03 /број: 2048
Дана: 23.06.2016.године

Дом здравља „Земун“
Ул. Рада Кончара бр. 46, Земун

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ЈАВНА НАБАВКА – „Стоматолошки потрошни материјал“,
обликована по партијама
ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК
ЈАВНА НАБАВКА бр. 16-4/2016

(Објављено на Порталу јавних набавки, интернет страници Наручиоца и Порталу службених гласила Републике
Србије и база података)
Рок за достављање понуда:
Јавно отварање:

27.07.2016. године,

10.00 ч

27.07.2016. године у 10.30 ч

Јун, 2016. године
Укупан број страна конкурсне документације је 52.
Конкурсна документација у отвореном поступку за ЈН бр.16-4/2016
„Стоматолошки потрошни материјал“, обликована по партијама

1/57

На основу чл. 32. и 61. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, бр. 124/12, 14/15
и 68/15, у даљем тексту: ЗЈН), чл. 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне
документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова
(„Службени гласник РС”, бр. 86/15), Одлуке о покретању поступка јавне набавке број: 164/2016. од дана 23.06.2016. године бр.03/2047, и Решења о образовању комисије за јавну
набавку:16-4/2016 од дана 23.06.2016. године бр. 03/2047-2, припремљена је:

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
у отвореном поступку за јавну набавку -„Стоматолошки потрошни материјал“,
обликована по партијама
ЈН бр. 16-4/2016
Конкурсна документација садржи:

Поглавље

Назив поглавља

I

Општи подаци о јавној набавци
Врста, техничке карактеристике (спецификације),
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.
Техничка документација и планови
Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл.
75. и 76. ЗЈН и упутство како се доказује
испуњеност тих услова
Критеријуми за доделу уговора

II
III

IV
V
VI
VII

Упутство понуђачима како да сачине понуду и
Обрасци који чине саставни део понуде
Модел уговора
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I ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ
1)

Назив, адреса и интернет страница наручиоца: Дом здравља „Земун“,Ул. Рада Кончара 46,
11080 Земун, www.dzzemun.org.rs

2) Предмет јавне набавке, опис јавне набавке: набавка добара
материјал“, oбликована по партијама.

: „Стоматолошки потрошни

3) Набавка је обликована по партијама, 27 (двадесетседам) партија,
назив и ознака из ОРН: 33140000-Медицински потрошни материјал
ОРН: 33141800-Зубарски потрошни материјал
Назив партије
Партија 1 - Конзерватива и дечије – амалгамски испуни
Партија 2 - Конзерватива и дечија-композитни испуни
Партија 3 - Конзерватива и дечија-гласјономери
Партија4 - Конзерватива и дечије – подлоге и сред. за лечење зуба и канала корена
Партија 5 - Конзерватива и дечије – превентива
Партија 6 - Конзерватива и дечије – остала средства
Партија 7 - Конзерватива и дечије – инструменти за лечење канала корена
Партија 8 - Ротирајући инструменти
Партија 9 - Анестетик
Партија 10 - Орална хирургија-анестетик у карпулама
Партија 11 - РО филмови
Партија 12 – Ортодонција
Партија 13 - Протетика-гипс
Партија 14 - Протетика-протезе
Партија 15 - Протетика,отисне масе 1
Партија 16 - Протетика-отисне масе 2
Партија 17 - Протетика - отисне масе 3 – термопластичнамаса
Партија 18 - Протетика - отисне масе 4 - адициони силикони
Партија 19 - Протетика - конац за ретракцију гингиве
Партија 20 - Визил
Партија 21 - Протетика - Керамика
Партија 22 – Ротирајући инструменти за обраду протетских и ортодонских радова
Партија 23 – Стоматолошки инструменти
Партија 24 – Стоматолошки инструменти-дечија кљешта
Партија 25 - Ситан инветар
Партија 26 - Орална хирургија-хируршки конац
Партија 27 - Орална хирургија-хирушке рукавице

4) Врста поступка: Отворени поступак
5) Поступак се спроводи у циљу закључења уговора о предметној јавној набавци
6) Набавка није резервисана за установе, организације или привредне субјекте за радно
оспособљавање, професионалну рехабилитацију и запошљавање инвалидних лица
7) Није предвиђена електронска лицитација
8) Није предвиђена резервисана јавна набавка у Плану јн за 2016.годину
9) Контакт: Служба за јавне набавке, тел: 011/2195-230; фах: 011/2195-202;
е-маил: dzztender@gmail.com
Радно време: понедељак-четвртак од 07-15 часова,петак од 07-14:30 часова
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II ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈЕ), КВАЛИТЕТ,
КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА, РАДОВА ИЛИ УСЛУГА, НАЧИН
СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА,
РОК ИЗВРШЕЊА, МЕСТО ИЗВРШЕЊА ИЛИ ИСПОРУКЕ ДОБАРА,
ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ УСЛУГЕ И СЛ.
1. Врста:
отворени поступак, добра- набавка санитетског потрошног материјала
2. Техничке карактеристике/спецификација:
техничке карактеристике/спецификација добара која је предмет ове јавне набавке дате су у кроз Образац:
структура цене.
3. Квалитет: минимум захтеване карактеристике захтеване у техничким спецификацијама, а све у складу
са Законом о јн.
4.Количина и опис добара: одређена количина је на годишњем нивоу, а опис добара и количина биће
приказан у Техничкој спецификацији, односно кроз Образац структура цена.

5.Рок испоруке добара: све у складу са достављеном понудом
6. Начин спровођења контроле и обезбеђивање гаранције квалитета:
Наручилац је дужан да спроведе контролу током сукцесивне испоруке добара и потпише се на радном
налогу или пријемници, о пријему добара како квантитативно тако и квалитативно за сваки испоручени
артикал.
Испорука санитетског потрошног материјала вршиће се сукцесивно.
Понуђач даје гаранцију и сву пратећу документацију: докази о испуњењу обавезних и додатних услова, а
све у складу са понудом
7.Место испоруке: Понуђач је дужан да испоручи захтевана добра у року и на адреси наручилаца, Дом
здравља „Земун“, ул. Рада Кончара бр.46, главни магацин, а све у складу са понудом
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III ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА
„Стоматолошки потрошни материјал“, обликован по партијама, - 27 партија
Назив партије

Понуђач учествује
да
не

Партија 1 - Конзерватива и дечије – амалгамски испуни
Партија 2 - Конзерватива и дечија-композитни испуни
Партија 3 - Конзерватива и дечија-гласјономери
Партија4 - Конзерватива и дечије – подлоге и сред. за лечење зуба и канала корена
Партија 5 - Конзерватива и дечије – превентива
Партија 6 - Конзерватива и дечије – остала средства
Партија 7 - Конзерватива и дечије – инструменти за лечење канала корена
Партија 8 - Ротирајући инструменти
Партија 9 - Анестетик
Партија 10 - Орална хирургија-анестетик у карпулама
Партија 11 - РО филмови
Партија 12 – Ортодонција
Партија 13 - Протетика-гипс
Партија 14 - Протетика-протезе
Партија 15 - Протетика,отисне масе 1
Партија 16 - Протетика-отисне масе 2
Партија 17 - Протетика - отисне масе 3 – термопластичнамаса
Партија 18 - Протетика - отисне масе 4 - адициони силикони
Партија 19 - Протетика - конац за ретракцију гингиве
Партија 20 - Визил
Партија 21 - Протетика - Керамика
Партија 22 – Ротирајући инструменти за обраду протетских и ортодонских радова
Партија 23 – Стоматолошки инструменти
Партија 24 – Стоматолошки инструменти-дечија кљешта
Партија 25 - Ситан инветар
Партија 26 - Орална хирургија-хируршки конац
Партија 27 - Орална хирургија-хирушке рукавице
Напомена:
1.НАЧИН ДОКАЗИВАЊА МИНИМАЛНИХ ТЕХНИЧКИХ КАРАКТЕРИСТИКА:

Минималне техничке карактеристике захтеване у техничкој спецификацији за сваког појединог артикла морају бити
испуњене.
Добављач је у обавези да достави поједине артикле-узорке- као део понуде најкасније на дан отварања понуде.
Достављени узорци мора да одговарају, односно испуњавају опис, минимум техничке карактеристике дате у табели
појединачно за сваки артикал.
Наручилац задржава право да провери минималне техничке карактеристике захтеване конкурсном документацијом у фази
стручне оцене понуда за појединог артикла уколико постоји сумња да су исте не испуњене.
Добављач је у обавези да достави захтеване узорке, уколико их не достави његова понуда биће одбијена као
неприхватљива.
2. НАЧИН ДОКАЗИВАЊА, ИСПУЊЕЊА ЗАХТЕВА КВАНТИТАТИВНЕ И КВАЛИТАТИВЕ КОНТРОЛЕ:
Добављач је у обавези да испоручи сва добра из предметне набавке са пратећом декларацијом од произвођача опреме,
односно документацијом која доказује да је Добављач током примопредаје добара испунио своје обавезе према
Наручиоцу (одговарајући квантитативни и квалитетивни пријем добара, захтевани рок испоруке, гаранцијски рок добара,
финансијско обезбеђење)

- Место испоруке добра: у просторијама Наручиоца
- Рок испоруке : до 3 радна дана од пријема писаног захтева наручиоца
- Рок и услови плаћања: плаћање ће се обавити у року од 45 до 60 дана од дана настанка ДПО.
- Авансно плаћање није дозвољено.
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IV УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗЈН И
УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА
ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ
У поступку предметне јавне набавке понуђач мора да докаже да испуњава обавезне услове за учешће, дефинисане чл. 75.
ЗЈН, а испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, доказује на начин дефинисан у
следећој табели, и то:
ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ
НАЧИН ДОКАЗИВАЊА
Р.бр

1.

2.

Да је регистрован код надлежног органа,
односно уписан у одговарајући регистар (чл.
75. ст. 1. тач. 1) ЗЈН);
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)
ЗЈН);

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) ЗЈН);
3.

4.

Да је поштовао 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 (чл. 75. ст. 2. ЗЈН).

Да има важећу дозволу надлежног органа за
обављање делатности која је предмет јавне
набавке (чл. 75. ст. 1. тач. 5) ЗЈН) , односно,
Министарства здравља, да има дозволу за
бављење прометом медицинским средствима
5.
Да има важеће Решење АЛИМС-а

копија извода из регистра Агенције за привредне
регистре, односно извода из регистра надлежног
Привредног суда.

извод из казнене евиденције, односно уверења
надлежног суда и надлежне полицијске управе
Министарства унутрашњих послова да он и његов
законски заступник није осуђиван за неко од
кривичних дела као
члан
организоване
криминалне групе, да није осуђиван за неко од
кривичних дела против привреде, кривична дела
против заштите животне средине, кривично дело
примања или давања мита, кривично дело
преваре
(потврда не старија од 2 месеца пре отварања
понуда)
уверење
надлежног
пореског
органа
и
организације
за
обавезно
социјално
осигурање(Пореске
управе
Министарства
финансија и привреде) да је измирио
доспеле порезе и доприносе и уверења надлежне
локалне самоуправе да је измирио обавезе по
основу изворних локалних јавних прихода или
потврда надлежног органа да се понуђач налази у
поступку приватизације
(потврда не старија од 2 месеца пре отварања
понуда) или изјава.
изјава понуђача датом под материјалном и
кривичном одговорношћу у складу са чл. 75. став
2. Закона о јавним набавкама о поштовању
обавеза које произлазе из важећих прописа о
заштити на раду, запошљавању и условима рада,
заштити животне средине, као и да понуђач нема
забрану обављања делатности која је на снази у
време подношења понуде која је саставни део
конкурсне
документације
(попуњеном,
потписаном и печатом овереном)
важеће дозволе:
а) за обављање одговарајуће делатности, издате од
стране надлежног органа (решење Министарства
здравља Републике Србије да понуђач може да се
бави прометом медицинским средствима на
велико сходно чл.123, а у вези са чл.120. став 1. и
2., чл.121, 129, 137 и 138. Закона о лековима и
медицинским средствима (“Сл.гласник РС”, број
30/2010 и 107/2012)
б) издате од стране Агенције за лекове и
медицинска средства Србије за промет понуђеног
средства (осим за артикле које се не воде као
медицинско средство) у виду неоверене копије.
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ДОДАТНИ УСЛОВИ
Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке мора испунити додатне услове за учешће у поступку јавне набавке,
дефинисане овом конкурсном документацијом, а испуњеност додатних услова понуђач доказује на начин дефинисан у наредној
табели, и то:
Р.бр.
1.

ДОДАТНИ УСЛОВИ
ФИНАНСИЈСКИ КАПАЦИТЕТ
*да располаже неопходним финансијским
капацитетом:
1) да је понуђач остварио пословни приход
од најмање двоструког износа процењене
вредности РСД без ПДВ-а, у претходне три
године збирно, за сваку партију
2) да понуђач у пословној 2012, 2013. и
2014. години није исказао губитак у
пословању
3) да у последњих дванаест месеци који
претходе дану објављивања позива за
подношење понуда на Порталу јавних
набавки није био у блокади.

2.

НАЧИН ДОКАЗИВАЊА
Извештај о бонитету за јавне набавке БОН-ЈН
Агенције за привредне регистре, Регистар
финансијских извештаја и података о бонитету правних
лица и предузетника, који садржи сажети биланс стања
и успеха, показатеље за оцену бонитета за 2012, 2013. и
2014. годину, као и податке о данима неликвидности.
Потврда Народне банке Србије да понуђач у
последњих дванест месеци који претходе дану
објављивања позива за подношење понуда на Порталу
јавних набавки није био у блокади
Напомена:
Уколико Извештај о бонитету БОН-ЈН садржи податке о
блокади за последњих 12 месеци, није неопходно
достављати посебан доказ о блокади.
У случају да понуду подноси група понуђача, услов из
тачке 1. (пословни приход) група понуђача испуњава
заједно, те је потребно доставити тражене доказе за
чланове групе који испуњавају тражени услов. Носилац
групе мора имати најмање 60%, тачком 1 захтеваних
пословних прихода.
У случају да понуду подноси група понуђача, доказ за
услов из тачке 2. и 3. (да није било губитка, да није био у
блокади) доставити за све чланове групе .
У случају да понуђач подноси понуду са подизвођачем,
овај доказ не треба доставити за подизвођача

ПОСЛОВНИ И ТЕХНИЧКИ КАПАЦИТЕТ
*Да је процес рада (пословања) усаглашен
са одговарајућим стандардима ISO:9001

*Важеће овлашћење

1.Понуђач да достави важећи серификат за управљање
квалитетом ISO:9001 - обим сертификације набавка и
дистрибуција медицинског материјала
Понуђач је дужан да достави овлашћење издато од
стране произвођача или увозника понуђених добара да је
овлашћени дистрибутер на основу којих се може
недвосмислено утврдити да ће понуђач у периоду
важења уговора располагати са понуђеном количином
добара, односно да ће обезбедити сигурну испоруку
(у виду неоверене копије)
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УПУТСТВО
о начину како се доказује испуњеност
ОБАВЕЗНИХ услова из чл.75. Закона о јавним набавкама (»Службени гласник РС, бр. 124/2012, 14/15 и 68/15)

1. Докази о испуњености услова, сходно члану 79 став 1 Закона о јавним набавкама, могу се достављати у неовереним
копијама, а наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора, захтевати од понуђача, чија је понуда на основу
извештаја комисије за јавну набавку оцењена као најповољнија да достави оригинал или оверену копију свих или
појединих доказа.
Доказ из члана 77 став 1. тач. 2) до 4) Закона не може бити старији од два месеца пре отварања понуда, односно у случају
квалификационог поступка пре ажурирања листе, у складу са законом.
2. 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.
3. Сходно члану 79 став став 5 и 6 Закона о јавним набавкама понуђач није дужан да доставља доказе који су јавно
доступни на интернет страницама надлежних органа, као на пример: - извод о регистрацији понуђача који је регистрован
код Агенције за привредне регистре (подаци доступни на интернет страници Агенције за привредне регистре).
4. Предузетник/правно лице уписано у регистар понуђача који се води код Агенције за привредне регистре, није дужно да
приликом подношења понуде доказује испуњеност обавезних услова из чл.75, ст. 1, тач. 1) – 4).
Пожељно је да понуђачи који су уписани у регистар понуђача, уместо достављања доказа из чл.75, ст.1, тач. 1) – 4),
изричито наведу ту чињеницу на посебном папиру или на други јасан и погодан начин.
5. Понуђач је дужан да без одлагања, а најкасније у року од 5 дана од дана настанка промене писмено обавести наручиоца
о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка предметне јавне набавке која наступи до доношења
одлуке о додели уговора односно до тренутка закључења уговора и да је документује на прописани начин.
6. Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 80. Закона, подизвођач мора да испуњава
обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона и услов из члана 75. став 1. тачка 5) Закона, за део набавке који ће
понуђач извршити преко подизвођача.
7.Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача, мора да испуни обавезне услове из члана
75. став 1. тач. 1) до 4) Закона, а додатне услове испуњавају заједно. Услов из члана 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.
8.Наручилац је пре доношења одлуке о додели уговора дужан да од понуђача, чија је понуда оцењена као најповољнија,
затражи да достави копију захтеваних доказа о испуњености услова, а може и да затражи 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 тражене доказе, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.
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.
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УПУТСТВО
о начину како се доказује испуњеност
ДОДАТНИХ услова по чл.76.Закона о јавним набавкама (Службени гласник РС,бр.124/12,14/15 и 68/15)

1.
2.

3.

да понуђач располаже довољним финансијским капацитетом
да понуђач располаже довољним пословним и техничким капацитетом
да поседује овлашћење (ауторизација) произвођача или генералног заступника, да без ограничења снабдева
Наручиоца са медицинским потрошним материјалом, а све према понуди и у складу са Законом о јн JN

*Докази о испуњености услова, сходно члану 79 став 2 Закона о јавним набавкама, могу се достављати у неовереним
копијама, а наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора, захтевати од понуђача, чија је понуда на основу
извештаја комисије за јавну набавку оцењена као најповољнија да достави оригинал или оверену копију свих или
појединих доказа.
1.Финансијски капацитет, услов под редним бројем 1. наведен у табеларном приказу додатних услова – Доказ:
за неопходан финансијски капацитет - да понуђач у периоду од дванаест месеци пре објављивања позива за подношење
понуда на Порталу јавних набавки није био неликвидан, доказ је потврда Народне банке Србије да понуђач у горе
наведеном периоду (шест месеци од дана отварања понуда), није био неликвидан, с тим да понуђач није у обавези да
доставља овај доказ уколико су подаци јавно доступни на интернет страници Народне банке Србије)
2.Пословни и технички капацитет, услов под редним бројем 2. наведен у табеларном приказу додатних услова – Доказ:
2.1. Понуђач да достави важећи ISO:9001
2.2. Понуђач је дужан да достави овлашћење издато од стране произвођача или увозника понуђених добара да је
овлашћени дистрибутер на основу којих се може недвосмислено утврдити да ће понуђач у периоду важења уговора
располагати са понуђеном количином добара, односно да ће обезбедити сигурну испоруку
(1. 2. у виду неоверене копије)
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.
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.
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V КРИТЕРИЈУМИ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА
1. Критеријум за доделу уговора
Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума „Најнижа понуђена цена“.
2. Елементи критеријума, односно начин, 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 гарантни рок. У случају истог понуђеног гарантног рока, као најповољнија биће изабрана понуда
оног понуђача који је понудио краћи рок испоруке.
Уколико ни након примене горе наведеног резервног елемента критеријума није могуће донети одлуку о додели уговора,
наручилац ће уговор доделити понуђачу који буде извучен путем жреба. Наручилац ће писмено обавестити све понуђаче
који су поднели понуде о датуму када ће се одржати извлачење путем жреба. Жребом ће бити обухваћене само оне понуде
које имају једнаку најнижу понуђену цену, исти гарантни рок и исти рок испоруке.
Извлачење путем жреба наручилац ће извршити јавно, у присуству понуђача, и то тако што ће називе понуђача исписати
на одвојеним папирима, који су исте величине и боје, те ће све те папире ставити у провидну кутију одакле ће извући
само један папир. Понуђачу чији назив буде на извученом папиру ће бити додељен уговор. Понуђачима који не
присуствују овом поступку, наручилац ће доставити записник извлачења путем жреба.
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VI УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ И ОБРАСЦИ КОЈИ
ЧИНЕ САСТАВНИ ДЕО ПОНУДЕ
На основу члана 61. ст.4. тач. 1. Закона о јавним набавкама, („Сл. гласник РС“, бр. 124/12, 14/15 и 68/15), а у вези
члана 9. Правилника о обавезним елементима конкурсне документацију у поступцима јавних набавки и начину
доказивања испуњености услова (»Сл. гласник РС”, бр. 86/15),
Дом здравља „Земун“ даје:
Упутство понуђачима садржи податке о захтевима наручиоца у погледу садржине понуде, као и услове под којима
се спроводи поступак јавне набавке бр. 16-4/2016, који ће се спровести у отвореном поступку.
1. Језик
Понуда мора бити састављена на српском језику.

Изјаве ( потврде) понуђача или ино заступника понуђача који ће послужити за доказивање тражених додатних
услова за учешће у поступку морају бити преведени на српски језик.
Трошкове превођења у целости сноси понуђач.
2.Начин подношења понуде
Понуђач је дужан да по добијању конкурсне документације Дому здравља „Земун“ поднесе понуду у складу са
захтевом наручиоца исказаног у конкурсној документацији и јавном позиву.
У прилогу конкурсне документације налазе се ОПШТИ УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ у погледу предмета набавке, техничке
карактеристике (спецификација), количине и описа, начина спровођења контроле и обезбеђивања гаранције квалитета,
начина плаћања, рока испоруке, место извршења и критеријума за избор најповољније понуде, са захтевом наручиоца у
односу на сваки од ових елемената, према којима треба дати понуду.
Понуђач је дужан да поднесе:
*доказе о испуњавању обавезних услова за учешће у поступку, који су наведени у конкурсној документацији у делу
ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ, одређених чланом 75. Закона о јавним набавкама
*доказе о испуњавању додатних услова за учешће у поступку, који су наведени у конкурсној документацији у делу
ДОДАТНИ УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ, одређених чланом 76. Закона о јавним набавкама
1) ОБРАЗАЦ 1 - Образац понуде мора бити попуњен (попуњен образац понуде значи попунити сва празна поља
одређена за упис података), читко, без прецртавања, брисања и дописивања, оверен и потписан од стране
одговорног (овлашћеног) лица понуђача.
2) ОБРАЗАЦ 2 - Образац структуре понуђене цене са упутством како да се попуни (попуњен, потписан и оверен
печатом).
3) ОБРАЗАЦ 3 – Образац трошкова припреме понуде (понуђач није у обавези да изнесе трошкове)
4) ОБРАЗАЦ 4 – Образац изјаве о независној понуди (попуњен, потписан и печатом оверен).
5)

ОБРАЗАЦ 5 - Образац изјаве понуђача изјава о испуњености услова за учешће у поступку јавне набавке –чл.
75. и 76. ЗЈН, наведених овом конкурсном документацијом(попуњен, потписан и печатом оверен).

6) ОБРАЗАЦ 6 - Образац изјаве подизвођача изјава о испуњености услова за учешће у поступку јавне набавке –
чл. 75. и 76. ЗЈН, наведених овом конкурсном документацијом(попуњен, потписан и печатом оверен).
7) ОБРАЗАЦ 7- Модел уговора (мора бити попуњен, потписан од стране одговорног лица и оверен печатом)
Карактер званичне понуде има само она понуда која је поднета на неизмењеним обрасцима из конкурсне
документације, потписана и оверена од стране понуђача.
2а.Начин на који понуда мора да буде сачињена
Понуде се достављају у затвореним ковертама са назнаком “ПОНУДА – НЕ ОТВАРАТИ” и обавезном назнаком
назива и редног броја набавке, назива понуђача, имена лица и телефона за контакт, јер без ових података наручилац неће
моћи да идентификује понуђача.
Лице које непосредно предаје понуду мора имати овлашћење за предају.
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Понуду доставити на адресу: Дом здравља „Земун“Београд-Земун, Рада Кончара бр.46, 11080 БеоградЗемун, III спрат - соба бр. 7. Архива, са напоменом:“Понуда за ЈН бр. 16-4/2016 - „Стоматолошки потрошни
материјал“, партија ____- НЕ ОТВАРАТИ“.
Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 27.07.2016. године до 10:00
часова
Јавно отварање понуда одржаће се одмах након истека рока за подношење понуда, дана до 27.07.2016. године у
10:30 часова на адреси: Дом здравља Земун, Рада Кончара 46, Београд, III спрат, мала сала .
3. Обавештење о могућности да понуђач може да поднесе понуду за једну или више партија и упутство о
начину на који понуда треба да буде поднета, уколико је предмет јавне набавке обликован у више партија
Предметна набавка је обликована по партијама, тако да свака партија чини посебну целину. Понуђач може да
поднесе понуду за једну или више партија.
Понуђач је дужан да наведе појединачну цену по јединици мере за сваку позицију из једне партије и укупну
вредност партије. Понуда мора да обухвати целокупну партију.
4. Обавештење о могућности подношења понуде са варијантама, уколико је подношење такве понуде
дозвољено
Подношење понуде са варијантама није дозвољено.
5. Начин измене, допуне и опозива понуде у смислу члана 87. став 6. Закона
У року за подношење понуда понуђач може да измени, допуни и опозиве своју понуду, на исти начин на који се
достављају понуде предвиђен у тачки 2 овог Упутства.
Измене, допуне и опозив понуде се достављају у затвореним ковертама са назнаком “ПРОМЕНА ПОНУДЕ – НЕ
ОТВАРАТИ” иули „ОПОЗИВ ПОНУДЕ – НЕ ОТВАРАТИ”и обавезном назнаком назива понуђача, имена лица и телефона
за контакт, јер без ових података наручилац неће моћи да идентификује понуђача.
Лице које непосредно предаје понуду са изменом, допуном и опозивом мора имати овлашћење за предају.
Промена понуде (измена, допуна и опозив) мора бити јасно и недвосмислено наведена у тексту, чији садржај ће
се утврдити у поступку отварања понуде.
Понуда се не може изменити, допунити или опозвати након истека рока за подношење понуда. Уколико понуђач
опозове своју понуду након истека рока за подношење понуда, ова понуда неће бити узета у разматрање.
6. Обавештење да понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у
заједничкој понуди или као подизвођач, нити да учествује у више заједничких понуда (забрана из члана 87 став 4
Закона о јавним набавкама)
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.
7. Заједничка понуда
Понуду може поднети група понуђача.
Сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона о
јавним набавкама, а додатне услове испуњавају заједно, осим ако наручилац из оправданих разлога не одреди другачије.
Услов из члана 75 став 1 тачка 5 Закона о јавним набавкама 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 наручилацу обавезују
на извршење јавне набавке, а који садржи :
1) податке о члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу
понуђача пред наручиоцем и
2) опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора.
8. Понуда са подизвођачем
У случају ангажовања подизвођача понуђач у целини одговара за извршење набавке.
За све своје подизвођаче наведене у понуди понуђач мора да поднесе:
1) све тражене доказе о испуњавању обавезних услова за учешће у поступку, који су наведени у конкурсној
документацији у делу ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ тачке 1. до 4. у истом облику и на начин како се то
тражи од понуђача. Допунске услове подизвођачи доказују на начин одређен у конкурсној документацији.
2) изјаве и прилоге за сваког подизвођача
Само носилац понуде попуњава, потписује и оверава печатом следеће:
-образац понуде
-модел уговора
-образац структуре цене
-образац за оцену испуњености услова
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-изјаве и прилоге
Понуђач је дужан да у понуди наведе да ли ће извршење јавне набавке делимично поверити подизвођачу и да
наведе у својој понуди, 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.
9. Рок, начин и услови плаћања, гарантни рок, као и евентуално друге околности од којих зависи
прихватљивост понуде
Захтеви у погледу траженог рока, начина и услова плаћања, као и друге околности од којих зависи прихватљивост
понуде одређени су у делу конкурсне документације ОПШТИ УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ. Не могу се прихватити непрецизно
одређени рокови (нпр. одмах, по договору, сукцесивно, од –до и сл.). У случају да понуђач непрецизно одреди рокове,
понуда ће се сматрати неприхватљивом.
10. Валута и начин на који мора бити наведена и изражена цена у понуди
Цена у понуди мора бити исказана у динарима, без пореза на додату вредност.
Ако наручилац оцени да понуда садржи неуобичајено ниску цену, сагласно члану 92. Закона о јавним набавкама,
дужан је да од понуђача захтева детаљно образложење свих њених саставних делова које сматра меродавним.
Понуђач је дужан да у року од пет дана од дана добијања писаног захтева за образложењем, достави наручиоцу
одговор, а по потреби и одговарајуће доказе.
У случају да анализа датог образложења не потврди оправданост понуђене цене, понуда ће бити одбијена.
11. Важење понуде
Период важења понуде обавезно се наводи у понуди и мора бити најмање 90 дана од дана јавног отварања
понуда. У случају истека рока важења понуда, наручилац је дужан да у писаном облику затражи од понуђача продужење
рока важења понуде.
Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде не може мењати понуду.
Захтеви и одговори у вези са тим достављаће се у писаном облику.
12. Подаци о врсти, садржини, начину подношења, висини и роковима обезбеђења финансијског
испуњења обавеза понуђача
Средство финансијског обезбеђења које доставља изабрани понуђач приликом закључења уговора за добро
извршење посла ЗА СВАКУ ПАРТИЈУ ПОЈЕДИНАЧНО ће бити:
- БЛАНКО МЕНИЦА, потписана и оверена, са меничним овлашћењем на попуну у висини од 10% од укупне
вредности уговора без пореза, са роком важења 30 дана дужим од рока важења уговора, односно укупног извршења свих
уговорених обавеза.
Предметна меница за добро извршење посла, активираће се у случају да понуђач не извршава уговорене обавезе
у роковима и на начин предвиђен уговором.
Меница за добро извршење посла биће враћена понуђачу по истеку рока важења менице.
Уз одговарајућу меницу изабрани понуђач је дужан да достави и следеће документа:
- менично овлашћење
- фотокопију картона депонованих потписа
- фотокопију ОП обрасца (обрасца са навођењем лица овлашћених за заступање понуђача)
- фотокопију овереног захтева за регистрацију меница од стране пословне банке.
13. Поверљивост понуде
Сагласно чл.14 и 15 Закона о јавним набавкама наручилац не поставља посебне захтеве у погледу заштите
поверљивости података које ставља понуђачима и подизвођачима на располагање, нити се цена и остали подаци из
понуде који су од значаја за примену елемената критеријума и рангирање понуда сматрају поверљивим.
14. Тражење додатних информација или појашњења
Заинтересована лица могу захтевати искључиво у писаном облику (путем поште на адресу
наручиоца Земун - Београд, Ул. Рада Кончара бр.46, електронске поште на е-маил адресу: dzztender@gmail.com или
факсом на број: 011/2195-202, додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде (као и указати на
евентуално уочене недостатке и неправилности у конкурсној документацији), најкасније 5 (пет) дана пре истека рока за
подношење понуда. Наручилац ће у року од 3 (три) дана од пријема захтева, одговор објавити на Порталу јавних набавки
и на својој интернет страници.
Додатне информације или појашњења/евентуално уочени недостаци и неправилности у конкурсној
документацији упућују се са напоменом: „Захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне
документације/евентуално уоченим недостацима и неправилностима конкурсне документације, у отвореном поступку
јавне набавке редни број 16-4/2016 “.
Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремом понуде телефоном није дозвољено.
Комуникација треба да се одвија на начин да се поштују рокови предвиђени овим законом и да се у том циљу,
када је то могуће, користе електронска средства.
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Ако је документ из поступка јавне набавке достављен од стране наручиоца или понуђача путем електронске
поште или факсом, страна која је извршила достављање дужна је да од друге стране захтева да на исти начин потврди
пријем тог документа, што је друга страна дужна и да учини када је то неопходно као доказ да је извршено достављање.
Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен чланом 20. Закона.
15. Обавештење о начину на који се могу захтевати додатна објашњења од понуђача после отварања
понуда и вршити контрола код понуђача односно његовог подизвођача
На захтев наручилаца понуђач ће писмено доставити објашњења, која ће му помоћи при прегледу, вредновању и
упоређивању понуда, као и омогућити да изврши контролу (увид) код понуђача.
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 је неодговарајућа или неприхватљива учинила
одговарајућом, односно прихватљивом, осим ако другачије не произлази из природе поступка јавне набавке.
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 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.
16.Критеријуми за оцењивање понуда
Свака партија оцењује се појединачно по критеријуму најнижа понуђена цена.
Понуђач мора понудити све тражене услуге у оквиру једне партије, у складу са Спецификацијом предмета јавне
набавке и осталим одредбама конкурсне документације.
Оцењивање и рангирање достављених понуда, за сваку партију, заснива се на укупном збиру пондера према
следећим елементима: Понуђена цена
Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, као најповољнија биће изабрана понуда оног
понуђача који је понудио дужи гарантни рок. У случају истог понуђеног гарантног рока, као најповољнија биће изабрана
понуда оног понуђача који је понудио краћи рок испоруке.
Под понуђеном ценом подразумева се оцењивање цена у Обрасцу понуде без обрачунатог ПДВа.
17.Обавештење да накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду
заштићених права интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач
Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине трећих
лица сноси понуђач.
18. Обавештење о роковима и начину подношења захтева за заштиту права са упутством о уплати таксе
из члана 156. Закона
Захтев за заштиту права ће производити правно дејство за наручиоца, уколико је достављен писаним путем у
наведеним роковима на начин како је то прописао наручилац, у конкурсној документацији, а у складу са ЗЈН.
 Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, подносилац пријаве, кандидат,
односно заинтересовано лице који има интерес за доделу уговора односно оквирног споразума у конкретном поступку
јавне набавке и који је претрпео или би могао претрпети штету због поступања наручиоца противно одредбама Закона (у
даљем тексту: подносилац захтева).
 Захтев за заштиту права може да у име лица из става 1. члана 148. Закона поднесе и
пословно удружење.
 Захтев за заштиту права може да поднесе Управа за јавне набавке, Државна ревизорска
институција, јавни правобранилац и грађански надзорник.
 Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено доставља
Републичкој комисији. Захтев се може доставити: непосредно, поштом (искључиво на адресу наручиоца Дом здравља
„Земун“, ул.Рада Кончара бр. 46, 11080-Земун-Београд, са назнакомза јавни позив број:
16-4/2016 - ЗАХТЕВ ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА); електронском поштом на е - маил адресу: dzztender@gmail.com или
факсом (на број 011/2195-230).
 Подносилац мора имати потврду пријема захтева од стране наручиоца, а уколико се захтев
доставља путем поште мора се послати препоручено са повратницом.
 Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне набавке, против
сваке радње наручиоца, осим ако Законом није другачије одређено.
 Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за
подношење понуда или конкурсне документације, сматраће се благовременим уколико је примљен од стране наручиоца
најкасније седам дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања и уколико је подносилац
захтева у складу са чланом 63. став 2. Закона указао наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности, а наручилац
исте није отклонио. (Уколико се захтев за заштиту права подноси у току седмог дана пре истека рока за подношење
понуда, с тим што се дан за подношење понуда не урачунава у рок од седам дана, он мора бити примљен у радно време
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наручиоца понедељак-четвртак од 07:00 до 15:00 часова, петак од 07:00 до 14:30 часова без обзира на начин
подношења).
 Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које наручилац предузме пре
истека рока за подношење понуда, а након истека рока из члана 149. став 3. Закона, сматраће се благовременим уколико је
поднет најкасније до истека рока за подношење понуда.
 После доношења Одлуке о додели уговора и/или Одлуке о обустави поступка,
рок за подношење захтева за заштиту права је десет дана од 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 захтева, а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока.
 Уколико 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.
 поднетом захтеву за заштиту права наручилац објављује обавештење о
поднетом захтеву на Порталу јавних набавки, најкасније у року од два дана од дана пријема захтева за заштиту права.
 Одговорно лице наручиоца може донети одлуку да наручилац предузме активности из члана
150. став 1. Закона пре доношења одлуке о поднетом захтеву за заштиту права, када би задржавање активности наручиоца
у поступку јавне набавке, односно у извршењу уговора о јавној набавци проузроковало велике тешкоће у раду или
пословању наручиоца које су несразмерне вредности јавне набавке, а која мора бити образложена. Одлуку наручилац без
одлагања доставља Републичкој комисији и објављује је на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.
 Подносилац захтева је дужан, складу са чланом 156. Закона, да на рачун буџета
Републике Србије број 840-30678845-06, позив на број – број јавне набавке 16-4/2016, прималац „Буџет Републике
Србије“, сврха уплате: „Такса за ЗЗП; назив наручиоца;број или ознака јавне набавке –отворени поступак јавне набавке:
16-4/2016“,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 ако је процењена 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. Детаљније упутство о уплати таксе се може пронаћи кликом на следећи линк - хттп://www.кјн.гов.рс/ци/упутствоо-уплати-републицке-административне-таксе.хтмл
 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 јавне набавке. Прималац: Буџет Републике
Србије.
 Потврда којом се потврђује да је уплата таксе извршена прилаже се уз захтев за заштиту
права приликом подношења захтева наручиоцу, како би се захтев сматрао потпуним, у супротном се исти одбацује
закључком.
*Начин преузимања конкурсне документације, односно интернет адресa где је конкурсна документација доступна:
Портал ЈН и сајт наручиоца: www.dzzemun.org.rs
*Адресa и интернет адресa државног органа или организације, односно органа или службе 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:
Министарство финансија Републике Србије – www.mfin.gov.rs
Пореска управа Републике Србије – www.poreskauprava.gov.rs
Министарство правде и државне управе Реп.Србије – www.mpravde.gov.rs
Министарство рада, запошљавања и социјалне политике Реп. Србије – www.minrzs.gov.rs
Министартво енергетике, развоја и заштите жив.средине - www.merz.gov.rs
19. Закључење уговора
Уговор о јавној набавци биће достављен понуђачу којем је уговор додељен у року од 8 дана од дана протека рока
за подношење захтева за заштиту права из члана 149. Закона о јавној набавци, односно наручилац може и пре истека рока
за подношење захтева за заштиту права закључити уговор у случају из члана 112. став 2. тачка 5. ако је поднета једна
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VI ОБРАСЦИ КОЈИ ЧИНЕ САСТАВНИ ДЕО ПОНУДЕ

1) Образац понуде (Образац 1);
2) Образац структуре понуђене цене, са упутством како да се попуни (Образац 2);
3) Образац трошкова припреме понуде (Образац 3);
4) Образац изјаве о независној понуди (Образац 4);
5) Образац изјаве понуђача о испуњености услова за учешће у поступку јавне набавке - чл. 75. и 76.

ЗЈН, наведених овом конкурсном документацијом (Образац 5);
6) Образац изјаве подизвођача о испуњености услова за учешће у поступку јавне набавке - чл. 75.

ЗЈН, наведених овом конкурсном документацијом (Образац 6).
7) Oбразац Модела Уговора (Образац 7).
Сваки наведени Образац мора бити попуњен (попуњен образац значи попунити сва празна поља
одређена за упис података), читко, без прецтртавања, брисања и дописивања, оверен и
потписан од стране одговорног (овлашћеног) лица понуђача и печатом оверен
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(ОБРАЗАЦ 1)
ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ
Понуда бр ______ од _______ за јавну набавку„Стоматолошки потрошни материјал“, обликована по партијама, ЈН
број: 16-4/2016
1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ
Назив понуђача:
Адреса понуђача:
Матични број понуђача:
Порески идентификациони број понуђача (ПИБ):
Име особе за контакт:
Електронска адреса понуђача (e-mail):
Телефон:
Телефакс:
Број рачуна понуђача и назив банке:
Лице овлашћено за потписивање уговора

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
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3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

1)

Назив подизвођача:
Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони број:
Маил адреса:
Име особе за контакт:
Проценат укупне вредности набавке који ће
извршити подизвођач:
Део предмета набавке који ће извршити
подизвођач:

2)

Назив подизвођача:
Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони број:
Маил адреса:
Име особе за контакт:
Проценат укупне вредности набавке који ће
извршити подизвођач:
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 у заједничкој понуди:
Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони број:
Име особе за контакт:
Маил адреса:

2)

Назив учесника у заједничкој понуди:
Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони број:
Име особе за контакт:
Маил адреса:

3)

Назив учесника у заједничкој понуди:
Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони број:
Име особе за контакт:
Маил адреса:

Напомена:
Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који подносе заједничку понуду, а уколико
има већи број учесника у заједничкој понуди од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у
довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди.
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Образац Понуде
5) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ: „Стоматолошки потрошни материјал“, обликована по партијама
8

9

1

2

3

4

5

6

7

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

(заокружити партије за које понуђач доставља понуду)
Укупна цена без ПДВ-а, РСД
Укупна цена са ПДВ-ом, РСД
Рок и начин плаћања
(не мање од 45 и не дужи од 60 дана од настанка ДПО)
Рок важења понуде
( не мање од 90 дана од дана отварања понуде)
Рок испоруке (не дуже од 3(три) радна дана од поруџбине)
Гарантни период ( не краћи од 12(дванаест) месеци од последње испоруке
Место и начин испоруке, Понуђач је обавезан да испоручи робу на адресу Наручиоца,
Ул. Рада Кончара бр.46, централни магацин.

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.(копирати у толико примерака за колико партија понуђач
учествује)
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Спецификације стоматолошки потрошног материјала
по партијама за 2016 годину
(27 партија)

УСЛОВ ЗА ИСПРАВНОСТ ПОНУДЕ ЈЕ:
1.Понуђач је дужан да достави овлашћење издато од стране произвођача или увозника
понуђених добара да је овлашћени дистрибутер на основу којих се може недвосмислено
утврдити да ће понуђач у периоду важења уговора располагати са понуђеном количином
добара, односно да ће обезбедити сигурну испоруку.
2.Нуђење свих артикала из једне партије.
3.Тражени узорци за поједине партије пакују у одвојеној целини и достављају заједно са
понудом у року који је одређен за доставу исте.
4. Тражени узорци морају бити у оригиналном паковању ( што подразумева оригиналну
декларацију за сваки појединачни артикл).
5. Наручилац задржава тражене узорке Понуђача који буде изабран као најповољнији, односно
узорке Понуђача са којим Наручилац закључи уговор.
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ОБРАЗАЦ 2
ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ

Partija 1 - Konzervativa i dečije – amalgamski ispuni

Red.
br.
1
1
2

Naziv artikla
2
Amalgam I-non gama 2-sa povišenim sadrţajem
bakra
Amalgam II non gama 2-sa povišenim sadrţajem
bakra

ProizvoĎač
3

Način
pakovanja Količina
4
5
kut-50kom.

50

kut-50kom.

80

Cena/j.
mere bez
PDV-a
6

Cena/j.
mere sa
PDV-om
7

Dostaviti po 1 primerak orginalnog pakovanja za navedene stavke
Uzorak će biti ispitan neposredno u praksi.

УКУПНО без ПДВ-_______________ДИН.
ПДВ_____%_______________ДИН.
УКУПНО са ПДВ-oм_______________ДИН.
Датум_____________
ПЕЧАТ И ПОТПИС ПОНУЂАЧА
_______________________
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Partija 2 - Konzervativa i dečija-kompozitni ispuni

Red.
br.
1

1

2
3

4
5

Naziv artikla
2
Nanohibridni fotopolimerizujući kompozit sa
vremenm polimerzacije od 20 sec, boje
A1,A2,A3,A3,5A4,C2,TW,B2,B1,A02 i AO3
Nanohibrdn fotoolmerizujući kompozit sa
vremenm polimerzacije do 20 sec, boja
A1,A2,A3,A3,5B2,(5 boja,bond,kiselina)

ProizvoĎač
3

Tečni nano kompozit viskozni(flow)
Gel (37%fosforna kiselina) za nagrizanje zubne
gledji i dentina u brizgalici ili špricu za
kompozitne ispune
Svetlosno polimerizujući adheziv u bočici za
dentin i gledj za kompozitne ispune

Način
pakovanja Količina
4
5
tuba od 4
gr

60

pakovanja

5

tuba od 2gr

80

brizgalica
od 6gr
bočica od
5ml

Cena/j.
mere bez
PDV-a
6

Cena/j.
mere sa
PDV-om
7

50
70

Dostaviti po 1 primerak orginalnog pakovanja za navedene stavke
Uzorak će biti ispitan neposredno u praksi.

УКУПНО без ПДВ-_______________ДИН.
ПДВ_____%_______________ДИН.
УКУПНО са ПДВ-oм_______________ДИН.
Датум_____________
ПЕЧАТ И ПОТПИС ПОНУЂАЧА
_______________________
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Partija 3 - Konzervativa i dečija-glasjonomeri

Red.
br.
1
1

2
3

4

Cena/j.
Cena/j.
mere bez mere sa
Naziv artikla
ProizvoĎač Način pakovanja Količina PDV-a PDV-om
2
3
4
5
6
7
Glasionomer cement za zubne ispune, definitivne
pakovanje prah
komplet prah(15gr)+tečnost(8gr)
15 gr tecnost 8gr
30
Kiselina za nagrizanje zubnih
površina,poliakrilna, za glasjonomerne
pakovanje od 25
definitivne ispune; a'25 gr
gr
15
Lak za zaštitu zubnih ispuna za glasjonomer
cement definitivne ispune; a'10ml
bocica od 10 ml
15
komplet
Glas ionomer opšte namene prah 15gr tečnost 10
prah(18gr) +17,5
ml
ml tecnost
60

Dostaviti po 1 primerak orginalnog pakovanja za navedene stavke
Uzorak će biti ispitan neposredno u praksi.

УКУПНО без ПДВ-_______________ДИН.
ПДВ_____%_______________ДИН.
УКУПНО са ПДВ-oм_______________ДИН.
Датум_____________
ПЕЧАТ И ПОТПИС ПОНУЂАЧА
_______________________
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Partija 4 - Konzervativa i dečije – podloge i sred. za lečenje zuba i kanala korena
Red.
br.
1

Naziv artikla
2

Cena/j.
mere bez
ProizvoĎač Način pakovanja Količina PDV-a
3
4
5
6
pakovanje 120gr
prah +50sol.
50

1

Fosforni cemnt normalnovezujući

2

Sredstvo za privremnozatvaranjekaviteta

bočica od 40 gr

80

3

Chlorphenolcamphor tečnost

bočica od 15 ml

10

4

Soluttio Chlumsky

10

5

Oleum caryophillorum

bočica od 15 ml
komplet prah 20
+ulje 10 ml

6

bočica15gr

15

tuba od 3 gr

40

pak.12gr+12 gr
komplet
20g+10gr

20

9

Prah iodoophorm
Pasta na bazi kalcijum hidroksida za inderktno
prekrivanje interseansnu medikaciju i indirektno
prekrivanje
Podloga za zubne ispune na bazi
kalcijumPhidroksida; dvokomponentna; komplet
dve tube a'12gr+12gr
Pasta za definitivnu obturaciju kanala korena
zuba

10

Poeni gutaperke asortiman 15-40

pak.od 120 kom

50

11

Poeni gutaperke asortiman 45-80

pak.od 120 kom

10

12

Poeni gutaperke asortiman 25

pak.od 120 kom

30

13

Poeni gutaperke asortiman 30

pak od 120 kom

10

14

Papirni poeni 25;30

pak od 120 kom

80

7

8

Cena/j.
mere sa
PDV-om
7

10

20

Dostaviti po 1 primerak orginalnog pakovanja za navedene stavke
Uzorak će biti ispitan neposredno u praksi.

УКУПНО без ПДВ-_______________ДИН.
ПДВ_____%_______________ДИН.
УКУПНО са ПДВ-oм_______________ДИН.
Датум_____________
ПЕЧАТ И ПОТПИС ПОНУЂАЧА
_______________________
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Partija 5 - Konzervativa i dečije – preventiva

Red. Naziv artikla
br.
ProizvoĎač
2
1
3
Sredstvo za zalivanje fisura Bis - GMA uretan
1 dimetakrilata i trietilen glikol dimetakrilat
Pasta za uklanjanje mekih naslaga sa dodatkom
2 flora
Tečnost za fluorizaciju zuba sa srednjom
3 koncentracijom fluora
Kašike za aplikovanje gela (visokokoncetrovanog
4 fluor gela)dentalne;srednje; 50kom
5

Gel visoke koncentracije za fluorizaciju zuaba

Način
pakovanja Količina
4
5
brizgalica
od 2 ml
70
kutija od
200 gr
20
bočica od
250 ml
50
pakovanje
od 50 kom
60
pakovanje
od 50 gr
70

Cena/j.
mere bez
PDV-a
6

Cena/j.
mere sa
PDV-om
7

Dostaviti po 1 primerak orginalnog pakovanja za navedene stavke
Uzorak će biti ispitan neposredno u praksi.

УКУПНО без ПДВ-_______________ДИН.
ПДВ_____%_______________ДИН.
УКУПНО са ПДВ-oм_______________ДИН.
Датум_____________
ПЕЧАТ И ПОТПИС ПОНУЂАЧА
_______________________
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Partija 6 - Konzervativa i dečije – ostala sredstva

Red.
br.
1

Naziv artikla
2

1

Rolnice zubne celulozne

2

ProizvoĎač
3

Način
pakovanja
4

Cena/j.
Cena/j.
mere bez mere sa
Količina PDV-a PDV-om
5
6
7

pak od 250gr

80

pak od144 lista
pakovanje od
32 kom
pak. od 100
kom

80

4

Papir artikulacioni
Krune celuloidne za konzervativnu nadogradnju
krune zuba
Trake celuloidne za ispune III i IV klase na
prednjim zubima

5

Matrice (premolarne)

pak od 10 kom

15

6

pak od 10 kom

15

7

Matrice (molarne)
Metalna matrica za Ajvori u obliku trake 5mm i 7
mm

kotur od 1 m

20

8

Nosač matrica premolarnih i molarnih

kom

30

9

Staklene plocice

kom.

15

10 Sisaljke

pak 100 kom.

250

11 Petri šolja
Ulje za podmazivanje nasadnih instrumenata sa
12 alkoholom od 500ml

kom
sprej boca od
500 ml
ulje 0,5 l
+tečnost 1 l

20

kom.

10

1 komad

20

kom
komplet od 5
nastavak

30

3

13 Ulje(0,5 l) + Tečnost za Asistink(1 l)
14 Špiritusna lampa
Nastavci za aparat za skidanje kamenca(exlusiva
15 EMS mini piezon)
16 Drţač matrice cirkularni
15 Komplet od 5 nastvaka za skidanje kamenca

45
25

30
2

3

Dostaviti po 1 primerak orginalnog pakovanja za navedene stavke
Uzorak će biti ispitan neposredno u praksi.

УКУПНО без ПДВ-_______________ДИН.
ПДВ_____%_______________ДИН.
УКУПНО са ПДВ-oм_______________ДИН.
Датум_____________
ПЕЧАТ И ПОТПИС ПОНУЂАЧА
_______________________
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Partija 7 - Konzervativa i dečije – instrumenti za lečenje kanala korena

Red.
br.
1
1
2
3
4
5
6
7
8

Naziv artikla
2
Istrumenti mašinski-Lentulo spirale vel. 15-40
DUŢINE 21 I 28 MM

ProizvoĎač
3

Istrumenti ručni –nerv igle vel.15-40
Istrumenti ručni –Kerr veličine 15-50 duţine
25mm trouglog preseka
Istrumenti ručni - Kerr veličine 15-50 duţine
28mm trouglog preseka
Istrumenti ručni- Kerr veličine 45-80 duţine
25mm trouglog preseka
Istrumenti ručni po Hedstrom-u veličine15-40
duţine 25mm
Istrumenti ručni po Hedstrom-u veličine4580duţine 25mm
Istrumenti ručni Ni Ti turpije K turpije veličine
15-40 duţine 25mm

Način
pakovanja Količina
4
5
pak.-4
kom.
80
pak.10Kom.
50
pak.-6
kom.
20
pak.-6 kom

20

pak.-6 kom

5

pak.-6 kom

20

pak.-6 kom

5

pak.-6 kom

30

Cena/j.
mere bez
PDV-a
6

Cena/j.
mere sa
PDV-om
7

Dostaviti po 1 primerak orginalnog pakovanja za navedene stavke
Uzorak će biti ispitan neposredno u praksi.

УКУПНО без ПДВ-_______________ДИН.
ПДВ_____%_______________ДИН.
УКУПНО са ПДВ-oм_______________ДИН.
Датум_____________
ПЕЧАТ И ПОТПИС ПОНУЂАЧА
_______________________

Конкурсна документација у отвореном поступку за ЈН бр.16-4/2016
„Стоматолошки потрошни материјал“, обликована по партијама

28/57

Partija 8 - Rotirajući instrumenti
Red.
br.
1

ProizvoĎač
3

Način
pakovanja
4

Cena/j. mere
Količina bez PDV-a
5
6

2

Naziv artikla
2
Boreri karbidni produţeniza kolenjak:okrugli veličina
16
Boreri karbidni produţeni za kolenjak: okrugli veličina
21
Boreri karbidni produţeni za kolenjak: okrugli veličina
23

3

Boreri karbidni za nasadnik fisurni veličin a14

4

komada

20

6

Boreri karbidni za nasadnik fisurni veličine 18
Boreri karbidni produţeni za nasadnik:okrugli veličina
18
Boreri karbidni produţeni za nasadnik:okrugli veličina
27

komada

20

7

Boreri čelični za kolenjak:okrugli veličina 21

komada

50

8

Boreri čelični za kolenjak:okrugli veličina 23

komada

20

9

Boreri dijamantski za kolenjak okrugli veličina 18

kom

25

10 Boreri dijamantski za kolenjak okrugli veličina 23

komada

10

11 Boreri (turbinski) dijamantski okrugli veličina 16

komada

50

12 Boreri (turbinski) dijamantski okrugli veličina 18

komada

50

13 Boreri (turbinski) dijamantski okrugli veličina 21

komada

50

14 Boreri (turbinski) dijamantski okrugli veličina 23

komada

60

15 Boreri fisurni 14
Dijamantski boreri turbinski za poteteske radove
ISO806314299534 vel 0,16 i 0,18;iso80631199534
vel0,16 i 0,18;ISO806314551534 vel
0,18;ISO806313199544 vel
0,18;ISO806314166524VEL 0,18;ISO806314250534
VEL0,18;ISO806314251514
VEL0,14;ISO806314299514
VEL.0,16;ISO806104166514
VEL0,18;ISO806314131514
VEL0,16;ISO806314038514
16 VEL0,33;ISO866204257534 VEL 0,23

komada

10

komada

200

kom

120

kom

100

1
2

5

17 četkice za uklananje mekih naslaga
Obrunuto konusne silikonskegumice za poliranje
18 komp.ispuna
Dostaviti po 1 primerak orginalnog pakovanja za navedene stavke
Uzorak će biti ispitan neposredno u praksi.

kom

30

kom

20

kom

50

kom

7

Cena/j.
mere sa
PDV-om
7

3

УКУПНО без ПДВ-_______________ДИН.
ПДВ_____%_______________ДИН.
УКУПНО са ПДВ-oм_______________ДИН.
Датум_____________
ПЕЧАТ И ПОТПИС ПОНУЂАЧА
_____________________________
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Partija 9 – Anestetik

Red.
br.
1
1

Naziv artikla
2

ProizvoĎač
3

Način
pakovanja Količina
4
5
ampule
50x2ml

Lidocain hidrohlorid 40 mg Adrenalin 0.025 mg

Cena/j.
mere bez
PDV-a
6

Cena/j.
mere sa
PDV-om
7

150

Dostaviti po 1 primerak orginalnog pakovanja za navedene stavke
Uzorak će biti ispitan neposredno u praksi.

УКУПНО без ПДВ-_______________ДИН.
ПДВ_____%_______________ДИН.
УКУПНО са ПДВ-oм_______________ДИН.
Датум_____________
ПЕЧАТ И ПОТПИС ПОНУЂАЧА
_______________________
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Partija 10 - Oralna hirurgija-anestetik u karpulama

Red.
br.
1

1

2

Artikain 4%, Adrenalin (Epinefrin) 1:100 000

Način
pakovanja Količina
4
5
Pakovanje:
50 karpula
od 1,7ml
40

Igle za karpul špric

Pakovanje:
od 100 kom
veličine
03x16 i
04x35

Naziv artikla
2

ProizvoĎač
3

Cena/j.
mere bez
PDV-a
6

Cena/j.
mere sa
PDV-om
7

20

Dostaviti po 1 primerak orginalnog pakovanja za navedene stavke
Uzorak će biti ispitan neposredno u praksi.

УКУПНО без ПДВ-_______________ДИН.
ПДВ_____%_______________ДИН.
УКУПНО са ПДВ-oм_______________ДИН.
Датум_____________

ПЕЧАТ И ПОТПИС ПОНУЂАЧА
_______________________
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Partija 11– RO filmovi

Red.
br.
1
1

Naziv artikla
2

ProizvoĎač
3

Način
pakovanja Količina
4
pak.150kom.

Rtg.filmovi

Cena/j.
mere bez
PDV-a
6

Cena/j.
mere sa
PDV-om
7

20

Dostaviti po 1 primerak orginalnog pakovanja za navedene stavke
Uzorak će biti ispitan neposredno u praksi.

УКУПНО без ПДВ-_______________ДИН.
ПДВ_____%_______________ДИН.
УКУПНО са ПДВ-oм_______________ДИН.
Датум_____________
ПЕЧАТ И ПОТПИС ПОНУЂАЧА
_______________________
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Partija 12 – Ortodoncija
Red.
br.
1

5

Naziv artikla
ProizvoĎač
2
3
Koncentrat za toniranje akrilatne tečnosti za
ortodonske aparate
Akrilat za izradu ortodonskih apaeata hladnom
polimerizacijom-tečnost
Akrilat za izradu ortodonskih apaeata hladnom
polimerizacijom-prah
Šraf ortodonski – različitih veličina po
standardimaCE(mini 6,5mm 1 obrt 0,7mm, srednji
7,5mm 1 obrt 0,8mm Bravica sa navojem mora
biti dobro zaštićena kvalitetnom zaštitnom
plastikom,slobodni delovi moraju biti fiksirani.
Šraf ortodonski – različitih veličina po
standardimaCE(maxi 7,5mm 1 obrt
0,8mm)Bravica sa navojem mora biti dobro
zaštićena kvalitetnom zaštitnom
plastikom,slobodni delovi moraju biti fiksirani.
Šraf ortodonski- Bertoni –u tri pravca sa tri
strelice ,po standardima CE (širenje 4mm, 1 obrt
0,35mm), centralni deo mora biti dobro zaštićen
kvalitetnom plastikom.
Zica 0,6mm – super elastična od plemenitog
čelika srednje tvrdoće,čvrstoće 1800-2000N/mm
CE483 ili ekvivalent
Zica 0,7mm – super elastična od plemenitog
čelika srednje tvrdoće,čvrstoće 1800-2000N/mm
CE483 ili ekvivalent

6

Gumice za intermaksilarnu vuču

1
2
3

4

5

3

4

Gumice za bravice- da budu vezane po 22
ligaturne gumice na ključu tako da unutrašnji
7 prečnik gumice od 1,3mm
Pasta za poliranje akrilatnih ortodonskih aparat u
8 stiku
Lanene četke za poliranje akrilatnih ortodonskih
9 aparat
Filc konusi duţine 50mm za poliranje ortodonskih
10 aparat
noţić zubnotehnički za modelovanje dvostrani
11 jedna strana oštra a jedna zaobljena duţine 15 cm
Dostaviti po 1 primerak orginalnog pakovanja za navedene stavke
Uzorak će biti ispitan neposredno u praksi.

Način
pakovanja Količina
4
5
bočica100
ml
4
500ml.

24

700gr.

12

kom

1200

kom

900

kom

400

40 m pak.

14

30 m pak.

16

pak.-100
štapić-ključ
od 22
ligaturne
gumice

25

100

pak.80gr

2

kom

6

kom

18

kom

15

Cena/j.
mere bez
PDV-a
6

Cena/j.
mere sa
PDV-om
7

УКУПНО без ПДВ-_______________ДИН.
ПДВ_____%_______________ДИН.
УКУПНО са ПДВ-oм_______________ДИН.
Датум_____________
ПЕЧАТ И ПОТПИС ПОНУЂАЧА
_______________________
Конкурсна документација у отвореном поступку за ЈН бр.16-4/2016
„Стоматолошки потрошни материјал“, обликована по партијама
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Partija 13 - Protetika-gips

Red.
br.
1

Naziv artikla
2

ProizvoĎač
3

Način
pakovanja Količina
4
5

1

Alabaster (ne zidarski)

pak od 5
kg.

220

2

Tvrdi gips tip 3 poluhidrat kalcijumsulfat

pak od 5
kg.

80

3

Bimstajn

pak od 1
kg.

10

Cena/j.
mere bez
PDV-a
6

Cena/j.
mere sa
PDV-om
7

Dostaviti po 1 primerak orginalnog pakovanja za navedene stavke
Uzorak će biti ispitan neposredno u praksi.

УКУПНО без ПДВ-_______________ДИН.
ПДВ_____%_______________ДИН.
УКУПНО са ПДВ-oм_______________ДИН.
Датум_____________
ПЕЧАТ И ПОТПИС ПОНУЂАЧА
_______________________
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Partija 14 - Protetika-proteze
Red.
br.
1

Naziv artikla
2
Akrilat za izradu individualnih kašika
autopolimerizujući, ţute boje metil
1 metakrilat,katalizator i neorganski pigmen-tečnost
Akrilat za izradu individualnih kašika
2 autopolimerizujući, ţute boje krupnije zrno-prah
Šelak bazna ploča G (1 gr termoplastične mase da
sadrţi 479,1mg šelaka,debljine 1,5 do 1,65 mm
3 svetloruţičaste boje
Šelak bazna ploča D(1 gr termoplastične mase da
sadrţi 479,1mg šelaka,debljine 1,5 do 1,65 mm
4 svetloruţičaste boje
Roze vosak za modelovanje proteza - soft i regular sa
manje od 50 %parafina, sa većim procentom karnauba
5 voska table dimenzije9x19
Akrilat za izradu baze proteze – prah + tečnost
akrilaatna masa za vrućukratku polimerizaciju na bazi
metilmetakrila,bez kadmijuma vreme bubrenja 10
min,vreme za rad 15 min,vreme polimerizacije 20
min,boja pinkroze bez kapilarai tečnost kompatibilna
6 monomer za vruću-kratku polimerizaciju
Izolak-separating fluid sastava 90% voda 10 % sodium
7 alginat,glicerin,borax,boja roze
Autopolimerizujući akrilat za reparaturu proteza –prah
kompatibilan sa akrilatom za izradu baze proteze(boja
8 pink roze bez kapilara)
Autopolimerizujući akrilat za reparaturu proteza –
9 tečnost kompatibilna sa prahom za reparaturu tj bazu
Vosak za lepljenje narandzasti u štapićima na bazi
biljnih smola(12,864),mikrokristalnog
voska(29,240)ţivotinjskog voska i neorgaskih
10 pigmenta
11 Pasta za poliranje proteza
12 Ţica za kukice 0,8 mm
Zubi a 28 za totalne i parcijane proteze
13 ,dvoslojni(cross-linked)
Cink fosfatni cement normalno vezujići
dvokomponentni sitno zrnasti tip I za cementiranje
protetskih fiksnih radova max debljine cementnog
14 filma 0,25 mikromilimetara

ProizvoĎač
3

Način
pakovanja
4

Cena/j. mere
Količina bez PDV-a
5
6

bočica od
250ml.
pak od
500gr.

75
50

pak. kutija
od 12 ploča.

70

pak. kutija
od 12 ploča

50

pak.500 gr

100

pak 1000gr
prah +500ml
tečnost
bočica
500ml

40

bočica od
100gr
boč.od 250
ml

20

pak. od 6
štapića(50
gr)

Cena/j.
mere sa
PDV-om
7

30

20

20

pak 100 gr
kotur od 20
m
kutija od 4
garnitura

5

900

pak 120gr
praha +50
ml tečnosti

10

6

Dostaviti po 1 primerak orginalnog pakovanja za navedene stavke
Uzorak će biti ispitan neposredno u praksi.
УКУПНО без ПДВ-_______________ДИН.
ПДВ_____%_______________ДИН.
УКУПНО са ПДВ-oм_______________ДИН.
Датум_____________
ПЕЧАТ И ПОТПИС ПОНУЂАЧА
_______________________

Конкурсна документација у отвореном поступку за ЈН бр.16-4/2016
„Стоматолошки потрошни материјал“, обликована по партијама
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Partija 15 - Protetika,otisne mase 1

Red.
br.
1

Naziv artikla
2

ProizvoĎač
3

Način
pakovanja Količina
4
5

1

Ireverzibilna hidrokoloidna masa za uzimanje
anatomskih otisaka (alginat) sa hromatskim
indikatorom

pak.-450gr.

400

2

Kondezacioni silikon visoke viskoznosti za
korekcioni otisak zafiksne i kombinovane radove

pak. od 140
ml.

25

3

Kondezacioni silikon niske viskoznosti za prvi
otisak za fiksne i kombinovane radove

pak od 900
ml

15

4

Aktivator pasta za kondezacione silikone niske i
visoke viskoznosti

tuba od
60ml.

20

Cena/j.
mere bez
PDV-a
6

Cena/j.
mere sa
PDV-om
7

Dostaviti po 1 primerak orginalnog pakovanja za navedene stavke
Uzorak će biti ispitan neposredno u praksi.

УКУПНО без ПДВ-_______________ДИН.
ПДВ_____%_______________ДИН.
УКУПНО са ПДВ-oм_______________ДИН.
Датум_____________
ПЕЧАТ И ПОТПИС ПОНУЂАЧА
_______________________

Конкурсна документација у отвореном поступку за ЈН бр.16-4/2016
„Стоматолошки потрошни материјал“, обликована по партијама
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Partija 16 - Protetika-otisne mase 2

Red.
br.
1

1

Naziv artikla
2

ProizvoĎač
3

Cinkoksid eugenol pasta za uzimanje
funkcionalnih otisaka

Način
pakovanja Količina
4
5
komplet
130 gr
+62gr
40

Cena/j.
mere bez
PDV-a
6

Cena/j.
mere sa
PDV-om
7

Dostaviti po 1 primerak orginalnog pakovanja za navedene stavke
Uzorak će biti ispitan neposredno u praksi.

УКУПНО без ПДВ-_______________ДИН.
ПДВ_____%_______________ДИН.
УКУПНО са ПДВ-oм_______________ДИН.
Датум_____________
ПЕЧАТ И ПОТПИС ПОНУЂАЧА
_______________________

Конкурсна документација у отвореном поступку за ЈН бр.16-4/2016
„Стоматолошки потрошни материјал“, обликована по партијама
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Partija 17 - Protetika - otisne mase 3 – termoplastičnamasa

Red.
br.
1

Naziv artikla
2

1

Termoplastična masa za formiranje vestibularnjih
rubova kod funkcionalnih otisaka

ProizvoĎač
3

Način
pakovanja Količina
4
5
pak.kutija
od 18
štapića
40

Cena/j.
mere bez
PDV-a
6

Cena/j.
mere sa
PDV-om
7

Dostaviti po 1 primerak orginalnog pakovanja za navedene stavke
Uzorak će biti ispitan neposredno u praksi.

УКУПНО без ПДВ-_______________ДИН.
ПДВ_____%_______________ДИН.
УКУПНО са ПДВ-oм_______________ДИН.
Датум_____________
ПЕЧАТ И ПОТПИС ПОНУЂАЧА
_______________________

Конкурсна документација у отвореном поступку за ЈН бр.16-4/2016
„Стоматолошки потрошни материјал“, обликована по партијама
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Partija 18 - Protetika - otisne mase 4 - adicioni silikoni

Red.
br.
1
1

2
3

Naziv artikla
2
Adicioni silikon niske viskoznosti za prvi otisak
kod fiksnih radova(PUTTY)
Adicioni silikon visoke viskoznosti za korektivni
otisak kod fiksnih i kombinovanih radova(LIGHT
WODY)
Pištolj (dispenzer) za odgovarajajuće adicione
silikone, plastičan, odnos 1:2

ProizvoĎač
3

Način
pakovanja Količina
4
5
pak 2x450
ml
5
pak 2x50
ml sa miks
20 kanila
7
kom

Cena/j.
mere bez
PDV-a
6

Cena/j.
mere sa
PDV-om
7

2

Dostaviti po 1 primerak orginalnog pakovanja za navedene stavke
Uzorak će biti ispitan neposredno u praksi.

УКУПНО без ПДВ-_______________ДИН.
ПДВ_____%_______________ДИН.
УКУПНО са ПДВ-oм_______________ДИН.
Датум_____________
ПЕЧАТ И ПОТПИС ПОНУЂАЧА
_______________________

Конкурсна документација у отвореном поступку за ЈН бр.16-4/2016
„Стоматолошки потрошни материјал“, обликована по партијама

39/57

Partija 19 - Protetika - konac za retrakciju gingive

Red.
br.
1

1

2

Naziv artikla
2
Konac za retrakciju gingive upredeni
inpregnirani sa aluminijum hlorido heksa
hidratom duţine 203 cm–debljine "0"
Konac za retrakciju gingive upredeni
inpregnirani sa aluminijum hlorido heksa
hidratom duţine 203 cm–debljine "1"

ProizvoĎač
3

Cena/j.
mere bez
PDV-a
6

Način
pakovanja Količina
4
5

pak 2,2 m

10

pak 2,2 m

10

Cena/j.
mere sa
PDV-om
7

Dostaviti po 1 primerak orginalnog pakovanja za navedene stavke
Uzorak će biti ispitan neposredno u praksi.

УКУПНО без ПДВ-_______________ДИН.
ПДВ_____%_______________ДИН.
УКУПНО са ПДВ-oм_______________ДИН.
Датум_____________
ПЕЧАТ И ПОТПИС ПОНУЂАЧА
_______________________

Конкурсна документација у отвореном поступку за ЈН бр.16-4/2016
„Стоматолошки потрошни материјал“, обликована по партијама

40/57

Partija 20 - Vizil

Red.
br.
1

Naziv artikla
2

1

Pesak za peskiranje 250mikrona

2

Vostana retenciona omca(totalni W)

3

Vostana mrezica za retenc.donja omča

4

Vosak folija samolepljiva Casting wax 0,5 mm

5

Elektrolit tečnost

6

Gravirani vosak( pločice 0,5mm)

7

Gumice valjkaste crne

8

Gumice točkaste crne
Četke za poliranje vizil proteza na metalnoj
osnovi

9

ProizvoĎač
3

10 Četke za visoki sjaj (jelenska koţa) male za vizil

Cena/j.
mere bez
PDV-a
6

Način
pakovanja Količina
4
5
pak 1 kg.
pak od 25
kom
Pak od 20
kom
pak od 32
kom

40

1 lit
pak od 15
tabli
pak.(100
kom)
pak.(100
kom)

5

kom

90

kom

2

Cena/j.
mere sa
PDV-om
7

1
3
1

2
1
1

Dostaviti po 1 primerak orginalnog pakovanja za navedene stavke
Uzorak će biti ispitan neposredno u praksi.

УКУПНО без ПДВ-_______________ДИН.
ПДВ_____%_______________ДИН.
УКУПНО са ПДВ-oм_______________ДИН.
Датум_____________
ПЕЧАТ И ПОТПИС ПОНУЂАЧА
_______________________

Конкурсна документација у отвореном поступку за ЈН бр.16-4/2016
„Стоматолошки потрошни материјал“, обликована по партијама
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Partija 21 - Protetika - Keramika

Red.
br.
1
1

Naziv artikla
2

6

Bonding 3C u prahu ( ne pasta )
Prirodni keramicki prah za fasetiranje
metalokeramičkih skeleta u konvencionalnom
KTŠ opsegu od 13,8 do 15,2
Modelaciona tecnost kompatibilna sa prirodnim
keramičkim prahom
Akcent fluid kompatibilan sa prirodnim
keramičkim prahom
Akcent prah kompatibilan sa prirodnim
keramičkim prahom
Margin komptibilna sa prirodnim keramičkim
prahom

7

Vosak za krunice

8

Cervikalni vosak

9

Adapta folija,meka 0,6 mm

2
3
4
5

ProizvoĎač
3

Način
pakovanja Količina
4
5
pak.20 gr
pak od 50
gr
pak od
250ml
pak od
20ml

Cena/j.
mere sa
PDV-om
7

2

40
4
2

pak od 5 gr
pak od
12gr
pak od
100gr
pak od 100
gr
pak od 100
kom

3

10 Lak za patrljke (srebrni )

pak.15ml

2

11 RazreĎivač za lak

2

13 Vosak u zici 3 mm na koturu
Masa za ulag.keramike speed sa tečnošću za koju
nije potrebno ulaganje u metalnu već u silikonsku
14 kivetu

pak. 30 ml
kotur od
250 gr
kotur od
250 gr
pak.4,5kg.
Praha i 1 l
tečnosti

15 Cetkice za keramiku
Vatrost.plocice ikocici kompatibilne sa prirodnim
16 metalnim prahom

kom.
set od 2pl +
20 koc.

6

17 Vatrostalna vata

pak

1

18 Plastelin za adaptu

pak

2

12 Vosak u zici 2mm na koturu

Cena/j.
mere bez
PDV-a
6

5
1
1
2

1
1

6

1

Dostaviti po 1 primerak orginalnog pakovanja za navedene stavke
Uzorak će biti ispitan neposredno u praksi.

УКУПНО без ПДВ-_______________ДИН.
ПДВ_____%_______________ДИН.
УКУПНО са ПДВ-oм_______________ДИН.
Датум_____________
ПЕЧАТ И ПОТПИС ПОНУЂАЧА
_______________________
42/57
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Partija 22– Rotirajući instrumenti za obradu protetskih i ortodonskih radova
Red.
br.
1

Naziv artikla
2

1

Sinter dijamanti
ISO807.104.274.543.050;ISO807.104.143.543.050

ProizvoĎač
3

Cena/j.
Način
mere bez
pakovanja Količina PDV-a
4
5
6
kom.

6

kom.

6

3

Sinter dijamantiISO807.104.199.524.037
Sinter dijamanti
ISO807.104.112.5013037;ISO807.104.172.513.037

kom.

8

4

Kamenje raznih oblika

kom.

80

Šmirgla na platnu (180 i 220 širine 15mm
Vidija boreri za nasadnik karbidni(okrugli)veličina
6 16,18
Karbidni frezer za obradu akrilatnih ploča
,plamičastog oblika sa plavim prstenom
7 (14mm)ISO 500.10.274.190.060
Karbidni frezer za obradu akrilatnih ploča
plamičastog oblika sa crvenim prstenom
8 ISO500.104.194.140.060
Karbidni frezer za obradu akrilatnih ploča
glavičastog oblika sa crvenim prstenom
9 ISO500.104.237.140.060
Dijamantska šajbna za sečenje ortodonskih aparat
sa crvenim prstenom ISO
10 806.104.355.504.350.514.190
Dijamantska šajbna za sečenje ortodonskih aparat
sa crvenim prstenom ISO
11 806.104.355.504.350.514.220
Round borer za obradu akrilatnih proteza
12 ISO500104001001C1.104.016

kotur 10m

12

kom

12

kom .

17

kom .

19

kom .

6

kom .

12

kom.

12

kom.

5

13 Dijamant za obradu proteza ISO806104860544085
Gumice za poliranje proteza
14 ISO658104273514100;ISO658104273514070

kom.

5

kom.

20

kom.

20

kom

6

kom

50

kom

4

kom

10

2

5

15 Mandrela za šmirglu
Dijamantska šajbna za sečenje ortodonskih aparat
16 sa crvenim prstenom ISO 806.104.361.514.100
četke za poliranje proteza četvororedne na drvenoj
17 osnovi4/40/80 mm
Dijamantska šajbna za sečenje gipsa45x0,35 mm
18 ISO 806.104.378524450
Dijamantska šajbna za keramiku
19 ISO806.104.355.514.220;ISO806.104.355.524.220
Dostaviti po 1 primerak orginalnog pakovanja za navedene stavke
Uzorak će biti ispitan neposredno u praksi.

Cena/j.
mere sa
PDV-om
7

УКУПНО без ПДВ-_______________ДИН.
ПДВ_____%_______________ДИН.
УКУПНО са ПДВ-oм_______________ДИН.
Датум_____________
ПЕЧАТ И ПОТПИС ПОНУЂАЧА
______________________________

Конкурсна документација у отвореном поступку за ЈН бр.16-4/2016
„Стоматолошки потрошни материјал“, обликована по партијама
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Partija 23 – Stomatološki instrumenti

Red.
br.
1

Naziv artikla
2

ProizvoĎač
3

Način
pakovanja Količina
4
5
pak.12kom.
30

1

Ogledala zubna

2

Drske za ogledalca

kom

50

3

Pincete stomatološke

kom

50

4

kom

10

kom

50

6

Pincete hirurška duţine 12,5 cm
Sonda stomatološka dugačka 12,5 cm blago
savijene
Ekskavator stomatološki dvostrani ovalnog
oblika od 1 do 3 mm

kom

50

7

Šestica veličine od 2-2,5 mm

kom

50

8

Kireta za kost gornja ovalna od 3 mm

kom

10

9

Kireta za kost donja ovalan od 4 mm

kom

10

kom

50

5

10 Tacna za pregled stomatološka

Cena/j.
mere bez
PDV-a
6

Cena/j.
mere sa
PDV-om
7

Dostaviti po 1 primerak orginalnog pakovanja za navedene stavke
Uzorak će biti ispitan neposredno u praksi.

УКУПНО без ПДВ-_______________ДИН.
ПДВ_____%_______________ДИН.
УКУПНО са ПДВ-oм_______________ДИН.
Датум_____________
ПЕЧАТ И ПОТПИС ПОНУЂАЧА
_______________________

Конкурсна документација у отвореном поступку за ЈН бр.16-4/2016
„Стоматолошки потрошни материјал“, обликована по партијама

44/57

Partija 24 – Stomatološki instrumenti-dečija klješta

Red.
br.
1

Naziv artikla
2

ProizvoĎač
3

Način
pakovanja Količina
4
5

1

Dečija donja incizalna

kom

8

2

Dečija donja korenska

kom

8

3

Dečija donja molarna

kom

8

4

Dečija gornja incizalna

kom

8

5

Dečija gornja korenska

kom

8

6

Dečija gornja molarna

kom

8

Cena/j.
mere bez
PDV-a
6

Cena/j.
mere sa
PDV-om
7

Dostaviti po 1 primerak orginalnog pakovanja za navedene stavke
Uzorak će biti ispitan neposredno u praksi.

УКУПНО без ПДВ-_______________ДИН.
ПДВ_____%_______________ДИН.
УКУПНО са ПДВ-oм_______________ДИН.
Датум_____________
ПЕЧАТ И ПОТПИС ПОНУЂАЧА
_______________________
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Partija 25 - Sitan invetar

Red.
br.
Naziv artikla
1
2
1 Aparat za skidanje kamenca sa 6 nastavaka
2 Stomatološka LED lampa za polimerizaciju

ProizvoĎač
3

Način
pakovanja Količina
4
5
pakovanje
3
pakovanje
3

Cena/j.
mere bez
PDV-a
6

Cena/j.
mere sa
PDV-om
7

Dostaviti po 1 primerak orginalnog pakovanja za navedene stavke
Uzorak će biti ispitan neposredno u praksi.

УКУПНО без ПДВ-_______________ДИН.
ПДВ_____%_______________ДИН.
УКУПНО са ПДВ-oм_______________ДИН.
Датум_____________
ПЕЧАТ И ПОТПИС ПОНУЂАЧА
_______________________

Конкурсна документација у отвореном поступку за ЈН бр.16-4/2016
„Стоматолошки потрошни материјал“, обликована по партијама
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Partija 26 - Oralna hirurgija-hirurški konac

Red.
br.
1
1

Naziv artikla
2
Hiruski konac (silk 3-0) trouglasta i okrugla igla,
duţina igle 16 do 19 mm, duţina konca 50- 70 cm

ProizvoĎač
3

Način
pakovanja
4
pak od 12
kom

Količina
5

Cena/j.
mere bez
PDV-a
6

Cena/j.
mere sa
PDV-om
7

60

Dostaviti po 1 primerak orginalnog pakovanja za navedene stavke
Uzorak će biti ispitan neposredno u praksi.

УКУПНО без ПДВ-_______________ДИН.
ПДВ_____%_______________ДИН.
УКУПНО са ПДВ-oм_______________ДИН.
Датум_____________
ПЕЧАТ И ПОТПИС ПОНУЂАЧА
_______________________

Конкурсна документација у отвореном поступку за ЈН бр.16-4/2016
„Стоматолошки потрошни материјал“, обликована по партијама
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Partija 27 - Oralna hirurgija-hiruške rukavice

Red.
br.
1

Naziv artikla
2

ProizvoĎač
3

Način
pakovanja
4

Količina
5

1

Hiruske rukavice (br.7;7,5 )

pak.-50kom.

14

2

Skalpel No.15

pak.-100kom.

16

3

Jodoform štrajf

pak 5 m

25

4

Lokalni hemostatik

pak 10 kom.

75

Cena/j.
mere bez
PDV-a
6

Cena/j.
mere sa
PDV-om
7

Dostaviti po 1 primerak orginalnog pakovanja za navedene stavke
Uzorak će biti ispitan neposredno u praksi.

УКУПНО без ПДВ-_______________ДИН.
ПДВ_____%_______________ДИН.
УКУПНО са ПДВ-oм_______________ДИН.
Датум_____________
ПЕЧАТ И ПОТПИС ПОНУЂАЧА
_______________________

Конкурсна документација у отвореном поступку за ЈН бр.16-4/2016
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(ОБРАЗАЦ 3)

ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

У складу са чланом 88. став 1. ЗЈН, 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 средства 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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(ОБРАЗАЦ 4)
ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ
У складу са чланом 26. ЗЈН, ________________________________________,
(Назив понуђача)
даје:

ИЗЈАВУ
О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у поступку јавне набавке:
„Стоматолошки потрошни материјал“, обликована по партијама, бр: 16-4/2016, 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 ЗЈН 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) ЗЈН.
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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(ОБРАЗАЦ 5)
ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОНУЂАЧА О ИСПУЊЕНОСТИ ОБАВЕЗНИХ И ДОДАТНИХ УСЛОВА ЗА УЧЕШЋЕ У
ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ - ЧЛ. 75. И 76. ЗЈН
Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник понуђача, дајем следећу
ИЗЈАВУ
Понуђач _____________________________________________[навести назив понуђача] у поступку јавне набавке:
„Стоматолошки потрошни материјал“, обликована по партијама број: 16-4/2016, испуњава све услове из чл. 75. и 76.
ЗЈН, односно услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то:
1) Понуђач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1)
ЗЈН);
2) Понуђач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела као члан организоване
криминалне групе, да нису осуђивани 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) ЗЈН);
3) Понуђач 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) ЗЈН);
4) Понуђач је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и
условима рада, заштити животне средине и нема забрану обављања делатности која је на снази у време
подношења понуде за предметну јавну набавку (чл. 75. ст. 2. ЗЈН);

Место:_____________
Датум:_____________

М.П.

Понуђач:
_____________________

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког
понуђача из групе понуђача и оверена печатом, на који начин сваки понуђач из групе понуђача изјављује да испуњава
обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) ЗЈН, а да додатне услове испуњавају заједно.
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(ОБРАЗАЦ 6)
ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОДИЗВОЂАЧА О ИСПУЊЕНОСТИ ОБАВЕЗНИХ УСЛОВА ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ
ЈАВНЕ НАБАВКЕ - ЧЛ. 75. ЗЈН

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник подизвођача, дајем следећу

ИЗЈАВУ

Подизвођач _____________________________________________[навести назив подизвођача] у поступку јавне набавке:
„Стоматолошки потрошни материјал“, обликована по партијама, број:
16-4/2016, испуњава све услове из чл. 75. ЗЈН, односно услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну
јавну набавку, и то:
1) Подизвођач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар (чл. 75. ст. 1. тач.
1) ЗЈН);
2) Подизвођач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела као члан организоване
криминалне групе, да нису осуђивани 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) ЗЈН);
3) Подизвођач 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) ЗЈН);
4) Подизвођач је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и
условима рада, заштити животне средине и нема забрану обављања делатности која је на снази у време
подношења понуде за предметну јавну набавку (чл. 75. ст. 2. ЗЈН).

Место:_____________
Датум:_____________

М.П.

Подизвођач:
_____________________

Напомена: Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица
подизвођача и оверена печатом.
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(ОБРАЗАЦ 7)
VII МОДЕЛ УГОВОРА

Модел уговора понуђач је у обавези да попуни, овери печатом и потпише на крају, чиме
потврђује да је упознат са елементима уговора и да их у потпуности прихвата.
У околностима када понуду подноси група понуђача, модел уговора потребно је да парафира и
овери печатом овлашћено лице групе понуђача на крају, уколико га је група овластила, чиме
потврђује да прихвата све елементе уговора.
Уколико група понуђача наступа равноправно, онда је потребно да овлашћена лица сваког од
чланова групе понуђача, модел уговора парафирају и овере печатом на крају, чиме потврђују да
прихватају све елементе уговора.
За све партије које се нуде, доставља се један модел уговора, са обавезом означавања у моделу
уговора партија које се нуде (заокруживањем броја партије).
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УГОВОР
ЗА НАБАВКУ И ИСПОРУКУ
Уговорне стране:
НАРУЧИЛАЦ:

Дом здравља „Земун“-Земун,ул. Рада Кончара 46,
МБ:7041632,ПИБ:100203635,бр.рачуна:840-626661-05
кога заступа др Ксенија Узуновић
( у даљем тексту: „НАРУЧИЛАЦ“ )
И

ИСПОРУЧИЛАЦ:

____________________________, МБ______________,
ПИБ______________, број рачуна___________________,
кога заступа директор _____________________________
(у даљем тексту: „Испоручилац“)

Уговорне стране констатују:
- да је Наручилац на основу чл. 32. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС" број 124/2012
- у даљем тексту: ЗЈН) спровео отворени поступак, јавне набавке добара „СТОМАТОЛОШКИ
ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ“, за потребе Дома здравља „Земун“, на годину дана (12 месеци),
односно до утрошка уговорених количина или уговорених финансијских средстава.
-да је Испоручилац дана: _____.2016. године поднео понуду дел. бр. _____________ од ____________
године (понуђач уписује свој заводни број и датум), која је заведена код Наручиоца под бројем
______________ од _____________ године (понуђач не попуњава овај податак, која се сматра
саставним делом овог уговора. Саставни део уговора је техничка спецификација.
- да је Наручилац на основу понуде Испоручиоца и Одлуке о додели уговора дел. број___________
од ________ .2016. године (понуђач не попуњава овај податак) изабрао Добављача за
испоруку добара захтеваних у конкурсној документацији.
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ПРЕДМЕТ УГОВОРА
Члан 1.
Предмет овог уговора је набавка добара – набавка „СТОМАТОЛОШКИ ПОТРОШНИ
МАТЕРИЈАЛ“, обликована по партијама, у свему према конкурсној документацији и техничким
захтевима, односно, техничким спецификацијама, а који су саставни део овог уговора.
ВРЕДНОСТ НАБАВКЕ
Члан 2.
Уговорену цену чине:
цена набавке добара - набавка „„СТОМАТОЛОШКИ ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ“,
обликована по партијама из чл. 1. овог Уговора, без пореза на додату вредност, у укупном
износу
од ___________________________________________________ динара,
порез на додату вредност у износу од ________________ динара,
Укупна уговорена цена износи: ______________________ динара
(словима:_________________________________________________________________
____________________________динара )

СТРУКТУРА ЦЕНЕ
Члан 3.
Структура цене одређена је након спроведеног отвореног поступка тако да је цена по
позицијама дата у табели спецификација по Партијама.
ДИНАМИКА И НАЧИН ПЛАЋАЊА
Члан 4.
Сва плаћања по овом уговору Испоручиоцу ће вршити Наручилац.
Уговорне стране су сагласне да ће Испоручиоцу исплата уговореног износа из члана 2. овог
Уговора бити извршена на следећи начин:
Плаћање ће се вршити у року од ______(45 до 60 дана) по испостављеном рачуну, а за
испоруку у конкретној количини, а све у складу са понудом изабраног понуђача.
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Члан 5.
Уговорена цена из члана 2. овог Уговора представља вредност за извршење послова у
условима и обиму одређеном одредбама овог Уговора.
Уговорена цена подразумева:
Набавку и испоруку „СТОМАТОЛОШКИ ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ“, који су уговорени, а
према садржају достављеном у понуди.
РОК
Члан 6.
У случају измењених околности у пословању, условљених изменама и допунама Уговора о
финансирању са РФЗО-ом, Наручилац заржава право измене дефинисаних количина у Обрасцу
структуре цена односно понуде (која је саставни део овог Уговора).
Наручилац задржава право одустајања од појединих ставки уговорених количина, изузетно,
услед оправданих околности, које се нису могле предвидети у тренутку потписивања уговора.
Могућа је промена цене уколико дође до промене курса РСД/ЕВРО за више од 5% у односу
на средњи курс НБС на дан отварања понуда. Евентуална промена цене би се вршила за део који није
исплаћен, а у висини износа промене средњег курса НБС од дана отварања понуда до дана
фактурисања.
Ова евентуална промена ће се дефинисати анексом уговора.
РОК
Члан 7.
Испоручилац је у обавези да асортиман и количине стоматолошкиог потрошног материјала,
испоручује сукцесивно према динамици коју одређује Наручилац.
Уколико Наручилац утврди да Испоручилац не прати динамику извршења посла и ако након
писаног упозорења у року од 5 (пет) дана од дана уручења писаног упозорења, не констатује да је
кашњење у реализацији посла надокнађено, Наручилац има право да раскине Уговор, уведе другог
Испоручиоца у посао и изврши наплату гаранције за добро извршење посла.
У случају из претходног става, трошкови ангажовања другог Испоручиоца падају на терет
уговореног првог Испоручиоца.
ОБАВЕЗЕ ИСПОРУЧИОЦА
Члан 8.
Испоручилац се обавезује да поступи у складу са претходно наведеним обавезама као и у
складу са писменим инструкцијама Наручиоца. Ако Испоручилац не поступи у складу са обавезама
и по инструкцијама Наручиоца, Наручилац има право да раскине Уговор, уведе другог Испоручиоца
у посао и изврши наплату гаранције(менице) за добро извршење посла.
У случају из претходног става, трошкови ангажовања другог Испоручиоца падају на терет
уговореног Испоручиоца.
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Члан 9.
Садржај испоруке мора бити у сагласности са техничким захтевом Наручиоца, одређеним у
конкурсној документацији, условима и законским прописима.
Члан 10.
Испоручилац се обавезује да према члану 1. овог Уговора испоручи понуђени
Стоматолошки потрошни материјал, према садржају из понуде.
Уз испоруку Стоматолошког потрошног материјала, Испоручилац се обавезује да за сваки
артикал који достави Решење надлежног органа за стављање у промет или интернет адресу на којој
се налазе информације везане за Стоматолошки материјал ( сем за артикле које се не воде као
медицинско средство).
Приликом испоруке добара, Наручилац ће извршити квалитативни и квантитативни пријем
робе, уколико Наручилац посумња и докаже да квалитет не одговара захтеваним техничким
карактеристикама,захтеваће од Испоручиоца да иста добра замени најкасније у року од 2 (два дана).
Члан 11.
Испоручилац се обавезује да, без писмене сагласности Наручиоца, неће током извршења
Уговора објављивати нити чинити доступним трећим лицима документацију и податке на пословима
који су предмет овог Уговора, било у целини било у деловима.
Уговорне стране ће третирати као поверљиве све техничке и друге податке везане за овај
Уговор. Сви документи, инструкције и друге информације у вези са овим Уговором Испоручилац ће
користити искључиво за извршење уговорних обавеза.
Члан 12.
Испоручилац је дужан да се строго придржава обавеза из претходног члана овог уговора. У
случају да се не придржава, Наручилац има право на раскид овог Уговора, накнаду настале штете и
наплату менице за добро извршење посла.
Члан 13.
Испоручилац – Понуђач је одговоран за исправност и квалитет испоручених добара.
При пријему испоруке од стране Наручиоца, Испоручилац је у обавези да стави на
располагање све доказе о квалитету добара.
СРЕДСТВА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА
Члан 14.
Испоручилац- Понуђач је у обавези да на дан закључења уговора достави наручиоцу
МЕНИЦУ за:
1. Добро извршење посла у износу од 10% од вредности уговора без ПДВ-а са роком
важности 30 дана дужим од уговореног рока за коначно извршење посла.
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са клаузулом „неопозива“, „безусловна“ „платива на први позив“ и „без права на приговор“, за
јавну набавку бр. 16-4/2016 – набавка добара „СТОМАТОЛОШКИ ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ“
обликована по партијама, према техничким спецификацијама Наручиоца.
Ако се у року реализације уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, мора се
продужити важност средстава финансијсог обезбеђења за период за колико је продужен рок
извршења уговорне обавезе.
ОБАВЕЗЕ НАРУЧИОЦА
Члан 15.
Наручилац се обавезује да Испоручиоцу обезбеди увид у документацију неопходну за
реализацију послова из члана 1. овог Уговора.
Наручилац се обавезује да обезбеди стручну контролу приликом примопредаје добара.
ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 16.
Уколико се подаци и одредбе наведени у неком документу који је саставни део овог уговора
разликују од података наведених у овом тексту уговора, важећи је текст овог уговора.
Члан 17.
Све евентуалне спорове који настану поводом овог Уговора – уговорне стране ће покушати да
реше споразумно, а у супротном се уговара надлежност Привредног суда у Београду.
Члан 18.
Уговор ступа на правну снагу када га све уговорне стране потпишу, односно, када
Испоручилац достави Наручиоцу меницу за добро извршење посла, и важи годину дана, односно до
утрошка уговорених финансијских средстава или количина по овом уговору.
На све што није регулисано одредбама овог Уговора, примениће се одредбе Закона о
облигационим односима.
Члан 19.
Уговорне стране сагласно изјављују да су уговор прочитале, разумеле и да уговорне одредбе у
свему представљају израз њихове стварне воље.
Овај Уговор је сачињен у 6(шест) истоветних примерака, од чега су 4 (четири) примерка за
Наручиоца, а 2 (два) примерка за Испоручиоца Уговора.

Испоручилац:

Наручилац:
Директор Дома здравља „Земун“

_____________________

___________________________
Др Ксенија Узуновић
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