
 

 

 
 
 
Назив наручиоца: 
Адреса: 
ПИБ: 
Матични број: 
Шифра делатности: 
Број рачуна: 
Интернет адреса: 

Дом здравља Ваљево 
Улица Железничка 12, 14000 Ваљево 
107041023 
17817361   
8621 
840-830661-75 
http://www.dzvaljevo.rs 
 

Број:ДЗ -01-1326 

 
На основу члана 27,92,став 2,7 и 8  Закона о јавним набавкама (,,Сл.гласник 

РС“, број 91/19) ,Правилника о начину и поступку спровођења јавних набавки и 
набавки на које се Закон не примењује  и Одлуке о спровођењу набавке ,  достављамо 
Вам: 

П О З И В 

за достављање понуда 
 
 

Позивамо Вас да доставите понуду за набавку услуга-ОДРЖАВАЊЕ И ПОПРАВКЕ 
МЕДИЦИНСКЕ ОПРЕМЕ       за потребе Дома здравља Ваљево  у складу са 
спецификацијом која се налази у прилогу овог позива. 
 
Понуда доставити на обрасцу који се налази у прилогу овог позива. Обавезно 
попунити све податке у обрасцу.  

 
Рок испоруке/извршења: 1  дан од позива наручиоца 
 Критеријум за доделу уговора: најнижа укупна цена без ПДВ. 

 
Услови плаћања: на текући рачун понуђача, у року од 45  дана од дана 
испоруке/извршења, а према испостављеној исправној фактури. 

 
 

Рок за достављање понуда: 19.04.2021.год. до 10 ч. 
 
Начин достављања понуда: електронским путем на е-маил адресу: 
nabavka@dzvaljevo.rs  или путем поште на адресу Дом здравља Ваљево 
,ул.Железничка 12,Ваљево трећи спрат -Управа  

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
  

 
 

 
ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 

 
 
Назив понуђача 

 

 
Седиште понуђача 

 

 
Одговорна особа /потписник уговора/ 

 

 
Особа за контакт 

 

 
Телефон 

 

 
Телефакс 

 

 
Електронска пошта 

 

 
Текући рачун понуђача 

 

 
Пословна банка 

 

 
Матични број понуђача 

 

 
Порески број понуђача 
 

 

Рок плаћања 
 

45  дана од испостављања рачуна 

Рок за извршење услуге  
 

Сукцесивно, по позиву наручиоца 

 
 
 
 

      

Место и датум: 
______________________ 

 Понуђач 
___________________ 

/потпис овлашћеног лица / 
 

 
 
 
 
 
 



 

 

 
На основу чл.114,115 и 118. Закона о јавним набавкама (,,Сл.гласник РС“, број 91/19) 
дајемо следећу: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ИЗЈАВА ПРИВРЕДНОГ СУБЈЕКТА   
 
 

 
 
 

Изјављујем под пуном моралном и кривичном одговорношћу да не постоје 

основи за искључење  привредног субјекта/ПОНУЂАЧА  у складу са чланом 111. 

Закона о јавним набавкама . 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Место и датум 
______________________ 

 
 

Понуђач 
______________________ 
/потпис овлашћеног лица/ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
СТРУКТУРА  ЦЕНА ПРЕВЕНТИВНОГ СЕРВИСА 
ПАРТИЈА 4 
   

Бр. 

Врста апарата Модел Број Јединична цена 

превентивног 

сервиса 

Путни 

трошкови по 

км 

Укупно Износ 
(5+6) (4*7) 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1 Фармацеутски 

фрижидер 

PR 360 Arctiko  2015. godine 3         
Pharma vicor 2019 2         
Vest prost 1         
Lab cold 3         

 
Укупан износ без ПДВ: ________________  
 
Порез на додату вредност __________% Износ ПДВ-а:_____________________ 
 
      Укупан износ са ПДВ-ом________________ 
 
СТРУКТУРА  ЦЕНА ДЕФЕКТАЖЕ 
ПАРТИЈА 4 
   

Бр. 

Врста апарата Модел Број Јединична цена 

превентивног 

сервиса 

Путни 

трошкови по 

км 

Укупно Износ 
(5+6) (4*7) 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1 Фармацеутски 

фрижидер 

PR 360 Arctiko  2015. godine 3         
Pharma vicor 2019 2         
Vest prost 1         
Lab cold 3         

 
Укупан износ без ПДВ: ________________  
 
Порез на додату вредност __________% Износ ПДВ-а:_____________________ 
 
      Укупан износ са ПДВ-ом________________ 
 
                                                    Укупан износ за партију 4 без ПДВ: ______________      
 
Порез на додату вредност ______ %                           Износ ПДВ:  _______________ 
                                                                 
                                                    Укупан износ за партију 4 са ПДВ: ________________   
 
      Место и датум                                                                                      Понуђач 
     _______________                                        ______________ 
 



 

 

Цена треба да буде изражена тако да обухвати све трошкове које понуђач има у 
реализацији предметне јавне набавке. 

1. УСЛУГЕ ПРЕВЕНТИВНОГ ОДРЖАВАЊА 
 
Кратак опис превентивних сервиса : 
Спољни преглед апарата, провера свих каблова и контаката. Расклапање апарата, 
чишћење од прашине, детаљан преглед, под лупом, свих електронских плоча, ради 
утврђивања евентуалних хладних лемова. Отклањање хладних лемова. Чишћење свих 
контаката  алкохолом. Детаљна провера извора за напајање на стабилност напона. 
Промена батерије. Склапање апарата. Промена, по потреби, потрошних делова. 
Провера свих функција апарата по фабричкој спецификацији. Провера одређених 
функција помоћу посебних тест уређаја. Подешавање евентуално раздешених 
вредности. 
Обавезно издавање сертификата (ПИО - потврде о исправности опреме), са 
важењем од годину дана.    
Превентивни сервиси ће се радити по позиву наручиоца. Обавеза је понуђача, да по 
позиву наручиоца, достави састав сетова за одговарајуће превентивне сервисе. 
 

2. ОДРЖАВАЊЕ ПО ПОЗИВУ СА ЗАМЕНОМ РЕЗЕРВНИХ ДЕЛОВА - 
ДЕФЕКТАЖА          

У цени за дефектажу морају бити обухваћени сви трошкови: цена по радном сату, 
излазак на терен, путни трошкови, све без урачунатог пореза на додату вредност. 
Понуђач је дужан да наведе време одзива по пријави квара које не може бити дуже од 
24 часа. 
Након закљученог уговора,када се појави потреба за сервисирањем, наручилац ће 
изабраном понуђачу, доставити позив да изврши дефектажу (утврђивање, 
дијагностиковање квара). Овај понуђач ће на обрасцу понуде само исказати цену 
дефектаже (као вредност радног сата и осталих трошкова дефектаже без ПДВ-а) и иста 
ће му бити плаћена у року од 45 дана од извршене дефектаже. Након извршене 
дефектаже понуђач ће доставити наручиоцу извештај о извршеној дефектажи са 
уоченим кваровима/недостацима у којем ће навести цену поправке уочених 
кварова/недостатака у коју ће укуључити све трошкове неопходне за поправку апарата 
(укључујући и цену резервног дела). Наручилац задржава право да се након извршене 
дефектаже изјасни да ли жели да врши поправку апарата  или да од поправке одустане 
уколико је иста економски неоправдана. Уколико се наручилац определи да врши 
поправку апарата, позваће понуђача, писаним путем (електронском поштом, факсом) 
да у року од највише 2 (два) дана изврши поправку. Изабрани понуђач је дужан да у 
наведеном року приступи извшршењу поправке. Наведени рок у којем је понуђач 
дужан да изврши поправку, може се продужити искључиво уз писану сагласност 
наручиоца (електронском поштом, факсом). Уз понуду, понуђач ће обавезно доставити 
спецификацију резервних делова са ценама истих.  
Уколико изабрани понуђач буде преузимао или поправљао више апарата истовремено, 
путни трошкови и излазак на терен ће се фактурисати за један долазак. 
Цена сервисирања апарата ће се фактурисати као и цена дефектаже, односно као збир 
цене по радном сату, изласка на терен и путни трошкови по километру, као и цене 
резервног дела, уколико је уграђен. 
У вредност понуде понуђач је дужан да укључи и урачуна све припадајуће трошкове. 
Наручилац неће признати било какве додатне трошкове који би били исказани 
засебно. 



 

 

 Потребно је да понуђач уз понуду достави и доказ да има важећу дозволу 
надлежног органа за обављање делатности или да је уписан у одговарајући 
регистар . 
 
 
 
 
ДОДАТНИ УСЛОВИ 
 
Право на учешће има понуђач ако располаже минималним техничким капацитетом и 
то: 
        - неопходном мерном опремом за одржавање апарата: дигитални 
мултиметар, осцилоскоп, сигнал генератор, фреквенцметар, стабилисани извор за 
напајање са регулацијом напона, раставни трансформатор, ЕКГ симулатор, тест апарат 
за неинвазивни притисак, тест апарат за дефибрилатор. 
           - Потребно је да понуђач поседује бар један универзални инструмент са 
сертификатом о еталонирању. 
Доказ - За неопходну опрему доставити изваву на меморандуму понуђача да поседује 
наведену опрему  

- Копија сертификата о етлонирању мерног инструмента 
 
   `Право на учешће има понуђач ако располаже адекватном сертификацијом: 
- да је сертификован по стаднардима ISO  9001,13485 за сервисирање медицинске 
опреме ( медицинског средства).  
Доказ: Приложити копије сертификата ISO 9001,13485. 
 
 
           - Изјава под пуном кривичном и материјалном одговорношћу да су сервисери 
квалификовани и обучени за поправку медицинских апарата. 
 
 
 
-Решење Министарства за заштиту животне срeдине о оспособљености за обављање 
послова сервисирања Дијагностичких рентген апарата уз придржавање упутстава о 
заштитиним мерама од јонизујућих Зрачења или  Лиценцу за сервис издату од 
Агенције за заштиту од јонизујућих зрачења и нуклеарну сигурност Србије (за партије 
за које се то по закону тражи). 
- Изјаве под пуном материјалном и кривичном одговорношћу на меморандуму 
понуђача да ће одржавати и сервисирати предметну медицинску опрему на  начин, и 
методологијом и по протоколима како је то прописао произвођач опреме. -
ауторизације произвођачa или овлашћења за сервисирање предметне медицинске 
опреме  
(Или оверене фотокопије уговора са произвођачем предметне опреме ,или оверене 
фотокопије изјаве произвођача о давању овлашћења тј.права понуђачу за одржава 
ње и  сервисирање предметних добара). 
 
-Потврде о ауторизованом сервису за понуђача издата од стране произвођача 
опреме. (Уколико понуђач није ауторизован потребно је доставити уговор о пословно 
техничкој сарадњи између понуђача и ауторизованог сервиса). 



 

 

 
Место вршења услуге су све локације наручиоца услуга на којима је инсталирана 
опрема, а у изузетним случајевима, када због врсте или обима поправке то није 
могуће, сервис ће се обављати у просторијама пружаоца услуге.  
Обавеза пружаоца услуге је да све замењене резервне делове достави представнику 
наручиоца који је апарат преузео. 
 
ГАРАНТНИ РОК 
 
 За уграђене резервне делове важи гарантни рок у складу са условима 
произвођача. 
Гарантни период тече од момента уградње резервног дела.  
Понуђач је дужан да за сваки уграђени резервни део, представнику наручиоца, 
приликом примопредаје апарата, достави фотокопију гарантног листа за уграђени 
резервни део. 
Понуђач је дужан да наручиоцу приликом предаје апарата достави гаранцију на 
пружену услугу у најкраћем трајању од једне године. 
 
 РЕКЛАМАЦИЈА 
 
 Ако се након примопредаје апарата покаже неки видљиви или скривени 
недостатак, наручилац је дужан да о томе обавести пружаоца услуге, односно поднесе 
рекламацију у року који не може бити краћи од 8 дана од дана преузимања  апарата ( у 
случају видљивих недостатака ) односно од дана када је отркио недостатак ( у случају 
скривених недостатака ) и може захтевати поновно извршење услуга. 
 Пружалац услуге се обавезује да отклони недостатке наведене у рекламацији 
одмах, по пријему рекламације, а најкасније наредног дана од дана пријема исте. 
 Отклањање недостатака наведених у рекламацији пада на терет пружаоца 
услуга.  
 
 
 
 
 
 
 


