ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
ДОМ ЗДРАВЉА ,,ДР ЈОВАН ЈОВАНОВИЋ ЗМАЈ'', СТАРА ПАЗОВА
ЈАВНА НАБАВКА
ДИЈАЛИЗАТОРИ И МАТЕРИЈАЛ ЗА ДИЈАЛИЗУ - заједнички
материјал за све типове машина
ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК
ЈАВНА НАБАВКА бр. 9-9/18

Измена конкурсне документације се односи на страну 8, 10 и 11 у делу ,, УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У
ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 75. И 76. И У ПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ
ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА'' у делу – ДОДАТНИ УСЛОВИ у табеларном приказу под редним
бројем 10 и редним бројем 12,
Тако да уместо:
- 10) Референтна листа са наведеним установама које је Понуђач снабдевао добрима који су предмет
набавке у 2018. години и вредностима уговора.
Доказ: Оверена изјава понуђача са вредностима
yговора (Образац бр 8)
Треба да стоји:
- 10) а) Референтна листа са наведеним установама које је Понуђач снабдевао добрима који су предмет
набавке у 2018. години и вредностима уговора.
б) Уколико понуђач нуди добро којим није располагао у 2018.години у обавези је да достави потписану и
оверену изјаву на свом меморандуму којом потврђује под пуном материјалном, кривичном и моралном
одговорношћу да наведена добра нису прометовали у 2018. години и да ће обезбедити снабдевање
уколико понуда буде изабрана као најповољнија.
Доказ а): Оверена изјава понуђача са вредностима
yговора (Образац бр 8)
Доказ б): Оверена изјава на меморандуму понуђача да није располагао добром у 2018.години
и уместо :
- 12) Понуђена добра за све партије из групе 2 морају да буду усклађена са стандардима SRPS
8637/ ISO 8637 SRPS 1283/EN 1283
Доказ: Понуђач за све партије у групи 2 мора да приложи каталог и/или упутство за употребу
понуђеног медицинског добра на коме се наводе оба тражена стандарда.
Треба да стоји:
- 12) Понуђена добра за све партије из групе 2 морају да буду усклађена са стандардом SRPS
8637/ ISO 8637
Доказ: Понуђач за све партије у групи 2 мора да приложи каталог и/или упутство за употребу
понуђеног медицинског добра на коме се наводе оба тражена стандарда.

I ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

1. Предмет јавне набавке
-

НАЗИВ АДРЕСА И ИНТЕРНЕТ СТРАНА НАРУЧИОЦА
Дом здравља „Др Јован Јовановић Змај“ Стара Пазова,Ул. Владимира Хурбана бр. 2.
Интернет адреса : www.dzspazova.rs

-

ВРСТА ПОСТУПКА
Отворени поступак јавне набавке

-

ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
ЈН бр. 9-9/18 добра – Дијализатори и материјал за дијализу – заједнички материјал за све
типове машина, по партијама; количине за 9 месеци, потребе за 2019.годину

-

Ознака из општег речнкика набавке:
33141324 – Игле за дијализу,
33181520 – Потрошни материјал за реналну дијализу,
33692800 – Раствори за дијализу

2. Партије
Предметна јавна набавкa је обликована у 11 партија
Група 1 Заједнички материјал за све типове машина
Партија
бр.
1.
2.
3.
4.

Назив партије
Игле за хемодијализу - фистулне (15G,16G,17G), сет од 2 комада са ротирајућим
крилцима и леђним отвором, дужина игле 20мм, 25мм и 32мм, дужина прикључног
црева 150мм
Физиолошки раствор 0,9% NaCl, за примену и завршетак HD третмана са
одговарајућим системом за инфузију (паковање 1 или 2 литра)
Натријум хлорид у таблетама
ПроХД сет

Група 2 Дијализатори
Партија
бр.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Назив производа
Дијализатор, Синтетичко влакно, Low – flux 1,6 m² стерилисан без етилен оксида;
Дијализатор, Синтетичко влакно, Low – flux 1,8 m² стерилисан без етилен оксида;
Дијализатор, Синтетичко влакно, High – flux 1,5 m² стерилисан без етилен оксида, без
бисфенола А у мембрани и кућишту
Дијализатор, Синтетичко влакно, High – flux 1,7 m² стерилисан без етилен оксида;
Дијализатор, Синтетичко влакно, High – flux 1,9 m² стерилисан без етилен оксида, без
бисфенола А у мембрани и кућишту
Дијализатор, Синтетичко влакно, High – flux 2,3 m² стерилисан без етилен оксида;
Дијализатор, Синтентска мембрана за хемодијализу, површине 1,7 m² стерилисан без
етилен оксида; специјализована мембрана за уклањање већих, средњих молекула (од
20 kDa до 45 kDa)

II ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈЕ), КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС
ДОБАРА, РАДОВА ИЛИ УСЛУГА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА
ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА, МЕСТО ИЗВРШЕЊА ИЛИ ИСПОРУКЕ ДОБАРА,
ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ УСЛУГЕ И СЛ.
III ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА И ПЛАНОВИ
Група 1 Заједнички материјал за све типове машина
Партија
бр.

1.

2.
3.

Назив партије
Игле за хемодијализу - фистулне
(15G,16G,17G), сет од 2 комада са
ротирајућим крилцима и леђним отвором,
дужина игле 20мм, 25мм и 32мм, дужина
прикључног црева 150мм
Физиолошки раствор 0,9% NaCl, за примену и
завршетак HD третмана са одговарајућим
системом за инфузију (паковање 1 или 2
литра)
Натријум хлорид у таблетама

Јед. мера

Количина

Ком

7.000

Литра

3.000

Кг

2.000

ПроХД сет (непропусна подлога 50 cmx50cm –
1ком; Нитрилне рукавице без талка – 4 ком;
Фластер траке самолепљиве 14,5cm x 1.5cm – 4
ком; Фластер траке самолепљиве 14,5cm x 2.5cm
4.
Ком
– 4 ком; Неткана вишеслојна тупфер газа 7.5cm x
7.5cm – 10 ком; Компресивни хемостатски фластер
– 2 ком
НАПОМЕНА: Наручилац задржава право да у периоду набавке може мењати
количине добара наведене у спецификацији за ± 10%.

6.000

Група 2 Дијализатори
Партија
бр.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

11.

Назив производа

Јед. мера

Количина

Ком

220

Ком

220

Ком

750

Ком

1.920

Ком

750

Ком

420

Ком

100

Дијализатор, Синтетичко влакно, Low – flux
1,6 m² стерилисан без етилен оксида;
Дијализатор, Синтетичко влакно, Low – flux
1,8 m² стерилисан без етилен оксида;
Дијализатор, Синтетичко влакно, High – flux
1,5 m² стерилисан без етилен оксида, без
бисфенола А у мембрани и кућишту
Дијализатор, Синтетичко влакно, High – flux
1,7 m² стерилисан без етилен оксида;
Дијализатор, Синтетичко влакно, High – flux
1,9 m² стерилисан без етилен оксида, без
бисфенола А у мембрани и кућишту
Дијализатор, Синтетичко влакно, High – flux
2,3 m² стерилисан без етилен оксида;
Дијализатор, Синтентска мембрана за
хемодијализу, површине 1,7 m² стерилисан
без етилен оксида; специјализована
мембрана за уклањање већих, средњих
молекула (од 20 kDa до 45 kDa)

НАПОМЕНА: Наручилац задржава право да у периоду набавке може мењати
количине добара наведене у спецификацији за ± 10%.

Неопходно је да понуђена добра поседују следеће техничке карактеристике:
Понуђено медицинско средство мора поседовати CE знак.
Понуђена добра за све партије из групе 2 морају да буду усклађена са стандардима SRPS
8637/ ISO 8637.

Понуђач за све партије у групи 2 мора да приложи каталог и/или упутство за употребу
понуђеног медицинског добра на коме се наводе оба тражена стандарда.
Понуђач је у обавези да достави сертификат ISO 9001:2008, који гласи на понуђача.
Понуђена добра морају бити компатибилна моделу апарата Fresenius, Arti и Nipro за који се
набавља потрошни материјал.
Понуђено средство мора имати важеће Решење о упису медицинског средства у регистар
медицинских средстава. Уколико је Решење о упису медицинског средства истекло и није
обновљено, при чему добро може да се нађе у промету у складу са Законом о лековима и
медицинским средствима (,,Сл. Гласник РС'', бр. 30/10 и 107/12), понуђач је у обавези да
достави заједно са копијом предат захтев за обнову Решења о упису.
Напомена:
Понуђена медицинска средства у свему морају испуњавати стандарде материјала који су
дефинисани Правилником о стандардима материјала за дијализе које се обезбеђују из
средстава обавезног здравственог осигурања („Службени гласник РС“ бр. 88/12,41/13,36/14
и 37/14)
Понуђач попуњава тражене податке за оне партије за које подноси понуду.
За оне партије за које понуђач не учествује, оставља непопуњење.
Понуда које не садрже тражене податке, биће одбијена као неприхватљива!

III 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:

Број
документа

Назив документа

ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ
1)Услов: Да је понуђач регистрован код надлежног
органа, односно уписан у одговарајући регистар;
Доказ:Извод
из регистра Агенције за привредне
регистре, односно извода из регистра надлежног
Привредног суда.
2)Услов:Да понуђач и његов законски заступник није
осуђиван за неко од кривчних дела као члан
организоване криминалне групе, да није осуђиван за
кривична дела против привреде, кривична дела против
заштите животне средине, кривично дело примања
или давања мита, кривично дело преваре;
Доказ за правно лице:
-Уверење надлежног суда да правно лице није
осуђивано 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.
-Извод из казнене евиденције надлежне Полицијске
управе да законски заступник (ако их има више – за
сваког од њих) није осуђиван за неко од кривичних
дела као члан организоване криминалне групе, да није
осуђиван за кривична дела против привреде, кривична
дела против заштите животне средине, кривично дело
примања или давања мита, кривично дело преваре.
Ако понуду подноси предузетник потребно је да
достави само Извод из казнене евиденције надлежне
Полицијске управе.
Доказ нe може бити старији од два месеца пре
отварања понуде.
3) Услов:Да је понуђач измирио доспеле порезе,
доприносе и друге јавне дажбине у складу са
прописима Републике Србије или стране државе када
има седиште на њеној територији;
Доказ:Уверења
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, не старија од два месеца пре
отварања понуде.
Овај доказ достављају сви понуђачи било да су
правна лица или предузетници.

Датум
документ
а

Издат од
стране

Број
страна
у
прилог
у

4) Важећа дозвола за обављање делатности, издата
од надлежног државног органа
Доказ: Важећа дозвола Министарства здравља

Понуђач који је уписан у регистар понуђача, за обавезне услове тачка 1. до 3., уписује само број под
којим је уписан у регистар понуђача. Понуђач кроз (образац 4. у поглављу V ове конкурсне
документације), којом понуђач под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да
испуњава услове за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. ст. 1. тач. 1) до 4) и став 2. ЗЈН,
дефинисане овом конкурсном документацијом
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:
5) Услов: Упис медицинског средства у Регистар
медицинских средстава које води Агенција за лекове
и медицинских средстава Србије, да учествују на
тендеру Дома здравља ,,Др Јован Јовановић Змај''
Стара Пазова 9-9/18.
Доказ: Решење о упису медицинског средства у
Регистар медицинских средстава које води Агенција за
лекове и медицинских средстава Србије.
6) Услов: Да je понуђач располаже неопходним
пословним и финансијским капацитетом, односно да
рачун Понуђача није био у блокади, дуже од 10 (десет)
дана у последњих 6 (шест) месеци од објављивања
јавног позива на порталу Јавних набавки.
Доказ:
Потврда о броју дана неликвидности, издата од стране
Народне банке Србије

7) Услов: да медицинско средство поседује Це знак.
Доказ: достава наведеног ЦЕ знака
8)Услов:Технички капацитет
Доказ:Оверена изјава понуђача да поседује бар једно
доставно возило којим ће се омогућити сукцесивна
испорука добра која је предмет ове набавке, до ФЦО
магацина наручиоца која се налази у Старој Пазови
(Образац бр 6)

9)Услов: Средство финансијског обезбеђења
Доказ: Оверена изјава понуђача да се обавезује да, уко
лико буде изабран, достави меницу (Образац бр 7)

10) а) Референтна листа са наведеним установама које је
Понуђач снабдевао добрима који су предмет
набавке у 2018. години и вредностима уговора.
б) Уколико понуђач нуди добро којим није располагао у
2018.години у обавези је да достави потписану и оверену
изјаву на свом меморандуму којом потврђује под пуном
материјалном, кривичном и моралном одговорношћу да
наведена добра нису прометовали у 2018. години и да
ће обезбедити снабдевање уколико понуда буде
изабрана као најповољнија.
Доказ а): Оверена изјава понуђача са вредностима
yговора (Образац бр 8)
Доказ б): Оверена изјава на меморандуму понуђача,
да није располагао добром у 2018.години
11) Понуђач је дужан да уз понуду достави Оригинал
или фотокопију каталога произвођача (или делова
каталога) којим се доказују тражене техничке
карактеристике (обавезно је да се достави превод на
српском
језику)
добара из спецификације или
Декларацију о усаглашености, а у случају да у њој
нема тражених техничких карактеристика, доставити
изјаву произвођача којом се потврђује да понуђено
добро поседује тражене техничке карактеристике, тј
да је компатибилно моделима апарата које поседује
здравствена установа.
Тражене минималне техничке карактеристике добара
морају бити испуњене. У противном, понуда ће бити
одбијена као неприхватљива, јер је неодговарајућа
12) Понуђена добра за све партије из групе 2 морају
да буду усклађена са стандардом SRPS 8637/ ISO
8637 .
Доказ: Понуђач за све партије у групи 2 мора да
приложи каталог и/или упутство за употребу понуђеног
медицинског добра на коме се наводе оба тражена
стандарда.
13) Понуђач је у обавези да достави сертификат ISO
9001:2008, који гласи на понуђача.
Доказ: Копија сертификата ISO 9001:2008, који гласи
на понуђача.
14) Понуђач је у обавези да за партију број 8 из групе
2 да достави обезбеђење квалитета добра:
перфомансе дијализатора мерене in vitro на хуманој
плазми
према
лабораторијским
условима
међународног
стандарда
ISO8637:2014,
са
коефицијентом просејања ß2 – микроглобулина > или
= од 0,82
Доказ: Oбезбеђење квалитета добра
15) Понуђач је у обавези да за партију бр 11 из групе 2
приложи званични проспект произвођача који
приказује клиренсе молекула од 20 kDa до 45 kDa.
Доказ: Званични проспект произвођача
16) Понуђач за партију бр.4 из групе 1 - ПроХД сет
је у обавези да уз понуду достави и узорак.
Доказ: Узорак за поменуте партију.

УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА
1. Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке,
наведних у табеларном приказу обавезних услова под редним бројем 1, 2, 3. и 4, у
складу са чл. 77. ст. 4. ЗЈН, понуђач доказује достављањем ИЗЈАВЕ (Образац 4. у
поглављу V ове конкурсне документације), којом под пуном материјалном и кривичном
одговорношћу потврђује да испуњава услове за учешће у поступку јавне набавке из чл.
75. ст. 1. тач. 1) до 4), чл. 75. ст. 2. и чл. 76. ЗЈН, дефинисане овом конкурсном
документацијом.
2. Испуњеност обавезног услова за учешће у поступку предметне јавне набавке из чл.
75. ст. 1. тач 5) ЗЈН, наведеног под редним бројем 5. у табеларном приказу обавезних
услова, понуђач доказује достављањем ДОЗВОЛЕ Министарства здравља у виду
неоверене копије.
3. Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 80. ЗЈН,
подизвођач мора да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) ЗЈН. У
том случају понуђач је дужан да за подизвођача достави ИЗЈАВУ подизвођача
(Образац 5. у поглављу V ове конкурсне документације), потписану од стране
овлашћеног лица подизвођача и оверену печатом.
4. Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача мора да
испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) ЗЈН, а додатне услове
испуњавају заједно. У том случају ИЗЈАВА (Образац 4. у поглављу V ове конкурсне
документације), мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из
групе понуђача и оверена печатом.
5. Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у
вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења
одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и
да је документује на прописани начин.
6. 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.
7. Докази које ће наручилац захтевати су:
ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ
1) Чл. 75. ст. 1. тач. 1) ЗЈН, услов под редним бројем 1. наведен у табеларном
приказу обавезних услова – Доказ:
Правна лица: Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод
из регистра надлежног привредног суда;
Предузетници: Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно
извод из одговарајућег регистра.
2) Чл. 75. ст. 1. тач. 2) ЗЈН, услов под редним бројем 2. наведен у табеларном
приказу обавезних услова – Доказ:
Правна лица: 1) Извод из казнене евиденције, односно уверењe основног суда
на чијем подручју се налази седиште домаћег правног лица, односно седиште
представништва или огранка страног правног лица, којим се потврђује да правно
лице није осуђивано за кривична дела против привреде, кривична дела против
животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело
преваре. Напомена: Уколико уверење Основног суда не обухвата податке из
казнене евиденције за кривична дела која су у надлежности редовног кривичног
одељења Вишег суда, потребно је поред уверења Основног суда доставити И
УВЕРЕЊЕ ВИШЕГ СУДА на чијем подручју је седиште домаћег правног лица,
односно седиште представништва или огранка страног правног лица, којом се
потврђује да правно лице није осуђивано за кривична дела против привреде и
кривично дело примања мита; 2) Извод из казнене евиденције Посебног
одељења за организовани криминал Вишег суда у Београду, којим се

потврђује да правно лице није осуђивано за неко од кривичних дела
организованог криминала; 3) Извод из казнене евиденције, односно уверење
надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да законски заступник
понуђача није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела
против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично
дело преваре и неко од кривичних дела организованог криминала (захтев се
може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта законског
заступника). Уколико понуђач има више законских заступника дужан је да
достави доказ за сваког од њих.
Предузетници и физичка лица: Извод из казнене евиденције, односно уверење
надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да није осуђиван за
неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није
осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне
средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре
(захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта).
Докази не могу бити старији од два месеца пре отварања понуда.
3) Чл. 75. ст. 1. тач. 4) ЗЈН, услов под редним бројем 3. наведен у табеларном
приказу обавезних услова - Доказ:
Уверење Пореске управе Министарства финансија да је измирио доспеле порезе
и доприносе и уверење надлежне управе локалне самоуправе да је измирио
обавезе по основу изворних локалних јавних прихода или потврду надлежног
органа да се понуђач налази у поступку приватизације.
Докази не могу бити старији од два месеца пре отварања понуда.
4) Чл. 75. ст. 1. тач. 5) ЗЈН, услов под редним бројем 4 наведен у табеларном
приказу обавезних услова - Доказ:
Важећа дозвола Министарства здравља
ДОДАТНИ УСЛОВИ
1) Упис медицинског средства у Регистар медицинских средстава које води
Агенција за лекове и медицинских средстава Србије, услов под редним бројем 5.
наведен у табеларном приказу додатних услова – Доказ:
Решење о упису медицинског средства у Регистар медицинских средстава које
води Агенција за лекове и медицинских средстава Србије.
2) Да понуђач располаже неопходним пословним и финансијским капацитетом,
Минимални услов: Да рачун Понуђача није био у блокади, дуже од 10 (десет)
дана у последњих 6 (шест) месеци од објављивања јавног позива на порталу
Јавних набавки, услов под редним бројем 6. наведен у табеларном приказу
додатних услова – Доказ:
Потврда о броју дана неликвидности, издата од стране Народне банке Србије
3) Да медицинско средство поседује Се знак, услов под редним бројем 7. наведен у
табеларном приказу додатних услова – Доказ:
достава наведеног СЕ знака
4) Технички капацитет Средство финанасијског обезбеђења,услов под редним
бројем 8. наведен у табеларном приказу додатних услова – Доказ:
Изјава понуђача да поседује бар једно доставно возило којим ће се омогућити
сукцесивна испорука добра које је предмет ове јавне набавке до ФЦО магацина
наручиоца у Старој Пазови
5) Изјава понуђача да се обавезује да, уколико буде изабран, достави меницу.
Пословни капацитет, услов под редним бројем 9. Наведен у табеларном приказу
додатних услова – Доказ:
Оверена изјава понуђача да се обавезује да, уколико буде изабран, достави меницу.
6) а) Референтна листа са наведеним установама које је Понуђач снабдевао добрима
који су предмет набавке у 2018. години и вредностима уговора. б) Уколико понуђач
нуди добро којим није располагао у 2018.години у обавези је да достави потписану и
оверену изјаву на свом меморандуму којом потврђује под пуном материјалном,
кривичном и моралном одговорношћу да наведена добра нису прометовали у 2018.
години и да ће обезбедити снабдевање уколико понуда буде изабрана као
најповољнија, услов под редним бројем 10. Наведен у табеларном приказу додатних
услова – Доказ: a) Оверена изјава Понуђача са вредностима yговора; б): Оверена
изјава на меморандуму понуђача, да није располагао добром у 2018.години
7) Понуђач је дужан да уз понуду достави Оригинал или фотокопију каталога
произвођача (или делова каталога) којим се доказују тражене техничке
карактеристике (обавезно је да се достави превод на српском језику) добара из
спецификације или Декларацију о усаглашености, а у случају да у њој нема

тражених техничких карактеристика, доставити изјаву произвођача којом се
потврђује да понуђено добро поседује тражене техничке карактеристике, тј да је
компатибилно моделима апарата које поседује здравствена установа.
Тражене минималне техничке карактеристике добара морају бити испуњене. У
противном, понуда ће бити одбијена као неприхватљива, јер је неодговарајућа,
услов под редним бројем 11. Наведен у табеларном приказу додатних услова –
Доказ:
Оригинал или фотокопија каталога (или делова каталога) понуђача
8) Понуђена добра за све партије из групе 2 морају да буду усклађена са
стандардом SRPS 8637/ ISO 8637, услов под редним бројем 12. Наведен у
табеларном приказу додатних услова – Доказ:
Понуђач за све партије у групи 2 мора да приложи каталог и/или упутство за
употребу понуђеног медицинског добра на коме се наводе оба тражена
стандарда.
9) Понуђач је у обавези да достави сертификат ISO 9001:2008, који гласи на
понуђача, услов под редним бројем 13. Наведен у табеларном приказу додатних
услова – Доказ:
Копија сертификата ISO 9001:2008, који гласи на понуђача.
10) Понуђач је у обавези да за партију број 8 из групе 2 да достави обезбеђење
квалитета добра: перфомансе дијализатора мерене in vitro на хуманој плазми
према лабораторијским условима међународног стандарда ISO8637:2014, са
коефицијентом просејања ß2 – микроглобулина > или = од 0,82, услов под
редним бројем 14 Наведен у табеларном приказу додатних услова – Доказ:
Oбезбеђење квалитета добра
11) Понуђач је у обавези да пза партију бр 11 из групе 2 приложи званични проспект
произвођача који приказује клиренсе молекула од 20 kDa до 45 kDa, услов под
редним бројем 15 Наведен у табеларном приказу додатних услова – Доказ:
Званични проспект произвођача
12) Понуђач за партију бр.4 из групе 1 - ПроХД сет је у обавези да уз понуду достави и
узорак, услов под редним бројем 16 Наведен у табеларном приказу додатних
услова – Доказ: Узорак за поменуте партију

Понуђачи који су регистровани у Регистру понуђача који води Агенција за привредне
регистре не достављају доказе о испуњености услова из члана 75. ст. 1. тач. 1) до 4) ЗЈН,
сходно чл. 78. ЗЈН.
Понуђач није дужан да доставља доказе који су јавно доступни на интернет страницама
надлежних органа,
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.

IV КРИТЕРИЈУМИ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА

1. Критеријум за доделу уговора
Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума „најнижа понуђена цена“.
Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, 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 је понудио дужи рок плаћања. Уколико два или више
понуђача имају исту најнижу понуђену цену, исти рок испоруке и исти рок плаћања, понуђач којем
се додељује уговор биће одређен путем извлачења које ће бити јавно.
НАПОМЕНА
Наручилац задржава право да сходно узорцима које добије од стране понуђача за тражене
партије, донесе одлуку о додели уговора, мимо Критеријума за избор најниже понуђене цене
понуде (Комисија за јавне набавке на челу са стручним лицем, ће утврдити који су узорци
одговарајућег квалитета).
V ОБРАСЦИ КОЈИ ЧИНЕ САСТАВНИ ДЕО ПОНУДЕ

1) Образац понуде (Образац 1);
2) Образац трошкова припреме понуде (Образац 2);
3) Образац изјаве о независној понуди (Образац 3);
4) Образац изјаве понуђача о испуњености услова за учешће у поступку јавне набавке - чл.
75. и 76. ЗЈН, наведених овом конкурсном документацијом (Образац 4);
5) Образац изјаве подизвођача о испуњености услова за учешће у поступку јавне набавке чл. 75. ЗЈН, наведених овом конкурсном документацијом (Образац 5).
6) Образац изјаве понуђача о техничком капацитету (Образац 6)
7) Образац изјаве понуђача о достављању средства финансијског обезбеђења за добро
извршење посла (Образац 7)
8) Образац референтне листе за 2018.годину (Образац 8) или изјава на меморандуму
понуђача да није располагао добром у 2018.години.

