 

7. Самостално подношење понуде 
Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као 

подизвођач, нити да учествује у више заједничких понуда. 

Наручилац је дужан у складу са чланом 87 став 5 ЗЈН да одбије све понуде које су поднете супротно наведеној 

забрани. 

 

8. Понуда са подизвођачем 
Понуђач је дужан да уколико ангажује подизвођача наведе у својој понуди проценат укупне вредности набавке 

који ће поверити подизвођачу који не може  бити већи од 50% као и део предмета набавке који ће извршити 

преко подизвођача. 

Ако понуђач у понуди наведе да ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу, дужан је да наведе 

назив понуђача, а уколико уговор између наручиоца и понуђача буде закључен, тај подизвођач ће бити наведен 

у уговору. 

Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача ради утврђивања 

испуњености услова. 

Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености обавезних услова из члана75. став 1. тачке 1) 

до 4) ЗЈН, а доказ о испуњености услова из члана 75. став 1. тачка 5) ЗЈН за део набавке који ће извршити преко 

подизвођача којем је поверио извршење тог дела набавке. 

Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, односно за 

извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача. 

 

9. Група понуђача 
Понуду може поднети група понуђача. 

Сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) овог закона, а 

додатне услове испуњавају заједно. 

Услов из члана 75. став 1. тачка 5) овог закона дужан је да испуни понуђач из групе понуђача којем је поверено 

извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог услова.  

Саставни део заједничке понуде је 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; 

- понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор; 

- понуђачу који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења; 

- понуђачу који ће издати рачун; 

- рачуну на који ће бити извршено плаћање; 

- обавезема сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора. 

 

   Понуђачи који поднесу заједничку понуду одговарају неограничено солидарно према наручиоцу. 

 

10. Остали захтеви од којих зависи исправност понуде 
Рок плаћања: до 60 дана, од дана испостављања фактуре. 

 

 

 

 

11.      Средство финансијског обезбеђења 

   Изабрани понуђач је дужан да достави: 
           Финансијско обезбеђење за  добро извршење посла  и то  БЛАНКО СОЛО МЕНИЦА  и менично 

писмо, са копијом ОП Обрасца и картоном депонованих потписа за овлашћена лица, односно, лице које 

је потписало меницу - овлашћење на вредност од најмање 10 % укупне вредности понуде са ПДВ са 
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роком трајања све до коначног извршења посла (30 дана дуже од 12 месеци од дана ступања на правну 

снагу уговора - у корист Наручиоца: Дом Здравља “Земун” Београд и захтев за регистрацију менице са 

печатом и потписом пословне банке и извод са сајта НБС о регистрацији менице. 

 

Меница понуђача која је достављена као средство финансијског обезбеђења, а за коју не постоји потврда 

банке о регистрацији неће се сматрати валидним средством финансијског обезбеђења. 

 

12. Заштита података 
Сваку страницу понуде, која садржи податке који су поверљиви, означити у горњем десном углу ознаком 

,,ПОВЕРЉИВО”. 

Неће се сматрати поверљивом цена и остали подаци из понуде, који су од значаја за примену елемената 

критеријума и рангирање понуде, сагласно члану 14. став 2. ЗЈН. 

 

13. Начин на који понуђач може тражити додатне информације и појашњења 
 

Комуникација се у поступку јавне набавке и у вези са обављањем послова јавних набавки одвија писаним 

путем,  односно путем поште, електронске поште или факсом (члан 20. ЗЈН). 

 

Заинтересовано лице може, у писаном облику, тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у 

вези са припремањем понуде, најкасније 2 дана пре истека рока за подношење понуда.  

Наручилац ће у року од два дана од дана пријема захтева, доставити одговор у писаном облику и истовремено 

ту информацију доставити свим другим лицима, која су примила конкурсну документацију. 

Питања треба упутити на адресу: Дом здравља Земун,11080 Београд, Рада Кончара 46 , са ознаком 

„Објашњења“. На коверти се мора назначити: Број ЈНМВ - услуга 18/13 и назив предмета, или електронском 

поштом на  адресу  dzztender@gmail.com 

 

14. Додатна објашњења и исправке после отварања понуда 

Наручилац може да захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и 

упоређивању понуда, а може да врши и контролу (увид) код понуђача односно његовог подизвођача. 

Наручилац не може да захтева, дозволи или понуди промену елемената понуде који су од значаја за примену 

критеријума за доделу уговора, односно промену којом би се понуда која je неодговарајућа или неприхватљива 

учинила одговарајућом, односно прихватљивом, осим ако другачије не произилази из природе поступка јавне 

набавке. 

Наручилац може, уз сагласност понуђача, да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом 

разматрања понуде по окончаном поступку отварања понуда. 

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. 

 

15. Одлука о додели уговора  

Одлука о додели уговора биће донета у оквирном року од 5 (пет)  дана од дана отварања понуда. 

У случајевима из чл. 109. Закона о јавним набавкама, наручилац ће донети одлуку о обустави поступка. 

 

16. Критеријуми за доделу уговора 
Избор најповољније понуде извршиће се на основу критеријума најнижа понуђена цена. 

 

Елемент критеријума на основу којих ће се доделити уговор у ситуацији када постоје две или више 

понуда са истом понуђеном ценом је: 

- У случају да постоје две или више понуда са истом понуђеном ценом,наручилац ће предност дати 

понуђачу  са дужим роком плаћања. 

- У случају да постоје две или више понуда са истом понуђеном ценом и истим роком плаћања 

наручилац ће предност дати  понуђачу  који наведе краћи одазив на позив по пријави квара. 
 

17. Понуђач је дужан да при састављању понуде наведе да је поштовао обавезе које произлазе из важећих 

прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине (Изјава понуђача). 
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18. Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине 

трећих лица сноси понуђач. 

 

 

19. Захтев за заштиту права понуђача 
Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, подносилац пријаве, кандидат, односно заинтересовано лице. 

Захтев за заштиту права у име лица из члана 148 став 1. ЗЈН, може да поднесе пословно удружење. 

Захтев за заштиту права може да поднесе Управа за јавне набавке, Државна ревизорска институција, јавни 

правобранилац и грађански надзорник.  

Органи и организације из става 3. овог члана нису дужни да подносе захтев за заштиту права на захтев лица из ст. 

1. и 2. овог члана ако то лице није искористило право на подношење захтева. 

Захтев за заштиту права подноси се Републичкој комисији, а предаје наручиоцу. 

Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, 

осим ако овим законом није другачије одређено. 

Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или конкурсне 

документације сматраће се благовременим ако је примљен од стране наручиоца најкасније седам дана пре истека 

рока за подношење понуда, а у поступку јавне набавке мале вредности и квалификационом поступку ако је 

примљен од стране наручиоца три дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања. 

После доношења одлуке о додели уговора, одлуке о закључењу оквирног споразума, одлуке о признавању 

квалификације и одлуке о обустави поступка, рок за подношење захтева за заштиту права је десет дана од дана 

пријема одлуке, а у случају јавне набавке мале вредности је пет дана од дана пријема одлуке. 

Примерак захтева за заштиту права, подносилац истовремено доставља Републичкој комисији за заштиту права у 

поступцима јавних набавки. 

О поднетом захтеву за заштиту права наручилац обавештава све учеснике у поступку јавне набавке, односно 

објављује обавештење о поднетом захтеву на Порталу јавних набавки, најкасније у року од два дана од дана 

пријема захтева за заштиту права. 

Подносилац захтева за заштиту права понуђача је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу у 

износу од 40.000,00 динара. 

 

20. Рок за приступање закључењу уговора 

Наручилац закључује уговор о јавној набавци са понуђачем којем је додељен уговор у року од осам 

дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права. 
Ако понуђач којем је додељен уговор одбије да закључи уговор о јавној набавци, наручилац може да закључи 

уговор са првим следећим најповољнијим понуђачем. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  НАПОМЕНА: 

 
- Испуњеност услова под тачкама 1, 2, 3, 4, из Обрасца за оцену испуњености услова у поступку 

јавне набавке понуђач доказује достављањем изјаве која се налази у конкурсној документацији. 

 

Докази о испуњености услова могу се достављати у неовереним копијама.. 

Ако је понуђач доставио изјаву из члана 77. став 4. овог закона, наручилац може пре доношења 

одлуке о додели уговора да тражи од понуђача чија је понуда оцењена као најповољнија да достави на 

увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа о  испуњености услова. 

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. 
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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 одлуке, односно закључења 

уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је документује на прописани начин. 

 

Лице уписано у регистар понуђача који води Организација надлежна за регистрацију привредних 

субјеката није дужно да приликом подношења понуде доказује испуњеност обавезних услова из члана 

75. став 1. тачке 1) до 4) ЗЈН. 

Понуђач није дужан да доставља доказе који су јавно доступни на интернет страницама надлежних 

органа, с тим што треба да наведе интернет страницу на којој су тражени подаци јавно доступни. 

     Контролу  квалтета и извршење уговора контролише Комисија формирана од стране Наручиоца. 
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             ОБРАЗАЦ бр. 1 

 

      ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 

  

         Јавна набавка добара број : 18/2013  „ Поправке и одржавања медицинске опреме“ 

НАЗИВ ПОНУЂАЧА 
 

АДРЕСА ПОНУЂАЧА 
 

МЕСТО/ПОШТАНСКИ БРОЈ 
 

ОПШТИНА 
 

ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТ 
 

ТЕЛЕФОН 
 

ТЕЛЕФАКС 
 

Е-MAIL 
 

МАТИЧНИ БРОЈ 
 

РЕГИСТАРСКИ БРОЈ 
 

ШИФРА ДЕЛАТНОСТИ 
 

ПИБ 
 

ОБВЕЗНИК ПДВ-а (да/не) 
 

ТЕКУЋИ РАЧУН 
 

БАНКА 
 

ДИРЕКТОР 
 

ЛИЦЕ ОДГОВОРНО ЗА 

ПОТПИСИВАЊЕ УГОВОРА 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                            

             Датум                                       ________________________ 

                                                                                М.П.                       (потпис овлашћеног лица) 

 

 

 

 

 



        Дом здравља''Земун''                                                    ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊА МЕДИЦИНСКЕ ОПРЕМЕ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

                                                                            страна 11 од 47 

 

 

              ОБРАЗАЦ бр. 1а 

ПОДАЦИ О УЧЕСНИЦИМА 

У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ 
 

У поступку јавне набавке услуга -  Поправке и одржавања медицинске  опреме,  ЈНМВ 18/13, група понуђача 

изјављује да понуду подноси заједнички, достављајући податке за сваког учесника у понуди: 

 

1. 

Пун назив понуђача:  

Седиште и адреса:  

Матични број:  

ПИБ:  

Одговорно лице:  

Контакт особа, телефон, 

факс, е маил: 

 

Врста услуге коју ће 

обављати 

 

  

                                                                                   Овлашћено лице 

                                                                     ___________________________ 

 

2. 

Пун назив понуђача:  

Седиште и адреса:  

Матични број:  

ПИБ:  

Одговорно лице:  

Контакт особа, телефон, 

факс, е маил: 

 

Врста услуге коју ће 

обављати 

 

  

                                                                                   Овлашћено лице 

                                                                     ___________________________ 

 

3. 

Пун назив понуђача:  

Седиште и адреса:  

Матични број:  

ПИБ:  

Одговорно лице:  

Контакт особа, телефон, 

факс, е маил: 

 

Врста услуге коју ће 

обављати 

 

  

                                                                                   Овлашћено лице 

                                                                     ___________________________ 
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              ОБРАЗАЦ бр. 1б 
 

ОВЛАШЋЕЊЕ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА 

ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОНУДЕ 
 

У поступку јавне набавке услуга – Поправке и одржавања медицинске опреме , ЈНМВ 18/13,учесници у 

заједничкој понуди овлашћују понуђача ______________________________________________, 

да у њихово име и за њихов рачун поднесе наручиоцу заједничку понуду, укључујући и потписивање 

образаца и изјава у предметном поступку јавне набавке. 

 

Учесници у заједничкој понуди 

 

 

_____________________________                     ____________________________ 

             (пословно име)                                        (име и презиме одговорног лица) 

 

_____________________________                     ____________________________ 

                 (седиште)                                                  (потпис одговорног лица) 

_____________________________                                    

            (матични број)                                                             М.П. 

_____________________________ 

 

                  (ПИБ) 

 

_____________________________                     ____________________________ 

             (пословно име)                                        (име и презиме одговорног лица) 

 

_____________________________                     ____________________________ 

                 (седиште)                                                  (потпис одговорног лица) 

_____________________________                                    

            (матични број)                                                             М.П. 

_____________________________ 

                  (ПИБ) 

 

 

 

_____________________________                     ____________________________ 

             (пословно име)                                        (име и презиме одговорног лица) 

 

_____________________________                     ____________________________ 

                 (седиште)                                                  (потпис одговорног лица) 

_____________________________                                    

            (матични број)                                                             М.П. 

_____________________________ 

                  (ПИБ) 
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        ОБРАЗАЦ бр. 2 

 

 

 

 

 

На основу члана 75 Закона о јавним набавкама («Службени гласник РС», бр. 124/2012.) дајемо следећу 

изјаву  

 

 

 

ИЗЈАВА О ИСПУЊЕЊУ УСЛОВА 

ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ 

ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ  ЈН БР. 18/2013 

„ Поправке и одржавања медицинске опреме“ 
 

 
           У свпјству пвлашћенпг лица за заступаое ппнуђача пвим изјављујем да смп уппзнати са свим 
захтевима и услпвима у ппступку јавне набавке услуга мале вреднпсти - „Ппправке и пдржаваоа 
медицинске ппреме“. 
 

Овим изјављујемп ппд  пунпм материјалнпм и кривичнпм пдгпвпрнпшћу да у пптпунпсти 
испуоавамп услпве из члана 75. Закпна п јавним набавкама. 

 
 
 

 
 
Београд, ________2013. године 

 

 

 

                                                                                  Потпис одговорног лица понуђача: 

М.П.   

                                                                                      __________________________ 
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      ОБРАЗАЦ бр. 3 

   
Јавна набавка број  18/2013  

У складу са услпвима из ппзива и кпнкурсне дпкументације за јавну набавку услуга мале вреднпсти, 
бр.18/2013 -„Ппправке и пдржаваоа медицинске ппреме“,спремни смп да извршимп наведену услугу.  
 

П О Н У Д А  бр. _____за Партију 1  

Медицински апарати у  служби физикалне медицине-Electronic design medical 

„Поправке и одржавања медицинске опреме“, 
Спецификација услуга: 

Услуге  поправке и одржавања медицинске  опреме на основу увида у опрему са којом 

располаже  наша установа.  

 Резервисана средства за 

потрошни материјал и делове 

без ПДВ 

Укупан бр. НЧ Јед. цена  

Норма часа 

без ПДВ 

Укупна цена рада 

без ПДВ 

Укупна цена рада и 

материјала без ПДВ 

на годишњем нивоу 

 40.000,00 РСД         20        

 ПДВ ........ %  

 Укупно РСД са ПДВ  

 

Напомена: 

  Поправка опреме подразумева: 

  По потреби преузимање и испоруку поправљене опреме 

- Норма час-динара: _______ 

- Рок за долазак након пријаве квара: ____дана 

- Рок за поправку:____ радна дана 

- Уколико је потребно уградити резервни део, Понуђач је дужан да обавести о томе Наручиоца и 

достави важећи ценовник за наведени резервни део, и прибави његову сагласност за уградњу резервног 

дела у уређај који је предмет поправке и одржавања 

- Уколико укупна цена резервних делова прелази 50% тржишне вредности уређаја, Понуђач је 

дужан да обавести о томе Наручиоца и прибави његову сагласност за уградњу резервног дела у уређај 

који је предмет поправке и одржавања. 

Важност понуде: 60 дана од дана отварања понуда. 

Начин  плаћања: у року до 60 дана од дана извршења услуга . 

 

 

Београд, ________2013. године                                                   потпис овлашћеног лица: 

 

        М.П.                                            

                                      ______________________ 

 

 

 

 

    



        Дом здравља''Земун''                                                    ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊА МЕДИЦИНСКЕ ОПРЕМЕ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

                                                                            страна 15 од 47 

 

      

       ОБРАЗАЦ бр. 4 

  

     Спецификација апарата за одржавање и поправку 
 
      Partija 1-Medicinski aparati u  službi fizikalne medicine-Elektronik desing medical 

 

Red 

NAZIV MEDICINSKOG 
APARATA proizvođac 

god.pr
oizv. serijski broj 

god.nab
avke u 

eksploa
taciji stanje napomena br 

1 2 3 4  5 6 7 

 FIZIKALNA MEDICINA       

1 Galvan plus Elektronik 

Design 

2002 1102 2002  R.Konćara 

2 Tens 2 Elektronik 
Design 

2010 1216 2010  R.Konćara 

3 Jonos 4 Elektronik 
Design 

2011 1151 2011  R.Konćara  

4 Jonos 4 Elektronik 

Design 

2011 1153 2011  R.Konćara 

5 Jonos 4 Elektronik 
Design 

2011 1118 2011  R.Konćara 

6 Diatch Elektronik 
Design 

2002  2002  R.Konćara 

7 Jonos Elektronik 
Design 

2002  2002  R.Konćara 

8 Jonos Elektronik 
Design 

2002  2002  R.Konćara 

9 Medico laser 637 Elektronik 

Desian 

2006  2006  R.Konćara 

10 Medico laser 637 Elektronik 

Design 

2006  2006  R.Konćara 

11 Jonos 3 Elektronik 
Desian 

2003  2003  R.Konćara 

12 Tens Elektronik 

Design 

2002  2002  R.Konćara 

13 Aparat za terap. INF i 

VAC 

Elektronik 

Design 

2003  2003  R.Konćara 

14 Aparat za terapiju UZ Elektronik 

Design 

2004  2004  R.Konćara 
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       ОБРАЗАЦ бр. 3 

   
Јавна набавка број  18/2013  

У складу са услпвима из ппзива и кпнкурсне дпкументације за јавну набавку услуга мале вреднпсти, 
бр.18/2013 -„Ппправке и пдржаваоа медицинске ппреме“,спремни смп да извршимп наведену услугу.  
 

П О Н У Д А  бр. _____за Партију 2  

Медицински апарати у  служби физикалне медицине 

„Поправке и одржавања медицинске опреме“, 
Спецификација услуга: 

Услуге  поправке и одржавања медицинске  опреме на основу увида у опрему са којом 

располаже  наша установа.  

 Резервисана средства за 

потрошни материјал и делове 

без ПДВ 

Укупан бр. НЧ Јед. цена  

Норма часа 

без ПДВ 

Укупна цена 

рада без ПДВ 

Укупна цена рада и 

материјала без ПДВ 

на годишњем нивоу 

 40.000,00 РСД         30          

 ПДВ ........ %  

 Укупно РСД са ПДВ  

 

Напомена: 

  Поправка опреме подразумева: 

  По потреби преузимање и испоруку поправљене опреме 

- Норма час -динара: _______ 

- Рок за долазак након пријаве квара: ____дана 

- Рок за поправку:____ радна дана 

- Уколико је потребно уградити резервни део, Понуђач је дужан да обавести о томе Наручиоца и 

достави важећи ценовник за наведени резервни део, и прибави његову сагласност за уградњу резервног 

дела у уређај који је предмет поправке и одржавања 

- Уколико укупна цена резервних делова прелази 50% тржишне вредности уређаја, Понуђач је 

дужан да обавести о томе Наручиоца и прибави његову сагласност за уградњу резервног дела у уређај 

који је предмет поправке и одржавања. 

Важност понуде: 60 дана од дана отварања понуда. 

Начин  плаћања: у року до 60 дана од дана извршења услуга . 

 

 

Београд, ________2013. године                                                   потпис овлашћеног лица: 

 

        М.П.                                            

                                      ______________________ 
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      ОБРАЗАЦ бр. 4 

 

Partija 2-Medicinski aparati u  službi fizikalne medicine 

Red 

NAZIV MEDICINSKOG 
APARATA proizvođac 

god.pr
oizv. serijski broj 

god.nab
avke u 
eksploa

taciji stanje napomena br      

1 2 3 4   5 6 7 

  FIZIKALNA MEDICINA             

1 Galvomed 20 ic Ei Nis 1987 04341 1987 U radu R.Končara  

2 Galvomed 20 ic Ei Nis 1981 01147 1981 U radu   R.Končara  

3 Galvomed 20 ic Ei Nis 1981 01124 1981 U radu R.Končara   

4 Sonoton Ei Nis 1991 0323 1991 U radu R.Končara   

5 Sonoton Ei Nis 1991 0320 1991 U radu   R.Končara  

6 Diaton Ei Nis 1988 02134 1988 U radu   R.Končara  

7 Diaton p Ei Nis 1997 00106 1999 U radu   R.Končara  

8 Alvomed Ei Nis 1981   1981 U radu R.Končara   

9 Kombi laser stimulator-

komplet 

N.Sad 2003   2003 U radu   R.Končara  

10 Bioptron Cepter 2000   2000 U radu R.Končara   

11 Infra ruz lampa   1981   1981 U radu   R.Končara  

12 Podloske za magnet 

male 

Vivavel 2003   2003    R.Končara  

13 Podloske za magnet 

male 

Vivavel 2003   2003    R.Končara  

14 Podloske za magnet 

male 

Vivavel 2003   2003    R.Končara  

15 Podloske za magnet 
male 

Vivavel 2003   2003    R.Končara  

16 Mag.podloska srednja Vivavel 2003   2003    R.Končara  

17 Mag.podloska srednja Vivavel 2003   2003    R.Končara  

18 Mag.podloska srednja Vivavel 2003   2003    R.Končara  
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19 Mag.podloska velika Vivavel 2004   2004    R.Končara  

20 Mag.podloska velika Vivavel 2004   2004  R.Končara   

21 Magnet dvokanalni 

320 TP 

Vivavel 2006   2006    R.Končara  

22 Generator magnet 
polja 

Vivavel 2004   2004  R.Končara   

23 Generator magnet 

polja 4 kanala 

Vivavel 2003   2003    R.Končara  

24 Generator magnet 
polja 2 kanala 

Vivavel 2003   2003    R.Končara  

25 Apara ya Fiz.interfer 

savac 

N.Sad 2000   2000 U radu   R.Končara  

26 Aparat za terapiju  VAC 2000 2011   2011 U radu   R.Končara  

27 Aparat za El terapiju Neodiadyne 
2000 

2011   2011 U radu   R.Končara  

28 Dexa-

osteodenizitometar  

Osteocore 2007   2007 U radu   R.Končara  

29 Osteodenzitometar  PEG ASUS 
prestige 

2007   2007 U radu   R.Končara  

30 Parafinski lonac 322 Elmed 2003   2003 U radu   R.Končara  

31 Parafinski lonac 322 Elmed 2003   2003 U radu   R.Končara  

32 Habard    1981   1981 U radu   R.Končara  

33 Bioptron lampa Cepter 2000   2000 U radu   R.Končara  
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    ОБРАЗАЦ бр. 3 

   
Јавна набавка број  18/2013  

У складу са услпвима из ппзива и кпнкурсне дпкументације за јавну набавку услуга мале вреднпсти, 
бр.18/2013 -„Ппправке и пдржаваоа медицинске ппреме“,спремни смп да извршимп наведену услугу.  
 

П О Н У Д А  бр. _____за Партију 3  

ЕКГ апарати и дефибрилатори 

„Поправке и одржавања медицинске опреме“, 
Спецификација услуга: 

Услуге  поправке и одржавања медицинске  опреме на основу увида у опрему са којом 

располаже  наша установа.  

 Резервисана средства за 

потрошни материјал и делове 

без ПДВ 

Укупан бр. НЧ Јед. цена  

Норма часа 

без ПДВ 

Укупна цена рада 

без ПДВ 

Укупна цена рада и 

материјала без ПДВ 

на годишњем нивоу 

 50.000,00 РСД         50          

 ПДВ ........ %  

 Укупно РСД са ПДВ  

 

Напомена: 

  Поправка опреме подразумева: 

  По потреби преузимање и испоруку поправљене опреме 

- Норма час -динара: _______ 

- Рок за долазак након пријаве квара: ____дана 

- Рок за поправку:____ радна дана 

- Уколико је потребно уградити резервни део, Понуђач је дужан да обавести о томе Наручиоца и 

достави важећи ценовник за наведени резервни део, и прибави његову сагласност за уградњу резервног 

дела у уређај који је предмет поправке и одржавања 

- Уколико укупна цена резервних делова прелази 50% тржишне вредности уређаја, Понуђач је 

дужан да обавести о томе Наручиоца и прибави његову сагласност за уградњу резервног дела у уређај 

који је предмет поправке и одржавања. 

Важност понуде: 60 дана од дана отварања понуда. 

Начин  плаћања: у року до 60 дана од дана извршења услуга . 

 

 

Београд, ________2013. године                                                   потпис овлашћеног лица: 

 

        М.П.                                            

                                                                                                           ______________________ 
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       ОБРАЗАЦ бр. 4 

 

Partija 3-EKG aparati i defibrilatori 

Red 

NAZIV MEDICINSKOG 
APARATA proizvođac 

god.pr
oizv. serijski broj 

god.nab
avke u 
eksploa

taciji Stanje Napomena br      

1 2 3 4   5 6 7 

 1 EKG Caroipija 

200 

Trismed-
Koreja 

  SNC2000-

71060-C-

203N 

  ispravan  Surčin  

2 EKG Inomed 

heart mirror 
3-ind 

  070031067H

M-3-IKO 

   ispravan   Surčin 

3 EKG Shiller   19064119    ispravan  Kamendin  

4 EKG-Trokanalni Inomed 
medikal 

  070031079   ispravan   Donji grad ured  

5 EKG Inomed   080030965    ispravan  Opšta 
R.Končara  

6 EKG Ind.med.   070031069    ispravan  Batajnica  

7 EKG (Budapest) Indowlo 

Medical co 

2005 070030449 2007 ispravan  Kućno lečenje  

8 EKG Sklop (Zemun) Slovakia 2004 753SJ   ispravan  Kardiologija  

9 Holter EKG Cariomera 
Wien 

Madjarska   8H9971 2011 ispravan  Kardiologija  

10 Bioset 3700 (Zemun) Nemacka 1995 77234 1997 ispravan  Kardiologija  

11 EKG Inhomed 

Batajnica 

    0120   ispravan  Kardiologija  

12 EKG 12-kanalni Cardiom 

plus 
Nemacka 

2009 0800186 2011  ispravan   Kardiologija 

13 EKG-Aspel aparat AS 

Card B5 A 

Aspel 

Poljska 

2002 298/02 2002  ispravan    

14 EKG-Aspel aparat AS 

Card B5 A 

Aspel 

Poljska 

2002 299/02 2002  ispravan  DMR  

15 EKG aparat Heart 

Screen 112D 

Innomed 

medical 
Madjarska 

  07007050    ispravan   DMR 

16 EKG aparat Heart 

Screen 112D kabal-
medical power svpply 

Innomed 

medical 
Madjarska 

  07539059    ispravan  DMR  

17 EKG-aparat Cardipia 

40 

Trismed 2005 C400071067 18.04.2

007. 

ispravan  Školsko 

R.Končara  

        

 18 Defibrilator Inomed  2005-

07126336-
CA200B 

 ispravan  Surčin 
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19 Defibrilator Inomed  07126341  ispravan  Opšta 

R.Končara 

20 Defibrilator M 110 
Nemacka 

 008388  ispravan  Kardiologija 

21 Defibrilator -Cardio 

AID 200B 

Innomed 

medical 
Madjarska 

 SN 07126338 12.11. 

2007. 

ispravan  DMR 
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       ОБРАЗАЦ бр. 3 

 

Јавна набавка број  18/2013  

У складу са услпвима из ппзива и кпнкурсне дпкументације за јавну набавку услуга мале вреднпсти, 
бр.18/2013 -„Ппправке и пдржаваоа медицинске ппреме“,спремни смп да извршимп наведену услугу.  
 

П О Н У Д А  бр. _____за Партију 4  

Стерилизатори 

„Поправке и одржавања медицинске опреме“, 
Спецификација услуга: 

Услуге  поправке и одржавања медицинске  опреме на основу увида у опрему са којом 

располаже  наша установа.  

 Резервисана средства за 

потрошни материјал и делове 

без ПДВ 

Укупан бр. НЧ Јед. цена  

Норма часа 

без ПДВ 

Укупна цена рада 

без ПДВ 

Укупна цена рада и 

материјала без ПДВ 

на годишњем нивоу 

 30.000,00 РСД         30        

 ПДВ ........ %  

 Укупно РСД са ПДВ  

 

Напомена: 

  Поправка опреме подразумева: 

  По потреби преузимање и испоруку поправљене опреме 

- Норма час -динара: _______ 

- Рок за долазак након пријаве квара: ____дана 

- Рок за поправку:____ радна дана 

- Уколико је потребно уградити резервни део, Понуђач је дужан да обавести о томе Наручиоца и 

достави важећи ценовник за наведени резервни део, и прибави његову сагласност за уградњу резервног 

дела у уређај који је предмет поправке и одржавања 

- Уколико укупна цена резервних делова прелази 50% тржишне вредности уређаја, Понуђач је 

дужан да обавести о томе Наручиоца и прибави његову сагласност за уградњу резервног дела у уређај 

који је предмет поправке и одржавања. 

Важност понуде: 60 дана од дана отварања понуда. 

Начин  плаћања: у року до 60 дана од дана извршења услуга . 

 

 

Београд, ________2013. године                                                   потпис овлашћеног лица: 

 

        М.П.                                            

                                                                                                         ______________________ 
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      ОБРАЗАЦ бр. 4 

 

Partija 4- Sterilizatori 

 

 

Red 

NAZIV MEDICINSKOG 
APARATA proizvođac 

god.pr
oizv. serijski broj 

god.nab
avke u 
eksploa

taciji Stanje Napomena br      

1 2 3 4   5 6 7 

 1 Sterilizator(Autoklav) Raypa 

Španija 

2004 18361  Ispravan  Centralna 

sterilizacija R.K. 

2 Sterilizator instrumenta
ri Zagreb 

  ST01/02 
5019 

   Ispravan
  

Surčin  

3 Sterilizator Sutjeska   RSD ATEE-

7805051 

   Ispravan

  

Bečmen  

4 Sterilizator Sutjeska   1-70/121   Ispravan 

  

Jakovo  

5 Sterilizator Niproprocesi

ng 

      Ispravan

  

Boljevci  

6 Sterilizator Sutjeska   72-10378   Ispravan 
  

Progar  

7 Sterilizator Sutjeska   6344    Ispravan

  

Petrovčić  

8 Sterilizator Sutjeska   7586826-220   Ispravan 

  

Dobanovci  

9 Sterilizator Vims 

elektrik 

  091106-05-

14 

   Ispravan

  

Kamendin  

10 Sterilizator instrumenta

ri Zagreb 

  ST-01/02 

1866 

  Ispravan 

  

N Galenika  

11 Sterilizator instrumenta
ri Zagreb 

  4693 0404    Ispravan
  

N Galenika   

12 Sterilizator Vims   MR 200ST    Ispravan
  

Donji grad Ured  

13 Sterilizator Vims   MR 200ST    Ispravan
  

Opšta R. 
Končara  

14 Sterilizator Sutjeska   95-
114/4311/2 

   Ispravan
  

Batajnica  

15 Sterilizator Med.sistem 2005 501204055    Ispravan
  

Busije  

16 Sterilizator instrumenta

ri Zagreb 

1984 808-SZ02    Ispravan

  

 Ugrinovci 

17 Sterilizator Hrvatska   865   Ispravan   DMR 

18 Sterilizator Hrvatska   865   Ispravan   DMR 

19 Sterilizator 001710 Instrumenta

ria Zagreb 

  ST-01/02   Ispravan 

  

Patronaža  
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20 Sterilizator suvi 60l 

007463 

ENC Medical 

Equipment 

2005   2005 Ispravan 

  

Patronaža  

21 Sterilizator 000438  Sutjeska   11600    Ispravan
  

 Patronaža 

22 Sterilizator suvi Instrumenta

ria Zagreb 

1975   1976 Ispravan  Školski dis. 

R.Končara 

23 Sterilizator suvi Loznica 
VINS-

elektronik 

  091106-07-M 2010 Ispravan  Školsko Zem. 
polje 

24 Sterilizator suvi  Loznica-
Trsic VINS 

  091012-0-M  2010 Ispravan  Deč. Zem. Polje 

25 Sterilizator suvi  Loznica-

Trsic VINS 

  091106-04-M  Ispravan  Deč. Zem. Polje 

26 Sterilizator suvi instrumenta

ri Zagreb 

  ST01/02 30 

godina 

Ispravan  Deč. Batajnica 

27 Sterilizator suvi  Vims 

elektrik 

  008093   Ispravan  Deč. R.Končara 

28 Sterilizator suvi  Sutjeska   696 25god. Ispravan  Dečije Jakovo 

29 Sterilizator suvi  Sutjeska   1-69-155   Ispravan  Dečije 
Dobanovci 

30 Sterilizator  Sutjeska   1-70121-8   Ispravan  Deč. Boljevci 

31 Sterilizator suvi  instrumenta
ri Zagreb 

  2320 865-
atest 

20-
30god. 

TIP 
ST0102 

Ispravan  Deč. Ugrinovci 

32 Sterilizator          Ispravan  Školsko Surčin  

33 Sterilizator suvi  Sutjeska 1979 11600   Ispravan  Deč. Bečmen 

34 Sterilizator suvi  instrumenta

ri Zagreb 

1977 CT-01/02 740 1979 Ispravan  ORL školski 

disp. R.Končara  

35 Sterilizator elektronik   2006 S-007399   Ispravan  Ginekologija  

36 Sterilizator  Sutjeska 1974 71/10177 
164-2236034 

  3ком Ginekologija   

37 Sterilizator suvi  Vims gor 

Loznica SRB 

2008 MP 200ST   2ком  Ginekologija  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



        Дом здравља''Земун''                                                    ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊА МЕДИЦИНСКЕ ОПРЕМЕ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

                                                                            страна 25 од 47 

 

 

        ОБРАЗАЦ бр. 3 

 

Јавна набавка број  18/2013  

У складу са услпвима из ппзива и кпнкурсне дпкументације за јавну набавку услуга мале вреднпсти, 
бр.18/2013 -„Ппправке и пдржаваоа медицинске ппреме“,спремни смп да извршимп наведену услугу.  
 

П О Н У Д А  бр. _____за Партију 5  

Офтамолошки апарати 

„Поправке и одржавања медицинске опреме“, 
Спецификација услуга: 

Услуге  поправке и одржавања медицинске  опреме на основу увида у опрему са којом 

располаже  наша установа.  

 Резервисана средства за 

потрошни материјал и делове 

без ПДВ 

Укупан бр. НЧ Јед. цена  

Норма часа 

без ПДВ 

Укупна цена рада 

без ПДВ 

Укупна цена рада и 

материјала без ПДВ 

на годишњем нивоу 

 90.000,00  РСД         25         

 ПДВ ........ %  

 Укупно РСД са ПДВ  

 

Напомена: 

  Поправка опреме подразумева: 

  По потреби преузимање и испоруку поправљене опреме 

- Норма час -динара: _______ 

- Рок за долазак након пријаве квара: ____дана 

- Рок за поправку:____ радна дана 

- Уколико је потребно уградити резервни део, Понуђач је дужан да обавести о томе Наручиоца и 

достави важећи ценовник за наведени резервни део, и прибави његову сагласност за уградњу резервног 

дела у уређај који је предмет поправке и одржавања 

- Уколико укупна цена резервних делова прелази 50% тржишне вредности уређаја, Понуђач је 

дужан да обавести о томе Наручиоца и прибави његову сагласност за уградњу резервног дела у уређај 

који је предмет поправке и одржавања. 

Важност понуде: 60 дана од дана отварања понуда. 

Начин  плаћања: у року до 60 дана од дана извршења услуга . 

 

 

Београд, ________2013. године                                                   потпис овлашћеног лица: 

 

        М.П.                                            

                                                                                                           ______________________ 
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      ОБРАЗАЦ бр. 4 

 

Partija 5-Oftamološki aparati  

 

Red 

NAZIV MEDICINSKOG 
APARATA proizvođac 

god.pr
oizv. serijski broj 

god.nab
avke u 
eksploa

taciji Stanje Napomena br      

1 2 3 4   5 6 7 

  Očna ambulanta             

1 Oftalmoskop sa 
transformatorom 

Zeiss 1981 291209 1982/83 Ispravan   

2 Oftalmoskop sa 

transformatorom 

Zeiss 1986 309804 1988/89 Ispravan   

3 Oftalmoskop sa 

transformatorom 

Zeiss 1981 291132 1982/83 Ispravan   

4 Oftalmoskop sa 

transformatorom 

Zeiss 1981 74132 1981/82 Ispravan   

5 Oftalmoskop BXA-12 
sa transformatorom 

Oculus 2003   2004 Ispravan   

6 Oftalmoskop BXA-12 

sa transformatorom 

Oculus 2003   2004  ispravan    

7 Oftalmoskop BXA-12 

sa transformatorom 

Oculus 2004   2005 Ispravan   

8 Oftalmoskop BXA-12 

sa transformatorom 

Oculus 2004   2005 Ispravan   

9 Oftalmoskop 

profesional 

Kiler 2004   2005 Ispravan   

10 Biomikroskop sa 
aplacionim 

tonometrom 

Zeiss 1978   1979 Ispravan   

11 Biomikroskop sa 
aplacionim 

tonometrom SL 40H 

Shin nippon 2005 05120077 2006 Ispravan   

12 Biomikroskop sa 
aplacionim 

tonometrom 931349 

Zomz 1994 SCL-36 TV3-
32438-91 

1995 Ispravan   

13 Aparat za kontrolu 
vida-optoskop  

Okulus 4693 2003   2004 Ispravan   

14 Aparat za kontrolu 
vida-optoskop  

Okulus SE 
125,155 

2003   2004 Ispravan   

15 Aparat za kontrolu 

vida-optoskop  

Instr.tamir 

zagrer 

1978   1979/80 Ispravan   

16 Aparat za kontrolu 

vida-optoskop  

  1980   1981/82 Ispravan   

17 Aparat za kontrolu 
vida-optoskop  

  1980   1981/82 Ispravan   

18 Aparat za kontrolu 

vida-optoskop  

  1980   1981/82 Ispravan   
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19 Aparat za kontrolu 

vida-optoskop  

  1980   1981/82 Ispravan   

20 Eutiskop sa 
transformatorom 

Okulus 1980 4533 1981/82 Ispravan   

21 Viziskop sa 

transformatorom 

Okulus 1980 17752 1981/82 Ispravan   

22 Oftalmoskop sa 
transformatorom 

Zeiss 1980   1981/82 Ispravan   

23 Oftalmoskop po javalu Zeiss 1983 17383 1984 Ispravan   

24 Oftalmoskop Heine Zeiss 1988   1989 Ispravan   

25 Autokeratomeraktom 

Etar 

Shin nippon 2005 Accuref k-

9001 

2006 Ispravan   

26 Folo metar SMB 70 Zeiss 1996 246063 1997 Ispravan   

27 Folo metar SMB 70   1996 245869 1997 Ispravan   

28 Sinoptofor Klement 

klarke 

1981 2001-767 1982 Ispravan   

29 Chart projektor Shin nippon 2003   2004 Ispravan   

30 Regulator svetlosti Oculus  1984 3066 1985 Ispravan   

31 Regulator svetlosti Oculus  1984 3067 1985 Ispravan   

32 Perimetar "Tomey" AP 
1000 

Poljska 2007 06802   Ispravan   

33 Oftalmoskop sa 

transformatorom 

Nemacka       Ispravan   

34 Fokometar Nemacka       Ispravan   

35 Aparat za pregled vida         Ispravan   

36 Oftalmoskop Beta 200 Nemacka   1125415   Ispravan   

37 Fokometar "Tomey" Japan   844205   Ispravan   

38 Blomikroskop "Tomey" Nemacka   05E08050   Ispravan   

39 Sinoptofor Klement 
klarke 

 Donacija  Ispravan  

40 Sinoptofor Klement 

klarke 

 Donacija  Ispravan  

41 Mycroskopi Binocularni         15 kom  
LABORATORIJA 
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42 Kolposkop Karl ZEISS 

Nemacka 

1998 309404 

309412 

309390 

  3 ком  GINEKOLOGIJA 

43 Kolposkop Leisegang 

Nemacka 

2004 36243    GINEKOLOGIJA  

44 Kolposkop Leisegang 
Nemacka 

2007 40717 36076   2ком  GINEKOLOGIJA 

45 Kolposkop Galen Fokus 2006 S007844     GINEKOLOGIJA 

46 Kolposkop TUP MI24 
Poljska 

2004 0910403 
0310303 

  2ком  GINEKOLOGIJA 

47 Kolposkop Shenzhen 

goldmay 
Kina 

2009 JD50AJU-

00063 

    GINEKOLOGIJA 

48 Mikroskop Karl ZEISS 

Nemacka 

1998 26498    GINEKOLOGIJA  

49 Mikroskop Leica PME 2006 85-265VAC 

model 

13595xxx 

    GINEKOLOGIJA 

50 Mikroskop Hergestelct 

Nemacka 

1979 25272 

655832 

  2ком GINEKOLOGIJA  

51 Mikroskop Galen Fokus 2004 0301911     GINEKOLOGIJA 

52 Mikroskop Humascope 

light 
Nemacka 

2009 SE 2695/95 

090019 

    GINEKOLOGIJA 

+ 
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       ОБРАЗАЦ бр. 3 

 

Јавна набавка број  18/2013  

У складу са услпвима из ппзива и кпнкурсне дпкументације за јавну набавку услуга мале вреднпсти, 
бр.18/2013 -„Ппправке и пдржаваоа медицинске ппреме“,спремни смп да извршимп наведену услугу.  
 

П О Н У Д А  бр. _____за Партију 6  

Апарати у диспанзеру медицине рада 

„Поправке и одржавања медицинске опреме“, 
Спецификација услуга: 

Услуге  поправке и одржавања медицинске  опреме на основу увида у опрему са којом 

располаже  наша установа.  

 Резервисана средства за 

потрошни материјал и делове 

без ПДВ 

Укупан бр. НЧ Јед. цена  

Норма часа 

без ПДВ 

Укупна цена рада 

без ПДВ 

Укупна цена рада и 

материјала без ПДВ 

на годишњем нивоу 

 10.000,00 РСД        20    

 ПДВ ........ %  

 Укупно РСД са ПДВ  

 

Напомена: 

  Поправка опреме подразумева: 

  По потреби преузимање и испоруку поправљене опреме 

- Норма час -динара: _______ 

- Рок за долазак након пријаве квара: ____дана 

- Рок за поправку:____ радна дана 

- Уколико је потребно уградити резервни део, Понуђач је дужан да обавести о томе Наручиоца и 

достави важећи ценовник за наведени резервни део, и прибави његову сагласност за уградњу резервног 

дела у уређај који је предмет поправке и одржавања 

- Уколико укупна цена резервних делова прелази 50% тржишне вредности уређаја, Понуђач је 

дужан да обавести о томе Наручиоца и прибави његову сагласност за уградњу резервног дела у уређај 

који је предмет поправке и одржавања. 

Важност понуде: 60 дана од дана отварања понуда. 

Начин  плаћања: у року до 60 дана од дана извршења услуга . 

 

 

Београд, ________2013. године                                                   потпис овлашћеног лица: 

 

        М.П.                                            

                                                                                                           ______________________ 
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       ОБРАЗАЦ бр. 4 

 

Partija 6- Aparati u Dispanzeru medicine rada 

 

Red 

NAZIV MEDICINSKOG 
APARATA proizvođac 

god.pr
oizv. serijski broj 

god.nab
avke u 
eksploa

taciji Stanje Napomena br      

1 2 3 4   5 6 7 

               

1 Audiometar Amplaid A 
321 

Italija 1996 V 110 TVP 1 
IEG 60645-1 

  U radu DMR  

2 Audiometar  Nemacka   606451-2 

20210500 
10031001 

  U radu DMR  

3 Spirometar Schiller Swis   CH-6341   U radu DMR  

4 Spirometar Spiro LAB-

MIR 

Italija   SN-123-053   U radu DMR  

5 Spirometar Jaeger Nemacka   706-43   U radu DMR  

6 Ortore ITGR Titmus 

i400 

USA   601.1   U radu DMR  
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       ОБРАЗАЦ бр. 3 

 

Јавна набавка број  18/2013  

У складу са услпвима из ппзива и кпнкурсне дпкументације за јавну набавку услуга мале вреднпсти, 
бр.18/2013 -„Ппправке и пдржаваоа медицинске ппреме“,спремни смп да извршимп наведену услугу.  
 

П О Н У Д А  бр. _____за Партију 7 

Апарати на РТГ служби 

„Поправке и одржавања медицинске опреме“, 
Спецификација услуга: 

Услуге  поправке и одржавања медицинске  опреме на основу увида у опрему са којом 

располаже  наша установа.  

 Резервисана средства за 

потрошни материјал и делове 

без ПДВ 

Укупан бр. НЧ Јед. цена  

Норма часа 

без ПДВ 

Укупна цена рада 

без ПДВ 

Укупна цена рада и 

материјала без ПДВ 

на годишњем нивоу 

 20.000,00 РСД        20          

 ПДВ ........ %  

 Укупно РСД са ПДВ  

 

Напомена: 

  Поправка опреме подразумева: 

  По потреби преузимање и испоруку поправљене опреме 

- Норма час -динара: _______ 

- Рок за долазак након пријаве квара: ____дана 

- Рок за поправку:____ радна дана 

- Уколико је потребно уградити резервни део, Понуђач је дужан да обавести о томе Наручиоца и 

достави важећи ценовник за наведени резервни део, и прибави његову сагласност за уградњу резервног 

дела у уређај који је предмет поправке и одржавања 

- Уколико укупна цена резервних делова прелази 50% тржишне вредности уређаја, Понуђач је 

дужан да обавести о томе Наручиоца и прибави његову сагласност за уградњу резервног дела у уређај 

који је предмет поправке и одржавања. 

Важност понуде: 60 дана од дана отварања понуда. 

Начин  плаћања: у року до 60 дана од дана извршења услуга . 

 

 

Београд, ________2013. године                                                   потпис овлашћеног лица: 

 

        М.П.                                            

                                                                                                          ______________________ 
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      ОБРАЗАЦ бр. 4 

 

Partija 7- Aparati na RTG službi 

 

Red 

NAZIV MEDICINSKOG 
APARATA proizvođac 

god.pr
oizv. serijski broj 

god.nab
avke u 
eksploa

taciji Stanje Napomena br      

1 2 3 4   5 6 7 

               

1 Super x 1000 EI Nis Ei Nis 1977 7904145 1981 U radu Ro cev 
reparirana 1988 

2 Top x-Innomed 

fab.br.k00-071 

Innomed 

medical 
Madjarska 

1999 650-403-1R-L 2002 U radu Kupljena 

nova,katodna 
cev o trosku 

grada 2010 

3 Compact 2 (nas za 
razvijanje filmova) 

Protec 
Nemacka 

2007 11901-0706-
4401 

04.09.2
007. 

U radu   

4 UZ aparat Son01CE 
8000 SE Version 

2.00.00 

      2008 U radu Multifrekventne 
sonde linearna i 

konveksna 
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      ОБРАЗАЦ бр. 3 

 

Јавна набавка број  18/2013  

У складу са услпвима из ппзива и кпнкурсне дпкументације за јавну набавку услуга мале вреднпсти, 
бр.18/2013 -„Ппправке и пдржаваоа медицинске ппреме“,спремни смп да извршимп наведену услугу.  
 

П О Н У Д А  бр. _____за Партију 8  

УЗ апарат на РТГ служби- Toshiba SSA 

„Поправке и одржавања медицинске опреме“, 
Спецификација услуга: 

Услуге  поправке и одржавања медицинске  опреме на основу увида у опрему са којом 

располаже  наша установа.  

 Резервисана средства за 

потрошни материјал и делове 

без ПДВ 

Укупан бр. НЧ Јед. цена  

Норма часа 

без ПДВ 

Укупна цена рада 

без ПДВ 

Укупна цена рада и 

материјала без ПДВ 

на годишњем нивоу 

 40.000,00 РСД        20         

 ПДВ ........ %  

 Укупно РСД са ПДВ  

 

Напомена: 

  Поправка опреме подразумева: 

  По потреби преузимање и испоруку поправљене опреме 

- Норма час -динара: _______ 

- Рок за долазак након пријаве квара: ____дана 

- Рок за поправку:____ радна дана 

- Уколико је потребно уградити резервни део, Понуђач је дужан да обавести о томе Наручиоца и 

достави важећи ценовник за наведени резервни део, и прибави његову сагласност за уградњу резервног 

дела у уређај који је предмет поправке и одржавања 

- Уколико укупна цена резервних делова прелази 50% тржишне вредности уређаја, Понуђач је 

дужан да обавести о томе Наручиоца и прибави његову сагласност за уградњу резервног дела у уређај 

који је предмет поправке и одржавања. 

Важност понуде: 60 дана од дана отварања понуда. 

Начин  плаћања: у року до 60 дана од дана извршења услуга . 

 

 

Београд, ________2013. године                                                   потпис овлашћеног лица: 

 

        М.П.                                            

                                                                                                           ______________________ 
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      ОБРАЗАЦ бр. 4  
 

 

Partija 8- UZ aparat na RTG službi - Toshiba SSA 

 

 

Red 

NAZIV MEDICINSKOG 
APARATA proizvođac 

god.pr
oizv. serijski broj 

god.na
bavke 

u 
eksplo
ataciji Stanje Napomena br      

1 2 3 4   5 6 7 

               

1          Ultrazvuk  Toshiba SSA 

220A  

    1999 nespravan R.K0nčara  
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  ОБРАЗАЦ бр. 3 

 

Јавна набавка број  18/2013  

У складу са услпвима из ппзива и кпнкурсне дпкументације за јавну набавку услуга мале вреднпсти, 
бр.18/2013 -„Ппправке и пдржаваоа медицинске ппреме“,спремни смп да извршимп наведену услугу.  
 

П О Н У Д А  бр. _____за Партију 9  

                                        УЗ апарат на РТГ служби- Aparat Logiq 180 

„Поправке и одржавања медицинске опреме“, 
Спецификација услуга: 

Услуге  поправке и одржавања медицинске  опреме на основу увида у опрему са којом 

располаже  наша установа.  

 Резервисана средства за 

потрошни материјал и делове 

без ПДВ 

Укупан бр. НЧ Јед. цена  

Норма часа 

без ПДВ 

Укупна цена рада 

без ПДВ 

Укупна цена рада и 

материјала без ПДВ 

на годишњем нивоу 

 20.000,00 РСД        20         

 ПДВ ........ %  

 Укупно РСД са ПДВ  

 

Напомена: 

  Поправка опреме подразумева: 

  По потреби преузимање и испоруку поправљене опреме 

- Норма час -динара: _______ 

- Рок за долазак након пријаве квара: ____дана 

- Рок за поправку:____ радна дана 

- Уколико је потребно уградити резервни део, Понуђач је дужан да обавести о томе Наручиоца и 

достави важећи ценовник за наведени резервни део, и прибави његову сагласност за уградњу резервног 

дела у уређај који је предмет поправке и одржавања 

- Уколико укупна цена резервних делова прелази 50% тржишне вредности уређаја, Понуђач је 

дужан да обавести о томе Наручиоца и прибави његову сагласност за уградњу резервног дела у уређај 

који је предмет поправке и одржавања. 

Важност понуде: 60 дана од дана отварања понуда. 

Начин  плаћања: у року до 60 дана од дана извршења услуга . 

 

 

Београд, ________2013. године                                                   потпис овлашћеног лица: 

 

        М.П.                                            

                                                                                                           ______________________ 
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     ОБРАЗАЦ бр. 4  
 

 

Partija 8- UZ aparat na RTG službi - UZ Aparat Logiq 180 

 

 

Red 

NAZIV MEDICINSKOG 
APARATA proizvođac 

god.pr
oizv. serijski broj 

god.nab
avke u 
eksploa

taciji Stanje Napomena br      

1 2 3 4   5 6 7 

1 UZ Aparat Logiq 180 MS Viscosin 
USA 

2001   2004 U radu Dve sonde 
sektorska 

3,5mhz i 
linearna 7,5mhz 

2 UZ Aparat Logiq 180   2002   2004 U radu Jedna 

konveksna 
sonda 3,5mhz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



        Дом здравља''Земун''                                                    ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊА МЕДИЦИНСКЕ ОПРЕМЕ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

                                                                            страна 37 од 47 

 

 

 

      ОБРАЗАЦ бр. 3 

 

Јавна набавка број  18/2013  

У складу са услпвима из ппзива и кпнкурсне дпкументације за јавну набавку услуга мале вреднпсти, 
бр.18/2013 -„Ппправке и пдржаваоа медицинске ппреме“,спремни смп да извршимп наведену услугу.  
 

П О Н У Д А  бр. _____за Партију 10 

Апарати у служби за гинекологију 

„Поправке и одржавања медицинске опреме“, 
Спецификација услуга: 

Услуге  поправке и одржавања медицинске  опреме на основу увида у опрему са којом 

располаже  наша установа.  

 Резервисана средства за 

потрошни материјал и делове 

без ПДВ 

Укупан бр. НЧ Јед. цена  

Норма часа 

без ПДВ 

Укупна цена рада 

без ПДВ 

Укупна цена рада и 

материјала без ПДВ 

на годишњем нивоу 

 40.000,00  РСД        20         

 ПДВ ........ %  

 Укупно РСД са ПДВ  

 

Напомена: 

  Поправка опреме подразумева: 

  По потреби преузимање и испоруку поправљене опреме 

- Норма час -динара: _______ 

- Рок за долазак након пријаве квара: ____дана 

- Рок за поправку:____ радна дана 

- Уколико је потребно уградити резервни део, Понуђач је дужан да обавести о томе Наручиоца и 

достави важећи ценовник за наведени резервни део, и прибави његову сагласност за уградњу резервног 

дела у уређај који је предмет поправке и одржавања 

- Уколико укупна цена резервних делова прелази 50% тржишне вредности уређаја, Понуђач је 

дужан да обавести о томе Наручиоца и прибави његову сагласност за уградњу резервног дела у уређај 

који је предмет поправке и одржавања. 

Важност понуде: 60 дана од дана отварања понуда. 

Начин  плаћања: у року до 60 дана од дана извршења услуга . 

 

 

Београд, ________2013. године                                                   потпис овлашћеног лица: 

 

        М.П.                                            

                                                                                                        ______________________ 
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      ОБРАЗАЦ бр. 4 

 

 

Partija 9 Aparati u službi za ginekologiju 

 

Red 

NAZIV MEDICINSKOG 
APARATA proizvođac 

god.pr
oizv. serijski broj 

god.nab
avke u 
eksploa

taciji Stanje Napomena br      

1 2 3 4   5 6 7 

               

1 Ultrazvuk Esante my 
lab20 

2006 SD 10929   U radu   

2 Ultrazvuk Shimacu 
SPU 35DXL 

  S-006525   U radu   

3 Ultrazvuk HD3ultra 

Skall Korea 

2009 A972023-

00005983 

  U radu   

4 Ultrazvuk Full Medison 
sono Korea 

  21609110080
8 

  U radu   
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     ОБРАЗАЦ бр. 3 
 

Јавна набавка број  18/2013  

У складу са услпвима из ппзива и кпнкурсне дпкументације за јавну набавку услуга мале вреднпсти, 
бр.18/2013 -„Ппправке и пдржаваоа медицинске ппреме“,спремни смп да извршимп наведену услугу.  
 

П О Н У Д А  бр. _____за Партију 11 

Тензиометри и остало 

„Поправке и одржавања медицинске опреме“, 
Спецификација услуга: 

Услуге  поправке и одржавања медицинске  опреме на основу увида у опрему са којом 

располаже  наша установа.  

 Резервисана средства за 

потрошни материјал и делове 

без ПДВ 

Укупан бр. НЧ Јед. цена  

Норма часа 

без ПДВ 

Укупна цена рада 

без ПДВ 

Укупна цена рада и 

материјала без ПДВ 

на годишњем нивоу 

 70.000,00  РСД        20        

 ПДВ ........ %  

 Укупно РСД са ПДВ  

 

Напомена: 

  Поправка опреме подразумева: 

  По потреби преузимање и испоруку поправљене опреме 

- Норма час -динара: _______ 

- Рок за долазак након пријаве квара: ____дана 

- Рок за поправку:____ радна дана 

- Уколико је потребно уградити резервни део, Понуђач је дужан да обавести о томе Наручиоца и 

достави важећи ценовник за наведени резервни део, и прибави његову сагласност за уградњу резервног 

дела у уређај који је предмет поправке и одржавања 

- Уколико укупна цена резервних делова прелази 50% тржишне вредности уређаја, Понуђач је 

дужан да обавести о томе Наручиоца и прибави његову сагласност за уградњу резервног дела у уређај 

који је предмет поправке и одржавања. 

Важност понуде: 60 дана од дана отварања понуда. 

Начин  плаћања: у року до 60 дана од дана извршења услуга . 

 

 

Београд, ________2013. године                                                   потпис овлашћеног лица: 

 

        М.П.                                            

                                                                                                         ______________________ 
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  ОБРАЗАЦ бр. 4 

 

Partija 10- Tenziometri i ostalo 

 

Red 

NAZIV MEDICINSKOG 
APARATA proizvođac 

god.pr
oizv. serijski broj 

god.nab
avke u 

eksploa
taciji Stanje Napomena br 

1 2 3 4  5 6 7 

1                         
Tenziometri 

 

                 
razni 

                                      
150 kom 

 

2 Stetoskopi razni    150 kom  

3 Vage  razne                   
10 kom 

 

4 Inhalator San polo 
Italija 

 031610   Petrovčić 

5 Inhalator Omron  20081100746 

UF 

  Kamendin 

6 Aspirator Vacumed 

Medicop 

 095400040   Kamendin 

7 Inhalator Speedymed  31134   Opšta 

R.Končara 

8 Inhalator Omron C1 
Prizma 

 model NE-
C12-EN 

  Školski 
R.Končara 

9 Inhalator  Prizma-kg 
Omron 

 20081100748 
UF 

2010  Školski Z.polje 

10 Inhalator  Prizma-kg  20081100747 
UF 

2010  Školski Z.polje 

11 Inhalator  Prizma 

Kragujevac 

 20080405043

UF 
20081100745

UF 

2010               

2 kom 

Deč. Z.polje 

12 Aspirator-vakumed Medicop 
Slovenija 

2009 095400041 2010  Deč. Z.polje 

13 Inhalator Speedymed 
Italija 

 SN31117 
SE0123 

2010  Deč. Batajnica 

14 Inhalator  Comp Mist  008093   DEČ. R.Konč. 

15 Inhalator  Samsung   AG230V    Deč. Jakovo 

16 Inhalator  Speedy-

med.Italija 

2007 1003CA36    Deč. Dobanovci 

17 Inhalator  Pariboy 

Nemacka 

  VBX5HA0021    Deč. Dobanovci 

18 Inhalator  Prizma-profi 
sonik 

  CE1304    Deč.Boljevci 
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19 Inhalator  Omron C1 

Prizma 

  NE-C12-EN 2007  Deč. Ugrinovci 

20 Inhalator prizma-
profisonic 

    SN 
20101000017 

   Školski Surčin 

21 Inhalator speedymed     SCR 
1003CA36 

   Školski Surčin 

 

 

 

 

 

 

 

 

Београд, ________2013. године                                                 потпис овлашћеног лица: 

 

        М.П.                   ______________________ 
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      ОБРАЗАЦ бр. 5 

                                                                                                 

У Моделу уговора понуђач попуњава само име понуђача и заступника и то 

само на првој страни модела уговора. 
 

Модел уговора понуђач мора да парафира и овери печатом све стране и овери печатом и 

потпише на крају модела уговора, чиме потврђује да је упознат и да прихвата све елементе модела 

уговора. Додавање текста од стране понуђача није дозвољено. 

 

 

МОДЕЛ  УГОВОРА 

Услуге- Поправке и одржавања медицинске опреме, по спроведеном поступку за јавну набавку мале 

вредности бр.  18 /2013 

Извршилац је дужан да попуни тражене податке у Модела уговора  

 

 

 

закључен између: 

 
ДОМ ЗДРАВЉА ЗЕМУН, 

   Београд – Земун, Ул. Рада Кончара 46, кога заступа директор 
   др Душан Јоксимовић (у даљем тексту: Наручилац), 
   матични број: 7041632, ПИБ: 100203635 

                                    број рачуна:840-626661-05 

и 

 

                                 _____________________________               

                                _________________________________________________________  

                                ______________________( у даљем тексту ИЗВРШИЛАЦ)   
                                матични број: __________, ПИБ:________________ 

                                број рачуна:__________________ 

        

 

 

 

Члан 1. 

 

 Предмет овог Уговора је пружање услуга- Поправке и одржавања медицинске   опреме у периоду 

од дванаест (12) месеци, а на основу усвојене понуде Извршиоца бр.  _____________ од  _____________ 

2013. године. 

 

 

Члан 2. 

 

             Извршилац ће услуге из члана 1. овог уговора обављати са описом послова наведеним у 

усвојеној Понуди, 
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Спецификација услуга: 

Услуге- Поправке и одржавања медицинске   опреме на основу увида у опрему са којом 

располаже установа.  

 

 

 

 

 Укупан износ на годишњем нивоу 

Без ПДВ-а  

Са ПДВ-ом  

 

словима:без ПДВ-а ______________________________________________________________ 

словима:са  ПДВ-ом______________________________________________________________ 

Напомена: 

  Поправка опреме подразумева: 

  По потреби преузимање и испоруку поправљене опреме 

- Норма час-динара: _______ 

- Рок за долазак након пријаве квара: ____дана 

- Рок за поправку:____ радна дана 

- Уколико је потребно уградити резервни део, Понуђач је дужан да обавести о томе Наручиоца и 

достави важећи ценовник за наведени резервни део, и прибави његову сагласност за уградњу резервног 

дела у уређај који је предмет сервисирања и одржавања 

- Уколико укупна цена резервних делова прелази 50% тржишне вредности уређаја, Понуђач је 

дужан да обавести о томе Наручиоца и прибави његову сагласност за уградњу резервног дела у уређај 

који је предмет сервисирања и одржавања. 

 

Члан 3. 

 

 Цене услуге утврђене су понудом Извршиоца бр. ________од _______године.  

Начин  плачања: у року до 60 дана од дана завршетка услуга. 

Уговорене стране су сагласне да током реализације овог Уговора, врше усклађивање уговорених цена, 

применом средњег девизног курса Народне банке. 

 

Усклађивање цена вршиће се у случајевима кад се средњи курс Народне банке за ЕУРО промени за +/-

5% у односу на курс на дан отварања понуда, тако што се на основу писаног предлога заинтересоване 

уговорене стране,закључује АНЕКС уз овај уговор којим се утврђују нове цене које ступају на снагу 

даном потписивања АНЕКСА-а и важе до окончања уговора. 

 

 

Члан 4. 

 

 Извршилац се обавезује да, уколико Наручилац захтева, достави извештај у писаној форми уз 

фактуру за пружене услуге.  

 

 

 

Члан 5. 

 

 

 Извршилац је обавезан да све услуге извршава у складу са важећим законским прописима и 

правилима струке и на начин, који је дефинисан Понудом из  члана 1. овог Уговора. 
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Члан 6. 

 

 

 Уговорне стране могу раскинути овај уговор споразумно у писаној форми или једнострано 

писменом изјавом од дана доставе изјаве, а у року од 30 дана.  

 

 У случају једностраног раскида Уговора од стране Извршиоца, исти се обавезује да у периоду 

отказног рока и даље врши пружање услуга које су предмет овог Уговора.  

 

 У случају једностраног раскида Уговора од стране Наручиоца, исти се  обавезује да Извршиоцу 

изврши плаћање на начин предвиђен у чл. 6. овог Уговора и за период отказног рока. 

 

Члан 7. 

 

 

 Све евентуалне неспоразуме и спорове који буду настали у тумачењу и реализацији Уговора, 

Наручилац и Извршилац ће првенствено решавати споразумно. 

 

 Уколико се настали спор не буде могао решити споразумно, спор ће се решити пред надлежним 

Привредним судом. 

 

Члан 8. 

 

 

 Саставни део овог Уговора чини Понуда Извршиоца бр. __________ од __________2013. године. 

 

Члан 9. 

 

 Овај Уговор је закључен у 6 (шест) истоветних примерка, од којих 4(четири) примерка иду 

Наручиоцу а 2(два) Извршиоцу услуга.  

 

 

У Београду, _____________2013 године 
 
 
 
                                                                                                        
                     ИЗВРШИЛАЦ                              НАРУЧИЛАЦ 
 

_______________________                                   __________________________ 
                         Директор                                                              Др Душан Јоксимовић  

                                                                                                                      Директор 

 

  

 

 

 

  

 

 

 



        Дом здравља''Земун''                                                    ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊА МЕДИЦИНСКЕ ОПРЕМЕ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
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                  ОБРАЗАЦ бр. 6 

 

 

 

 

 

 

 

На основу члана 26 Закона о јавним набавкама («Службени гласник РС», бр. 124/2012.) дајемо следећу 

изјаву  

         

       

 

 

 

ИЗЈАВА О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 
 

 

ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ 

ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ  ЈН БР. 18/2013 

„Поправке и одржавања медицинске опреме“ 
 

 
           У свпјству пвлашћенпг лица за заступаое ппнуђача у ппступку јавне набавке услуга мале 
вреднпсти - „Поправке и одржавања медицинске опреме“  изјављујемп ппд пунпм материјалнпм и 
кривичнпм пдгпвпрнпшћу да ппнуду ппднпсимп НЕЗАВИСНО, без дпгпвпра са другим ппнуђачима 
или заинтереспваним лицима. 
 

 
 
 

 
                                                                                                                                                                                                                     

Београд, ________2013. године                                             Потпис одговорног лица понуђача: 

                                                                         М.П.   

                                                                                                      __________________________ 

                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



        Дом здравља''Земун''                                                    ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊА МЕДИЦИНСКЕ ОПРЕМЕ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
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       ОБРАЗАЦ бр. 7 

 

 

 

 ТРОШКОВИ ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ                       

                          
ВРСТА ТРОШКОВА        ПОЈЕДИНАЧНИ  

              ИЗНОСИ  

        

   1. 
 

 

 
 

 

 

   2. 
 

   3. 
 

   4. 
 

   5. 
 

   6. 
 

УКУПАН ИЗНОС 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

Понуђач може да у оквиру понуде достави укупан износ и структуру трошкова припремања понуде. 

 

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца 

накнаду трошкова  (члан. 88 став 2. ЗЈН). 
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       ОБРАЗАЦ бр. 8 

 

 

 

 

 

 

 

На основу члана 75.став 2 Закона о јавним набавкама («Службени гласник РС», бр. 124/2012.) дајемо 

следећу изјаву  

 

 

 

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА  
 

 

ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ 

ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ  ЈН БР. 18/2013 

„Поправке и одржавања медицинске опреме“ 
 

 
           У својству овлашћеног лица за заступање понуђача у поступку јавне набавке услуга мале 

вредности - „ Поправке и одржавања медицинске опреме“  изјављујемо  да смо при састављању својих 

понуда поштовали обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, 

као и заштити животне средине. 

 
 
 
 

 
                                                                                                                                                                                                                     

Београд, ________2013. године                                             Потпис одговорног лица понуђача: 

                                                                         М.П.   

                                                                                                      __________________________ 

 

 

 

 


