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Наручилац

Дом здравља
„Крупањ,,Крупањ

Адреса

Владе Зечевића 61

Место
Интернет
страница

Крупањ

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
за спровођење јавне набавке мале вредности бр ЈН 1/2016
САНИТЕТСКИ И МЕДИЦИНСКИ МАТЕРИЈАЛ
Обликован по партијама

Крупањ, март 2016. године
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САДРЖАЈ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈA
На основу чл.55. став 1. тачка 2, чл. 61 став 1 Закона о јавним набавкама (Сл.гл.РС 124/12,
14/2015 и 68/2015) , чл.6. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у
поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова (Сл.гл.РС“,број 29/13)
припремљена је конкурсна документација

I

- Позив за подношење понуда

II

- Упутство понуђача како да сачини понуду

III

- Образац понуде и подаци о понуђачу
-

техничке спецификације
образац структуре цене

IV

- Услови за учешће понуђача и упутство како се
доказује испуњеност услова

V

-

VI

- Изјава о независној понуди

VII

- Изјава понуђача о примени мера безбедности и
здравља на раду

VIII

- Изјава понуђача о прихватању обавеза достављања
менице у моменту закључења Уговора

IX -

Образац о обавезној садржини понуде

Модел Уговора
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На основу члана 60. став 1.тачка 1. ( Службени гласник РС“ број 124/12, 14/2015 и 68/2015)
Дом здравља „Крупањ“Крупањ
објављује
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

Врста поступка: поступак мале вредности санитетског и медицинског материјала
обликован по партијама

Општи подаци о наручиоцу
Назив наручиоца: Дом здравља ,“ Крупањ“Крупањ, Матични број 17816292 ; ПИБ-106983642 ;
Факс : 015/ 581-656
Телефон : 015-581-311 ,
Адреса наручиоца: Владе Зечевића 61.

Подаци о предмету јавне набавке : Санитетски и медицински материјал
1.Врста поступка јавне набавке: јавна набавка мале вредности члан 39.Закона о јавним
набавкама
2.Врста опис предмета: добара- Санитетски и медицински материјал
Број: 1/2016
Опис партија:
ПАРТИЈА 1. Санитетски и потрошни материјал
ПАРТИЈА 2 БИОХЕМИЈСКИ РЕАГЕНСИ
ПАРТИЈА 3. ВАКУТЕЈНЕРИ
ПАРТИЈА 4. КОАГУЛАЦИЈА
ПАРТИЈА 5. МИКРОСЕДИМЕНТАЦИЈА
ПАРТИЈА 6. ОСТАЛИ ЛАБОРАТОРИЈСКИ МАТЕРИЈАЛ
ПАРТИЈА 7. ИМУНОТУРБИДИМЕТРИЈА
ПАРТИЈА 8. ЛАБОРАТОРИЈСКО СТАКЛО
ПАРТИЈА 9. СТОМАТОЛОГИЈА ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ
ПАРТИЈА 10. СТОМАТОЛОГОЈА ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ
ПАРТИЈА 11. СТОМАТОЛОГИЈА МАТЕРИЈАЛ ЗА ПРОТЕТИКУ
ПАРТИЈА 12. РТГ ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ
ПАРТИЈА 13 OCTANISEPT
ПАРТИЈА 14. ГЛУКОЗА АНХИДРОВАНА
3.Назив и ознака из општег речника набавке – 33000000-фармацеутски производи
Ближи опис предмета јавне набавке дат је у конкурсној документацији.
Услови за учествовање у поступку (право учешћа, докази о испуњености услова...):
Право учешћа имају сва физичка и правна лица која испуњавају обавезне услове за
учешће у поступку јавне набавке у складу са чланом 75. и 76.. Закона о јавним
набавкама. Услови које сваки понуђач треба да испуни као и начин на који се доказује
испуњеност услова ближе су одређени конкурсном документацијом.
Критеријум и елементи критеријума за избор најповољније онуде:
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Критеријум за избор најповољније понуде је „ најнижа понуђена цена“.
Увид и преузимање конкурсне документације
Конкурсна документација ће бити објављена на :
1. Порталу јавних набавки.
2.Такође, на писмени захтев може се доставити поштом као и преузети лично у просторијама,
Дома здравља „ Крупањ“ Крупањ .
Подношење понуда (рок, место, време, начин, назнака...):
Понуда се припрема и подноси у складу са позивом за подношење понуде и
конкурсном документацијом која се доставља у прилогу овог позива.
Понуда понуђача мора бити јасна, недвосмислена, написана неизбрисивим мастилом,
потписана и оверена од стране одговорног лица и не може се мењати. Понуде са
варијантама нису дозвољене.
Понуда мора бити достављена на преузетим оригиналним обрасцима, који чине
саставни део конкурсне документације. Образац понуде треба да буде попуњен
прецизно, у свему према задатим захтевима наручиоца. Благовременим ће се сматрати
све понуде које стигну на адресу наручиоца најкасније до 07.04.2016. године до 12
часова. Понудa са свим потребним прилозима подноси се у затвореној и запечаћеној
коверти препорученом пошиљком или лично на адресу Наручиоца: Дом здравља
„Крупањ“, Крупањ,, са назнаком „НЕ ОТВАРАТИ-понуда за јавну набавку мале
вредности добра, санитетски и медицински материјал, редни број ЈН 1/2016"
најкасније до 07.04.2016. до 12 h .
Број под којим је понуда заведена мора бити на предњој страни коверте.
На полеђини коверте уписује се назив и адреса понуђача контакт особа број
телефона и број факса. Број под којим је заведена понуда мара бити на предњој
страни коверте.
Понуђач доставља понуду у једном збирном омоту (коверти) тако да се при
отварању може проверити да ли је затворена онако како је била предата.
Понуђач је дужан да поштује рок за достављање понуде назначен у позиву. Комисија
за јавну набавку наручиоца, по окончању поступка отварања понуда, вратиће све
неблаговремено поднете понуде неотворене понуђачима, са назнаком да су поднете
неблаговремено.
Отварање понуда (место, време, присуство заинтересованих...):
Отварање понуда је јавно. Понуде ће се отварати одмах, по истеку рока за
подношење понуда, то јест 07.04.2016. године у 12:30 часова. Отварање понуда ће се
обавити на адреси Наручиоца. Отварању понуда могу присуствовати сва
заинтересована лица. Представници понуђача морају имати писмено овлашћење, које
су дужни да предају Комисији за јавну набавку пре почетка отварања понуда.
Понуђач је дужан да испуни све услове из чл.75. Закона о јавним набавкама
( Сл.гл.гр РС 124/2012, 14/2015 и 68/2015)
Рок за доношење одлуке о додели Уговора:
Одлука о додели Уговора о јавној набавци биће донета у року од 10 дана од дана отварања
понуде.
Наручилац задржава право да, уколико изабрани понуђач не приступи потписивању додељеног
уговора, закључи уговор са првим следећим на ранг листи.
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Контакт лица: Aнита Маричић,Лидија Матић, 015-581-311;
Е-mail: dzkrupanj@gmail.com
Радно време установе од 07-15 часова
За установу важи петодневна радна недеља.
II УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САСТАВЕ ПОНУДУ
1. Упутство о начину попуњавања обрасца
Понуда мора бити јасна, недвосмислена, читко откуцана или попуњена штампаним словима,
оверена печатом и потписом одговорног лица понуђача.
Сви обрасци и изјаве који се прилажу уз понуду морају бити попуњени читко- штампаним
словима и оверени печатом и потписом одговорног лица.
Свака учињена исправка , бељење или подебљавање , морају бити оверени печатом и потписани (
или парафирани ) од стране овлашћеног лица.
2. Језик
Понуда и сва остала документација, која је саставни део понуде у конкурсној документацији, мора
бити написана на српском језику.
Уколико се докази достављају на страном језику, исти морају бити преведени на српски језик и
оверени од стране судског тумача.
Поступак отварања понуда водиће се на српском језику.
3.Обавезна садржина понуде
У поступку јавне набавке мале вредности предвиђено је да испуњеност услова утврђених
конкурсном документацијом понуђач може да доказује писаном изјавом датом под пуном
моралном, материјалном и кривичном одговорношћу члан 77 став 4 ЗЈН. Образац наведене изјаве
дат је у прилогу и понуђач исти треба уредно да попуни, потпише, овери печатом и достави уз
понуду.
Понуда која није поднета на тражени начин неће бити разматрана и биће враћена понуђачу.
Понуђач подноси понуду са свим потребним прилозима у запечаћеној или затвореној коверти.
Понуда се доставља у року одређеном у позиву за подношење понуда
4.Услови за подизвођаче и учеснике у заједничкој понуди
Понуда са подизвођачем се подноси у складу са чланом 80. Закона о јавним набавкама.
Понуђач, који је самостално поднео понуду, не може истовремено да учествује у заједничкој
понуди или као подизвођач. Понуђач је дужан да у понуди наведе да ли ће извршење набавке
делимично поверити подизвођачу. Уколико наведе да ће делимично извршење поверити
подизвођачу, проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу , а који не може
бити већи од 50 % , као и да наведе део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.
Дужан је да наведе назив подизвођача а уколико Уговор између наручиоца и понуђача буде
закључен, тај понуђач ће бити наведен у уговору, као и елементи уговора који ће бити поверени
подизвођачу. За све подизвођаче наведене у понуди, понуђач у оквиру понуде мора поднети
документа којима се доказује да подизвођачи испуњавају обавезне услове за учешће из члана
75.ст 1.тачка 1)до 4. ) ЗЈН а доказ о испуњености услова из чл. 75. став 1 . тачка 5) ЗЈН за део
набавке који ће извшити преко подизвођача на начин одређен чл.77 овог закона и конкурсном
документацијом , а остале услове из члана 76 ЗЈН . испуњавају заједно.
5.Начин и услови плаћања, као и друге околности од којих зависи прихватљивост понуде
Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања:
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Рок плаћања је 60 дана од дана пријема неспорне ,исправне и оверене фактуре.
Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача.
Понуђачу није дозвољено да захтева аванс.
Захтев у погледу рока испоруке:
Рок испоруке: сукцесивно по потреби наручиоца.
Место испруке , на адресу наручиоца Дом здравља „Крупањ“ Крупањ
Захтеви у погледу рока важења понуде:
Рок важења понуде не може бити краћи од 30 дана од дана отварања понуда.
У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писменом облику затражи од
понуђача продужење рока важења понуде.
Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде не може мењати понуду.
6.Додатне информације и појашњења
Понуђач може у писаном облику на адресу Дома здравља ,, Крупањ,, Крупањ тражити додатне
информације или појашњења у вези са припремањем понуде најкасније пет дана пре истека рока за
подношење понуде. Наручилац ће заинтересованом лицу у најкраћем року упутити одговор ,
електронском поштом или поштом, свим понуђачима који су преузели конкурсну документацију и
да истовремено ту информацију објави на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.
Не сме се мењати или кориговати цена или садржај понуде .
Ако Дом здравља ,, Крупањ,, Крупањ измени или допуни конкурсну документацију пре истека
рока за подношење понуда , дужна је да продужи рок за подношење понуда на Порталу јавних
набавки и на својој интернет страници.
7.Разлози за одбијање и искључење понуда
Понуда ће бити одбијена у случају да:
- Понуђенo добро у свему не одговарају захтевима Наручиоца дефинисаним у конкурсној
документацији
- нису понуђене све позиције које су дате у обрасцу понуде (техничкој спецификацији)
- је поднета понуда са варијантама
- није достављен неки од тражених доказа
- приложени докази не одговарају захтевима из конкурсне документације.
Наручилац ће одбити све неблаговремене неодговарајуће и неприхватљиве понуде.
Наручилац задржава право да одустане од избора и у случају да јавна набавка не буде могућа због
промењених околности које не зависе од воље Наручиоца.
Наручилац ће обуставити поступак јавне набавке уколико нису испуњени услови за избор
најповољније понуде из члана 109.ЗЈН
Достава атеста и сертификата:
Решење министарства здравља којим се заинтересованом понуђачу дозвољава да се бави прометом
медицинских средстава на велико.
Понуђач је обавезан да за понуђача добра која су предвиђена за регистрацију код АЛИМС-а,
достави решење са роком важности, у време подношења понуде, у периоду трајања уговора.
8. Цена
Понуђач је дужан да у понуди искаже цену по свим позицијама и техничкој спецификацији. Цена
у понуди мора бити исказана на годишњем нивоу у динарима, без урачунатог пдв-а и да обухвати
све трошкове које понуђач има у реализацији набавке наведених добара, и не може се мењати за
време важења уговора. Укупна годишња набавка добара мора бити исказана без пдв-а и са пдв-ом.
Уколико понуђач није у систему ПДВ-а није у обавези да попуни поље предвиђено за износ
понуде са ПДВ-ом у обрасцу понуде и моделу Уговора.
6
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9. Понуда са варијантама
Понуда са варијантама није дозвољена. Понуђач може поднети само једну понуду и не може је
мењати. Понуда са варијантама биће третирана као неисправна и неће бити разматрана.
10. Отварање понуда
Јавно отварање понуда обавиће се одмах, по истеку рока за подношење понуда, то јест
28.03.2016. године у 12:30 часова. Отварање понуда ће се обавити на адреси Наручиоца.
11. Критеријум за оцењивање понуда
Критеријум за оцењивање понуда је најнижа понуђена цена .
У случају да два или више понуђача понуде исту цену, предност ће имати понуђач који буде
понудио краће рокове испоруке.Ако два или више понуђача имају исту цену, исте рокове испоруке
предност има понуђач са дужим роком плаћања.
12. Рок важности понуде
Рок важења понуде је минимум 30 дана од дана отварања понуда.
13. Додатна појашњења после подношења понуда
Комисија за јавне набавке може, уколико жели, да затражи од понуђача разјашњење понуде
уколико је то неопходно ради провере и поређења понуда. Такав захтев и одговор за њега ће бити
достављен у писменој форми, с тим да не сме да се мења или коригује цена или садржај понуде.
Наручилац може уз сагласност понуђача да исправи рачунске грешке уочених приликом
разматрања понуде.
У случају разлике између јединичне и укупне цене меродавна је јединична цена.
14. Закључење уговора
Наручилац закључује уговор о јавној набавци са понуђачем којем је додељен уговор у року од
осам дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права. Ако наручилац не достави
потписан уговор понуђачу у наведеном року, понуђач није дужан да потпише уговор што се неће
сматрати одустајањем од понуде и не може због тога сносити било какве последице, осим ако је
благовремено поднет захтев за заштиту права.
Ако понуђач којем је додељен уговор одбије да закључи уговор о јавној набавци, наручилац може
да закључи уговор са првим следећим најповољнијим понуђачем.
15. Поверљивост података
Подаци чија је поверљивост прописана посебним прописом и које такве понуђач означи великим
словима „ПОВЕРЉИВО“,биће коришћене само у предметној јавној набавци и неће бити доступни
ником изван круга лица која буду укључена у поступак јавне набавке. Ови подаци неће бити
објављени приликом отварања понуда као ни у даљем току поступка. Цена и остали подаци из
понуде који су од значаја за примену елемената критеријума и рангирање понуда неће се сматрати
поверљивим, сагласно члану 14. ЗЈН.
16. Рок и начин подношења захтева за заштиту права понуђача прописан је чланом 149.
Закона о јавним набавкама. Захтев за заштиту права понуђача мора да садржи све прописане
елементе из чл.151. Закона о јавним набавкама.
НАПОМЕНА: Kонкурсна документација се састоји од 38 стране.
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III Образац понуде број _____ од______________ за партије_____________ са
подацима о понуђачу

Назив понуђача:
Адреса понуђача:
Одговорна особа:
Особа за контакт:
Телефон и факс:
Е – маил ( уколико постоји):
Текући рачун и банка:
Матични број понуђача:
Идентификациони број ПИБ:
Овлашено лице за потпис
уговора

8
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ПАРТИЈА 1. Санитетски и потрошни материјал

R.B.

Nazi proizvoda

jed.mere

količina

Cena po
jedinici
mere

Ukupan iznos

Popunjava naručilac
1

Alkohol conc.96%

kom

60

2

Accu chek trake

kom

60

3

Acutrend trake holesterol

kom

6

4

Acutrend trake trigliceridi

kom

6

5

Alkohol dil.70%

kom

180

6

Asepsol sol

kom

30

7

Bebi sistem

kom

50

8

Benzin medicinski

kom

10

9

Bris komplet

kom

1300

10

Sredstvo za dezinfekciju ruku a 1l

kom

150

11

EkG trake 110*200

kom

80

12

EKG trake mac 500

kom

50

13

Esmarhova poveska sa osiguracem

kom

20

14

Flaster 5*5 platno

kom

700

15

Flaster svileni 5x5

kom

200

16

Gaza 1/4 sterilna

kom

600

17

Gaza a 100m

kom

60

18

Gel za ultrazvuk

kom

16

19

Hydrogen 30%

kom

20

20

Igle a 100 0.9

sc

150

9
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21

Igle a 100 0.5*25

sc

30

22

Igle a 100 0.45*

sc

25

23

Igle a100 0.8

sc

400

24

Kanile 21G roze

kom

300

25

Kateter br 18

kom

50

26

Kateter br 20

kom

30

27

Konac polipropilen 3/0a 12ds26

kom

5

28

Konac polipropilen 3/0a 12ds20

kom

2

29

Konac polipropilen 2/0a 12ds27

kom

5

30

Lancete

kom

1000

31

Maske za kiseonik

kom

5

32

Papirna vata

kom

125

33

Sredstvo za dezinfekciju
instrumenata conc.

kom

15

34

Pumpice sa ventilom - gumena

kom

5

35

Rukavice latex a 100

36

Saffe granule a1 kg

kom

8

37

Skalpel nožići

kom

100

38

Sistemi za infuziju

kom

5000

39

Spatule a 100

kom

160

40

spric a 10ml

kom

16000

41

spric a 20ml

kom

1500

42

spric a 2ml

kom

12000

43

spric a 5ml

kom

20000

44

stapici za bris a100

kom

10

45

Urin kese a2 l sa ispustom

kom

50

sc

500

10
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46

tonometar za merenje krvnog pritiska

kom

10

47

Vata sanitetska

kom

80

48

zavoj 10*5

kom

1200

49

zavoj 12+5

kom

1300

50

zavoj 15*5

kom

250

51

zavoj 6+5

kom

1300

52

zavoj 8*5

kom

1700

Ukupna vrednost ponude (bez PDV)
Ukupna vrednost ponude (sa PDV)
NAČIN I ROK PLAĆANJA
ROK ISPORUKE
ROK VAŽENJA PONUDE (minimum 30 dana)

11
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ПАРТИЈА 2 БИОХЕМИЈСКИ РЕАГЕНСИ

R.B.

Nazi proizvoda

jed.mere

količina

1

Glukoza PAP

ml

2000

2

Holesterol PAP

ml

2500

3

HDL - holesterol taložni

ml

600

4

Trigliceridi PAP

ml

1200

5

Urea reagens-kinetički

ml

1200

6

ALP-IFCC-kinetički

ml

400

7

α - amilaza-kinetički

ml

200

8

AST-IFCC-kinetički

ml

1000

9

ALT-IFCC-kinetički

ml

1000

10

LDH (P->L)-kinetički

ml

200

11

γ-GT-kineticki

ml

400

12

Albumin

ml

200

13

Proteini ukupni

ml

200

14

Bilirubin direktan

ml

1200

15

Bilirubin ukupan

ml

1200

16

Mokraćna kiselina

ml

300

17

Kalcijum-Arsenazo

ml

200

18

Gvožđe-Ferozin

ml

200

19

TIBC(sa MgCO3)

ml

200

20

Kontrolni serum N

ml

60

21

Kontrolni serum P

ml

60

22

Multikalibrator

ml

15

cena
po
jedinici
mere

ukupan iznos

12
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Ukupna vrednost ponude (bez PDV)
Ukupna vrednost ponude (sa PDV)
NAČIN I ROK PLAĆANJA
ROK ISPORUKE
ROK VAŽENJA PONUDE (minimum 30 dana)

13
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ПАРТИЈА 3. ВАКУТЕЈНЕРИ

R.B.

Nazi proizvoda

jed.mere

količina

1

Vakutejner -KKS 3ml

kom

5500

2

Vakutejner -Serum 10ml

kom

5500

3

Vakutejner -Sedimentacija sa
čitanjem na jedan sat

kom

4000

4

Vakutejner -Koagulacija 2.7 ml
sa duplim zidom

kom

1500

5

Vakutejner sa trombinom

kom

100

6

Igla za vakutejner 21G

kom

7000

kom

100

kom

1500

8

Igla za vakutejner sa
indikatorom protoka 21 G
Mikrotejner KKS sa
inkorporiranim levkom (sa
EDTA)

9

Mikrotejner-Serum-gel sa
inkorporiranim levkom

kom

500

10

Igla za vakutejner sa zaštitnim
poklopcem 21G

kom

100

11

Bebi sistem sa zaštitom i luer
adapterom

kom

100

12

Kontakt aktivirajuće lancete
(sečivo: 1.5 x 2.0 mm)

kom

1300

13

Holder (nosač za igle) sa
automatskim odbacivanjem

kom

5

kom

3

7

14

Stalak za postavljanje i čitanje
sedimentacija na korišćenje
NAPOMENA:Ponuđena dobra
moraju biti od istog
proizvođača!

cena
po
jedinici
mere

ukupan iznos

15

Ukupna vrednost ponude (bez PDV)
Ukupna vrednost ponude (sa PDV)
NAČIN I ROK PLAĆANJA
ROK ISPORUKE
ROK VAŽENJA PONUDE (minimum 30 dana)
14
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ПАРТИЈА 4. КОАГУЛАЦИЈА

R.B.

1

2

3
4

jed.mere količina

Nazi proizvoda

Reagens za PT-Humani
placentarni tromboplastin (10х4
ml)
Reagens za određivanje
fibrinogena metodom po Clausu
bez prethodnog razblaživanja
(10x5)

sc

4

sc

2

Kaolin( 5 ml)

sc

2

Normalna kontrola za ispitivanje
parametara hemostaze (10х1ml)

sc

1

cena po
jedinici
mere

ukupan
iznos

Ukupna vrednost ponude (bez PDV)
Ukupna vrednost ponude (sa PDV)
NAČIN I ROK PLAĆANJA
ROK ISPORUKE
ROK VAŽENJA PONUDE (minimum 30 dana)
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ПАРТИЈА 5. МИКРОСЕДИМЕНТАЦИЈА

R.B.

1
2

Nazi proizvoda

Mikrotejner za
mikrosedimentaciju CB 200
Stalak za postavljanje i čitanje
mikrosedimentacija na
korišćenje

jed.mere

količina

cena
po
jedinici
mere

ukupan iznos

600
kom
kom

1

Ukupna vrednost ponude (bez PDV)
Ukupna vrednost ponude (sa PDV)
NAČIN I ROK PLAĆANJA
ROK ISPORUKE
ROK VAŽENJA PONUDE (minimum 30 dana)

16
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ПАРТИЈА 6. ОСТАЛИ ЛАБОРАТОРИЈСКИ МАТЕРИЈАЛ

R.B.

Nazi proizvoda

jed.mere

količina

1

Ependorf mikrocentrif.1.5ml

kom

2000

2

Nastavci za automatsku pipetuBrand(1ml)-plavi

kom

8000

3

Nastavci za automatsku pipetu-Brand
(0.2ml)-žuti

kom

5000

4

Pokrovna stakla (18x18mm)-200 kom

sc

35

5

Predmetna stakla (76x26mm)- 50 kom

sc

5

6

Trake za urin 10(11) parametara

kom

6000

7

Trake za urin 2 parametara

kom

250

8

FOBT- test

kom

150

9

Sulfosalicilna kiselina 20%

ml

700

10

Erlich -ov

ml

100

11

May-Grünwald-ov rastvor

ml

100

12

Giemza-rastvor

ml

100

13

Hloroform

14

Aparat "čitač"traka za urin na
korišćenje

l

1

kom

1

cena
po
jedinici
mere

ukupan iznos

15

Ukupna vrednost ponude (bez PDV)
Ukupna vrednost ponude (sa PDV)
NAČIN I ROK PLAĆANJA
ROK ISPORUKE
ROK VAŽENJA PONUDE (minimum 30 dana)
17
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Партија 7- Имунотурбидиметрија

R.B.

Nazi proizvoda

jed.mere

količina

1

CRP-reagens

ml

200

2

CRP-kalibrator

ml

2

3

CRP-kontrola N

ml

3

4

CRP-kontrola P

ml

3

5

HbA1c reagens

ml

160

6

HbA1c -Lizir

ml

800

7

HbA1c -kalibrator set

sc

1

8

HbA1c -kontrola N

ml

2

9

HbA1c -kontrola P

ml

2

cena
po
jedinici
mere

ukupan iznos

Ukupna vrednost ponude (bez PDV)
Ukupna vrednost ponude (sa PDV)
NAČIN I ROK PLAĆANJA
ROK ISPORUKE
ROK VAŽENJA PONUDE (minimum 30 dana)

18
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Партија 8- Лабораторијско стакло

R.B.

Nazi proizvoda

jed.mere

količina

1

Laboratorijska čaša

kom

3

2

Levak fi-5 cm

kom

3

3

Levak fi-10 cm

kom

3

4

Levak fi-15 cm

kom

2

cena
po
jedinici
mere

ukupan iznos

6

Ukupna vrednost ponude (bez PDV)
Ukupna vrednost ponude (sa PDV)
NAČIN I ROK PLAĆANJA
ROK ISPORUKE
ROK VAŽENJA PONUDE (minimum 30 dana)

19
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ПАРТИЈА 9. СТОМАТОЛОГИЈА ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ

R.B.

Nazi proizvoda

jed.mere

količina

1

Amalgamske plombe jednopovršinske

kom

150

2

Amalgamske plombe dvopovršinska

kom

150

3

Tacne za pregled

pak

5

4

Borer čelični obrnuto konični (sred.veličine)

kom

15

5

Borer čelični okrugli 0,16-0,23

kom

20

6

Borer čelični fisurni za kolenjak od0,12-0,23

kom

5

7

Borer karbidni okrugli za nasadnik

kom

5

8

Borer dijamant za turbinu okrugli 0,12-0,23

kom

20

9

Borer dijamant za turbinu fisurni oštar vrh

kom

10

10

Borer dijamant za turbinu fisurni konični

kom

5

11

Borer dijamant za kolenjak (0,14-0,23) okrugli

kom

5

12

Borer dijamant za kolenjak (0,14-0,23) fisurni

kom

5

13

Borer karbidni okrugli za kolenjak 0,12-0,23

kom

5

14

Borer karbidni okrugli za nasadnik od0,21-,31

kom

5

15

Endometazon prah

pak

3

16

Endometazon tečnost

pak

3

17

Celuloid trakea 100

pak

1

18

Polir trakea 100

pak

1

19

Četke crne za poliranje

kom

3

20

Četkice za uklanjanje mekih naslaga za kolenjak

kom

10

21

Cink oksid eugenolni cement

pak

3

22

Fluorogal mite a 250 ml 2000ppm
Gel za nagrizanje gleĎnih površina kaviteta
(37%fosforna kis.)

sc

33

pak

4

24

Gumice za kompozite bela plamičasta

kom

11

25

Gumice za poliranje

kom

10

26

Gutaperka poeni 1,5 DO 4

pak

3

27

Jodoform prah

pak

1

28

Kerr igla 1,5-4 a 6 kom

pak

5

29

Lentula za kolenjak

pak

3

30

Miler igla a 12

pak

2

23

cena
po
jedinici
mere

ukupan iznos

20
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31

Nerv igle sortirane 6 kom

pak

5

32

Normalvezujući cink fosfatni cement

kom

3

33

Ogledalce stomatološko

kom

10

34

Pinceta

kom

5

35

Sestica

kom

5

36

Sonda
Pasta kalcijum hidroksida za direktno pokrivanje
pulpe

kom

5

pak

3

Pasta za devitalizaciju pulpe sa lidokainom
Pasta za mašinsko ukljanjanje mekih naslaga i
poliranje zuba

pak

2

kom

2

40

Sisaljke PVC a 100 kom

pak

20

41

Sredstvo za poliranje svih vrsta akrilatnih proteza

kg

5

42

Sredstvo za privremeno zatvaranje kaviteta(citodur)?

pak

6

43

Svetlosno polimerizujući hibridni kompozit A 2

pak

5

44

Svetlosno polimerizujući hibridni kompozit A 1

pak

5

45

Svetlosno polimerizujući hibridni kompozit A 3

pak

3

46

Svetlosno polimerizujući dentalni adheziv a 3ml

kom

7

47

Traka za matricu -širina 8 mm

kom

2

48

Vate rolne

kg

7

49

Metalne četkice za čišćenje instrumenata

kom

2

50

Traka indikator suve sterilizacije

kom

2

51

Lidokain - chlorid 5% gel

kom

2

52

Sitisan rastvor

kom

3

53

Lidokain adr 2% a50

pak

1000

54

Artikulacioni papir

pak

2

55

Držač matrice

kom

2

37
38
39

Ukupna vrednost ponude (bez PDV)
Ukupna vrednost ponude (sa PDV)
NAČIN I ROK PLAĆANJA
ROK ISPORUKE
ROK VAŽENJA PONUDE (minimum 30 dana)
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ПАРТИЈА 10. СТОМАТОЛОГИЈА ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ

R.B.

Nazi proizvoda

jed.mere

količina

cena
po
jedinici
mere

1

Gaza a100m

kom

1

2

Spric 2ccm

kom

900

3

Igle 0,8X40

Pak

3

4

Igle 0,45X16

Pak

6

5

Žute igle 0,5x25

Pak

2

6

Hidrogen 30%

kom

1

7

Alkohol 96%

L

6

8

Alkohol 70%

L

12

9

Fiziološki rastvor 0,9%

L

2

10

Asepsol

L

3

11

Dezihand

L

3

12

Rukavice S a 100

Pak

90

13

Maske hirurske

kom

1100

ukupan iznos

Ukupna vrednost ponude (bez PDV)
Ukupna vrednost ponude (sa PDV)
NAČIN I ROK PLAĆANJA
ROK ISPORUKE
ROK VAŽENJA PONUDE (minimum 30 dana)

ПАРТИЈА 11. СТОМАТОЛОГИЈА МАТЕРИЈАЛ ЗА ПРОТЕТИКУ

22
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R.B.

Nazi proizvoda

jed.mere

količina

1

Autopolimerizujući akrilatna tečnost za reparature

sc

4

2

Autopolimerizujući akrilatni prah za reparature

sc

4

3

Akrilatni dvoslojni zubi a 28

garn.

50

4

Autopolimer.akrilat. prah za izradu individualnih kašika

pak

4

5

Autopolimer.akrilat.tečnost za izradu individualnih kašika

pak

4

6

Brzo vezujući alginatni otisni materijal sa dezinficijensomalginogal

pak

10

7

Sintetski gips III generacije

kg

10

8

Srednje tvrdi vosak za modelovanje-roze (za proteze)Vomogal s

pak

7

9

Izolacioni rastvor za modele od gipsa

kom

4

10

Termoplastična masa za formiranje ventilnog ruba

pak

2

11

Toplo polimerizujući akrilatni prah za izradu baza tot.i
parc.proteza

pak

8

12

Toplo polimerizujući akrilatni tečnost za izradu baza tot.i
parc.proteza

pak

8

13

Vosak za lepljenje

pak

1

14

Zica 0.8,

pak

1

15

Freze karborundum(raznih oblika i veličina)

kom

3

16

Vikopres

kom

6

cena
po
jedinici
mere

ukupan iznos

Ukupna vrednost ponude (bez PDV)
Ukupna vrednost ponude (sa PDV)
NAČIN I ROK PLAĆANJA
ROK ISPORUKE
ROK VAŽENJA PONUDE (minimum 30 dana)

ПАРТИЈА 12 РТГ ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ
23
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R.B.

Nazi proizvoda

jed.mere

količina

1

Ro film DI-HT 35x43 1/100

kom

2

2

ro film DI-HT 26x36 1/100

kom

1

cena
po
jedinici
mere

ukupan iznos

Ukupna vrednost ponude (bez PDV)
Ukupna vrednost ponude (sa PDV)
NAČIN I ROK PLAĆANJA
ROK ISPORUKE
ROK VAŽENJA PONUDE (minimum 30 dana)

ПАРТИЈА 13. - Octanisept
24
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R.B.

Nazi proizvoda

jed.mere

količina

1

Octenisept rastvor a1l

kom

30

cena
po
jedinici
mere

ukupan iznos

Ukupna vrednost ponude (bez PDV)
Ukupna vrednost ponude (sa PDV)
NAČIN I ROK PLAĆANJA
ROK ISPORUKE
ROK VAŽENJA PONUDE (minimum 30 dana)

ПАРТИЈА 14. – ГЛУКОЗА АНХИДРОВАНА
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R.B.

Nazi proizvoda

jed.mere

količina

1

Glukoza pulvis (anhidrovana)

kg

4

cena
po
jedinici
mere

ukupan iznos

Ukupna vrednost ponude (bez PDV)
Ukupna vrednost ponude (sa PDV)
NAČIN I ROK PLAĆANJA
ROK ISPORUKE
ROK VAŽENJA PONUDE (minimum 30 dana)

Понуда се подноси (заокружити )
А) самостално
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Б) заједничка понуда
( за сваког од понуђача из заједничке понуде доставити податке који су наведени у табели)
Назив понуђача________________
Назив понуђача_________________
Назив понуђача_________________
В)понуда са подизвођачем
( за сваког од подизвођача доставити податке који су наведени у табели )
Назив подизвођача _______
Проценат укупне вредности поверен подизвођачу_______________
Део предметне набавке који ће извршити подизвођач_____________
1.Укупан износ понуде без ПДВ-а _____________ динара
2.Укупан износ са ПДВ-ом____________________ динара
3. Рок испоруке___________ дана од дана поручивања
4.Рок плаћања ___________
5. Важност понуде _____ од дана отварања понуде
( Услов исправне понуде је да важност понуде буде--- минимум 30 дана од дана отварања
понуде)
6.Гарантни рок је дефинисан од стране произвођача
Део предметне набавке који ће извршити подизвођач_____________
1.Укупан износ понуде без ПДВ-а _____________ динара
2.Укупан износ са ПДВ-ом____________________ динара
3. Рок испоруке___________ дана од дана поручивања
4.Рок плаћања
5. Важност понуде _____ од дана отварања понуде
( Услов исправне понуде је да важност понуде буде--- минимум 30 дана од дана отварања
понуде)
6.Гарантни рок је дефинисан од стране произвођача

М.П.

Потпис овлашћеног лица понуђача
_____________________

У случају подношења заједничке понуде, образац су дужни потписати и оверити сва овлашћена
лица из заједничке понуде. Oбразац се може копирати.

ИЗЈАВА ЧЛАНОВА ГРУПЕ КОЈИ ПОДНОСЕ ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ
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Изјављујемо да наступамо као група понуђача у поступку јавне набавке мале вредности бр.2/15
Да у име и за рачун осталих чланова групе иступа пред наручиоцем.
ПУН НАЗИВ И
СЕДИШТЕ, АДРЕСА
ЧЛАНА ГРУПЕ

ДОБРА КОЈЕ ЋЕ
ИСПОРУЧИТИ
ЧЛАН
ГРУПЕ

Овлашћени члан:

УЧЕШЋЕ
ЧЛАНА
ГРУПЕ У
ПОНУДИ
(проценту
ално)

ПОТПИС
ОДГОВОРНОГ
ЛИЦА И ПЕЧАТ
ЧЛАНА
ГРУПЕ
Потпис одговорног лица:
м.п.
Потпис одговорног лица:
М.п.
Потпис одговорног лица:
м.п.
Потпис одговорног лица:
м.п.
Потпис одговорног лица:
м.п.
Потпис одговорног лица:
м.п.

Члан групе:
Члан групе:
Члан групе
Члан групе
Члан групе

Образац оверавају печатом и потписују одговорна лица сваког члана групе понуђача
-директори.

Потпис овлашћеног лица понуђача

Место и датум:
_______________

_________________________________________

М.П.

Образац понуде ( Попуњава понуђач)
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Понуда треба да садржи:
1.Основну цену услуга : дата у табели
2. Рок плаћања
3.Начин плаћања
4.Рок извршења посла
Напомена :
-Опција понудеПопуњава понуђач изражен у броју дана од
дана отварања понуде
Понуђач
( Потпис и печат овлашћеног лица)
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IV - УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ ПОНУЂАЧА И ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА ИЗ ЧЛ.75. И
ПОСЕДОВАЊУ ДОКАЗА ИЗ ЧЛ. 77. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА

Овим, као овлашћено лице _____________________________________________
(назив и седиште правног лица)

Изјављујем, под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу, да испуњавамо све обавезне
услове прописане чл.75. ст.1, да о томе поседујемо све доказе прописане чланом 77. Закона о јавним
набавкама („Сл.гласник РС“бр.124/2012, 14/2015 и 68/2015) , сходно чему имамо право на учешће у
поступку јавне набавке у својству понуђача.
Услови из чл.75. ст. 1. ЗЈН:
1. регистрован код надлежног органа,
2. да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване
криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против
животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре,
3. да му није изречена мера забране обављања делатности која је на снази у верме објављивања
односно слања позива за подношење понуда,
4. 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,
5. има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне набавке, ако је
таква дозвола предвиђена посебним прописом,
Докази из чл.77. ст.1. ЗЈН:
извод из регистра надлежног органа,
потврда надлежног суда,
потврде надлежних суда или надлежног органа за регистрацију привредног субјекта,
потврде надлежног пореског органа и огранизације за обавезно социјално осигурање или потврдa
надлежног органа да се понуђач налази у поступку приватизације,
5. важеће дозволе за обављање одговарајуће делатности, издате од стране надлежног органа.
Наручилац задржава право, сходно чл. 79. ст.1 Закона о јавним набавкама, да може од понуђача чија
понуда буде оцењена као најповољнија, захтевати оригинал или оверене копије свих или појединих
доказа.
Докази из тачке 2,3 и 4 не могу бити старији од два месеца пре отварања понуде .
1.
2.
3.
4.

У ___________, дана _________2016.год.
Давалац изјаве – овлашћено лице
____________________________
Име и презиме – читко написано
_____________________________
Број личне карте давоца изјаве
______________________________
Својеручни потпис даваоца изјаве
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V

Образац о обавезној садржини понуде
(КОЈИ СЕ ДОСТАВЉА УЗ ПОНУДУ)

Назив документа

(Ако је наведени документ
достављен заокружити ДА,
ако није НЕ )

1.

2

3
4
5

6

7

8.

Попуњен, потписан и оверен образац понуде и
образац о понуђачу са техничком спецификацијомСтруктуром цене (образац III)
Попуњен, потписан и оверен образац изјаве о
испуњености услова за учешће у поступку
Јавне набавке (образац IV)
Попуњен, потписан и оверен образац изјаве понуђача
о независној понуди (образац VI)
Попуњен, потписан и оверен образац
о обавезној садржини понуде(образац V)
Попуњен , потписан и оверен образац изјаве понуђача
о примени мера безбедности и здравља на раду
( образац VII)
Попуњен, потписан и оверен образац изјаве понуђача
о прихватању обавеза достављања соло менице у
моменту закључења Уговора (образац VIII )
Попуњен модел Уговора, са парафираним свим
странама уговора, потписан и оверен од стране
понуђача (Образац IX)
Обавезно решење о регистрацији АПР-у

ДА - НЕ

ДА - НЕ
ДА - НЕ
ДА - НЕ
ДА-НЕ
ДА-НЕ
ДА - НЕ
ДА-НЕ

Потпис овлашћеног лица понуђача

Место и датум:
_______________

_________________________________________

М.П.
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VI ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Назив понуђача :___________________________________________________
Адреса понуђача : __________________________________________________

Изјављујем под пуном материјалном и кривичном одговорношћу да сам понуду за јавну набавку
мале вредности Санитетски и медицински материјал 1/2016 на основу позива за подношење
понуда објављеног на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца поднео независно,
без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

Потпис овлашћеног лица понуђача

Место и датум:
_______________

_________________________________________

М.П.
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Назив понуђача_____________________
Адреса понуђача______________________

VII
ИЗЈАВА
ПОНУЂАЧА О ПРИМЕНИ МЕРА БЕЗБЕДНОСТИ И ЗДРАВЉА НА РАДУ
Да су примењене све потребне мере које се односе на безбедност и здравље на раду, које се односе
на јавну набавку : Санитетски и медицински материјал 1 /2016 .Понуђач мора да обележи поља
(чекира) које испуњава и који се односи на предмет јавне набавке.
Овим путем изјављујемо:
□

Да у потпуности примењујемо Закон о безбедности и здрављу на раду , „ Сл гл.
РС број 101/05

□

Да су на свим производима , који су предмет јавне набавке , примењене мере за
безбедан и здрав рад.

□

Да ћемо нашим запосленима дати на употребу средства рада ,опрему, средства
и опрему за личну заштиту на раду или опасне материје само ако су на њима
примењене мере за безбедан и здрав рад , ако за њих постоје одговарајућа
документа –упутства на српском језику и ако су преузете све мере предвиђене
тим документима.
Да ћемо осигурати запослене , који испоручују добра,за случај повреде на раду.

□
Да ћемо обучити запослене ,који испоручују робу, за безбедан и здрав рад.
□
Да ћемо поштовати правила наручиоца која се односе на безбедан рад.
□
Да сам ималац права интелектуалне својине.
□

МЕСТО И ДАТУМ
_________________

М.П.

ПОТИС ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА
ПОНУЂАЧА
________________________
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VIII ИЗЈАВА ДА ЋЕ ПОНУЂАЧ ДОСТАВИТИ СРЕДСТВО
ОБЕЗБЕЂЕЊА УГОВОРА ЗА ДОБРО ИЗВРШЕЊЕ ПОСЛА
У вези са позивом Дома здравља„ Крупањ“ Крупањ, улица Владе Зечевића бр.61 Крупањ, за
подношење понуде за јавну набавку добра : Санитетски и медицински материјал број 1/2016.
овим неопозиво потврђујемо да ћемо у тренутку закључења Уговора доставити наручиоцу соло
меницу уписану у Регистар меница који води Народна банка Србије:
- за добро извршење посла у износу од 10% од вредности укупне понуде са ПДВ- ом ,са роком
важења који је 30 ( тридесет) дана дужи од уговореног рока испоруке добара .
Гаранција ће бити издата за рачун понуђача ______________________________ из
__________________ уколико му се додели Уговор о јавној набавци добара у поступку јавне
набавке мале вредности број 1/2016.
Понуђач који се налази на списку негативних референци ,у тренутку закључења Уговора
доставља наручиоцу неопозиву , безусловну и на први позив наплативу соло меницу:
За добро извршење посла у износу од 10% од вредности укупне понуде са ПДВ- ом са
роком важења који је 30 (тридесет) дана дужи од уговореног рока испоруке добара , уколико
предмет јавне набавке није истоврстан предмету за који је понуђач добио негативну референцу.

НАПОМЕНА: наведени образац се по потреби може копирати.

У___________________

За понуђача

дана ________________

____________________
М. П.

34

Page 35 of 38

Образац Уговора понуђач мора да попуни по свим ставкама овери печатом и
потпише чиме потврђује сагласност за садржај модела Уговора.
IX МОДЕЛ УГОВОРА
Дом здравља ,,Крупањ,, Крупањ
Број:______________
Дана:
.2016. године
Крупањ
УГОВОР

О

ПРОДАЈИ

Закључен после спроведеног поступка јавне набавке између:
1. ________________________________________________________,
кога
заступа
______________________________________(у даљем тексту продавац)
Матични број__________, ПИБ____________, број текућег рачуна ____________________.
2. Дом здравља “Крупањ“, кога заступа директор Др Љубица Исаиловић-Радић,
(у даљем тексту купац)
Матични број: 17816292, ПИБ 106983642
Предмет Уговора је регулисање међусобних права и обавеза Продавца и Купца у
вези са купопродајом добара, санитетски и медицински материјал на основу
понуде достављене у поступку јавне набавке мале вредности бр____ од __.__.2016.
године
са спецификацијом добара која је саставни део овог Уговора ,
Извештаја о стручној оцени понуде бр._______/16, и Одлуке директора о избору
најповољнијег понуђача бр.______/16 од ________.2016.године.
Уговорне стране су се споразумеле о следећем:
Услови и начин испоруке
Члан 1.
Продавац се обавезује да купца снабдева добрима која су предмет овог уговора
у року од дванаест месеци и то сукцесивним испорукама из наведене
спецификације у понуди, током овог периода, а у количинама коју купац одреди.
Члан 2.
Продавац се обавезује да добра испоручи купцу франко складиште купца до 14
h ул. Владе Зечевића бр. 61
на основу писмене,телефакс или телефонске
наруџбине купца.
Дан наруџбине и дан испоруке добара уговорне стране одређују сагласно.
Члан 3.
Продавац се обавезује да обезбеди да сви испоручени производи, а посебно они
чије пуштање у промет детаљно и прецизно уређено законским прописима и
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другим актима, одговарају домаћим стандардима и да буду снабдевени
прописаном пратећом документацијом која сведочи о праву пуштања тих
производа у промет на тржишту Републике Србије.
Продавац се обавезује да производе достави у оргиналном фабричком паковању
са прописаним упуством за употребу, односно производном декларацијом
прописано законом и одговарајућим роком трајања за те производе.
Члан 4.
Продавац се обавезује да у складу са достављеном спецификацијом од стране
купца обезбеди одговарајуће количине специфицираних добара, односно да
гарантује континуирано снабдевање купца.
Члан 5.
Испорука специфицираних добара се врши сукцесивно, и то искључиво у
складу са траженим потребама и поруџбинама купца. Продавац се обавезује да у
року од 2 дана од момента наруџбине изврши испоруку наручених добара Ф-ко
магацин купца.
Услов и начин плаћања
Члан 6.
Купац се обавезује да продавцу за укупно испоручена добра из чл.1. овог
Уговора плати износ од ________________________ динара.
У цену из става 1. овог члана није обрачунат порез на додатну
вредност.Вредност уговора са обрачунатим порезом на додатну вредност износи
________________________ динара.
Члан 7.
Купац се обавезује да цену из чл. 6. овог Уговора плати према условима плаћања
датим у понуди продавца, односно у року од ____ дана од пријема робе.
Члан 8.
Уговорне стране су сагласне да су цене изражене у овом уговору динарске и
подразумевају Ф-ко одредиште купца .
Члан 9.
Ради обезбеђења озбиљности понуде понуђача,односно обезбеђења испуњења
уговорне обавезе, продавац ће купцу предати бланко,соло меницу без протеста са
потписаним овлашћењем у износу од 10% од вредности понуде.
За случај да продавац као понуђач одустане од понуде прихваћене од стране
купца,односно по закључењу уговора касни у испуњењу уговорене обавезе, или
испоручена роба није одговарајућег квалитета(односно),купац задржава право да
приступи реализацији предате менице коју је понуђач
у конкурсној
документацији тражио као врсту средства финансијског обезбеђења.
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Члан 10.
Купац задржава право да једнострано раскине овај уговор, без обзира на
материјално-новчани обим извршења, у случају ако за то постоје оправдани
разлози.
Као оправдани разлози у смислу става 1. овог члана сматраће се:
- непоштовање динамике испоруке од стране продавца према условима и
роковима из понуде, обзиром да рок и динамика испоруке представљају
битан елемент уговора;
- добро није одговарајућег квалитета;
- ограничена финансијска средства купца по уговору са РФЗО;
- организационе промене(трансформација) у систему Установе;
- штрајк здравствене Установе.
За случај наступања разлога из става 2. овог члана, купац је у обавези да изјаву
о једностраном раскиду уговора достави продавцу у року од три дана од дана
наступања разлога за раскид.
Члан 11.
Уговорне стране су сагласне да трошкови транспорта и ризик транспорта падају
на терет продавца.
Члан 12.
Продавац се обавезује да за целокупну испоруку добара по овом Уговору
обезбеди исти квалитет добара назначен у понуди.
У случају рекламације на количину и квалитет испоручене робе, истакнуту од
стране купца,продавац се обавезује да рекламацију уважи уколико купац
приликом квантитативног пријема добара на лицу места сачини записник са
лицем које је добра допремило, односно уколико у року од 5 дана од дана
преузимања добра уочи квалитативне или квантитавне недостатке добара и о
томе без одлагања обавести продавца.
Продавац се обавезује да одмах без одлагања поступи по свим рекламацијама
купца. У случају захтева купца за додатне испоруке услед квантитавне
рекламације, продавац ће без одлагања испоручити недостајуће количине, а у
случају квалитативне рекламације продавац ће без одлагања, а на захтев купца о
свом трошку преузети назад квалитативно неодговарајућа добра и одмах без
одлагања испоручити нове количине добара одговарајућег квалитета.
Члан 13.
Уговорне стране сагласно уговарају право споразумног раскида овог уговора и
пре истека рока за који је закључен, уз договор у дужини отказног рока.
Члан 14.
На све што није регулисано овим Уговором примењују се одредбе Закона о
облигационим односима.
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Члан 15.
У случају спора уговорне стране признају надлежност Привредног суда у
Ваљеву.
Члан 16.
Уговор је закључен у 4 (четири) примерка, од којих свака страна задржава по
2(два) примерка.

ПРОДАВАЦ
______________________

КУПАЦ
__________________________________
ДИРЕКТОР
Др Љубица Исаиловић-Радић
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