ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ
РАДНИКА „ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ“
БЕОГРАД
Ул. Савска бр. 23

КОНКУРСНА ДОКУMЕНТАЦИЈА
јавна набавка мале вредности бр. 10-9/13

-набавка течног хелијума, хелијум гаса и услуга претакања,
за магнетну резонанцу „Intera 3.0 T“

Септембар, 2013. године

ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ
РАДНИКА „ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ“
Београд, Савска бр. 23

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
за учешће у поступку јавне набавке мале вредности
-набавка течног хелијума, хелијум гаса и услуга претакања,
бр. 10-9/13

На основу чл. 38. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ бр. 124/2012, у даљјем
тексту Закон), и чл. 6. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у
поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („ Сл гласник Рс“ бр.
29/2013), припремљена је конкурсна документација за набавку услуга осигурања лица од
последица несрећног случаја у поступку јавне набавке мале вредности која садржи:

1. Позив за подношење понуде

(Документ 1)

2. Упутство понуђачима како да сачине понуду

(Документ 2)

3. Услове за учешће у поступку јавне набавке и упутство како се
доказује испуњеност услова

(Документ 3)

4. Образац за оцену испуњености услова за учешће у поступку јавне набавке
и упутство како се доказује испуњеност тих услова
(Документ 4)
5. Образац изјаве о испуњености услова у поступку јавне набавке (Документ 5)
6. Образац трошкова припреме понуде

(Документ 6)

7. Изјава о независној понуди

(Документ 7)

8. Изјава сагласно чл. 75. Закона о јавним набавкама
(„Сл. гласник РС“, бр. 124/12)

(Документ 8)

9.Модел уговора

(Документ 9)

10. Образац структуре цене

(Документ 10)
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ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ
РАДНИКА „ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ“
Београд, Савска бр. 23

(Документ 1)

ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ
РАДНИКА “ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ”, БЕОГРАД
упућује

ПОЗИВ
за прикупљање понуда за доделу уговора о јавној набавци добаратечног хелијума, хелијум гаса и услуга претакања,
Број набавке: 10-9/13
Завод за здравствену заштиту радника “Железнице Србије”, Београд намерава да додели
Уговор о јавној набавци, понуђачу чија понуда буде изабрана као најповољнија.
Понуде се достављају поштом или лично на адресу:
Завод за здравствену заштиту
радника “Железнице Србије”
Ул.Савска бр.23
11000 Београд
Понуде се достављају, непосредно или поштом, писарници наручиоца у затвореним ковертама
са назнаком ''Понуда за јавну набавку бр. 10-9/13 - НЕ ОТВАРАТИ”, а на полеђини
коверте уписати име понуђача, адресу, телефон, мејл адресу и име особе за контакт.
Рок за достављање понуде је 01.10.2013. године, до 10.00 часова.
Отварање понуда обавиће се 01.10.2013. године, у 10.15 часова у библиотеци наручиоца у
Београду, Ул. Савска бр. 23.
Представник понуђача који присуствује јавном отварању понуда мора имати уредно
овлашћење (потписано, оверено и печатирано) за учешће у поступку отварања понуда.
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ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ
РАДНИКА „ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ“
Београд, Савска бр. 23

(Документ 2)

На основу чл. 38. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ бр. 124/2012, у даљјем
тексту Закон), и чл. 8. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у
поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („ Сл гласник РС“ бр.
29/2013),

УПУТСТВО ПОНУЂАЧУ КАКО ДА САЧИНИ ПОНУДУ
ОПШТИ УСЛОВИ
1.1 Ово упутство обухвата услове за давање понуде и све друге услове у складу
са Законом о јавним набавкама и Правилником о обавезним елементима конкурсне
документације у поступцима јавне набавке.
1.2 Значење појмова који су коришћени у припреми и изради конкурсне
докуменатције дефинисано је чл. 2 i čl. 3. Закона о јавним набавкама.
1.3 Врста, технички опис и количина добара, садржани су у обрасцу понуде.
Понуђач је дужан да испуни све тражене карактеристике, а може понудити више од
тражених карактеристика.

ПОНУДА
2.1 Понуда се даје на обрасцу понуде који је саставни део конкурсне докуменатције.
Понуђач попуњава образац понуде и исти оверава својим печатом и потписом. Све
исправке које понуђач изврши у колонама које сам попуњава, понуђач мора оверити
печатом и потписом. Понуда се даје на српском језику.
2.2.Цена у понуди мора бити дата у ЕУР без ПДВ и са ПДВ, заокружена на две
децимале, у складу са обрасцем понуде. У цену морају бити урачунати сви
трошкови, тако да наручилац неће надокнађивати никакве додатне трошкове, нпр.
трошкове превоза, испоруке и др.
2.3 Наручилац задржава право да понуду оцени неприхватљивом уколико је
понуђена цена превисока одн. прелази процењену вредност јавне набавке при чему је
та цена одређена у складу са стандардним оперативним процедурама наручиоца.
2.4 Све додатне информације и појашњења у вези са припремањем понуде
понуђач може тражити у писаном облику. Тражење додатних информација и
појашњења телефоном није дозвољено.
2.5 По истеку рока за достављање понуда понуђач не може ни повући ни
мењати своју понуду.
2.6 Наручилац ће разматрати само исправне понуде, тј. понуде које су
благовремено предате и које у потпуности испуњавају све услове из Закона о јавним
набавкама и конкурсне документације. Неблаговремена, непотпуна, неисправна и
понуда која није поднета у складу са конкурсном документацијом, неће бити узета у
разматрање.
2.7 Наручилац може одбити понуду уколико поседује доказе из 82. ст. 1 и ст. 2 Закона о
јавним набавкама за доделу негативне референце.
2.8 Наручилац ће као поверљива третирати она документа која у десном горњем
углу имају исписано „поверљиво“, а испод тога потпис лица које је потписало понуду.
Ако се поверљивим сматра само поједини податак у документу, поверљиви део мора
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бити подвучен црвено, а у истом реду из десну ивицу мора бити исписано
„поверљиво“.
Наручилац не одговара за поверљивост података који нису означени на горе описани
начин.
2.9
Понуда са варијантама није дозвољена.
2.10 Уколико више понуђача подноси заједничку понуду, дужни су да уз
понуду доставе акт о заједничком извршењу посла, са навођењем међусобних обавеза.
2.11 У случају достављања заједничке понуде у складу са чл. 50. Закона о
јавним набавкама, сваки од понуђача из групе понуђача, мора испуњавати услове за
учешће у поступку јавне набавке из закона и конкурсне документације.
2.12 Понуда мора да важи најмање 30 дана од дана отварања понуда. Уколико
понуђач жели да понуди дужи рок важења понуде неопходно је да то прецизно
назначи (број дана) у обрасцу понуде са структуром цене.
2.13 Комисија ће избор најповољнијег понуђача извршити у року од 10 дана
јавног отварања понуда.
2.14 Комисија ће избор најповољнијег понуђача извршити применом
критеријума „НАЈНИЖА ПОНУЂЕНА ЦЕНА“.
2.15 Понуђач је дужан да приступи закључењу уговора о јавној набавци одмах по
истеку рока за подношење захтева за заштиту права понуђача из чл. 107. Закона о
јавним набавама.
ОСТАЛЕ ОДРЕДБЕ
3.Понуђач одговара за штету коју проузрокује наручиоцу у складу са Законом о
облигационим односима.
3.1 На све односе уговорних страна који настану по закључењу уговора
примењују се одредбе Закона о облигационим односима.
ЗАШТИТА ПРАВА ПОНУЂАЧА
4.1 Понуђач који учествује у поступку јавне набавке, а сматра да су његова
права повређена, у ма којој фази поступка, има право да у року од 8 дана од дана
сазнања за радњу наручиоца уложи захтев за заштиту права.
4.2 Захтев за заштиту права понуђача мора бити сачињен у складу са чл. 109.
Закона о јавним набавкама.
4.3 Наручилац ће о захтеву за заштиту права понуђача одлучити у року од 10
дана од дана пријема захтева.
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ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ
РАДНИКА „ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ“
Београд, Савска бр. 23

(Документ 3)

УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА
ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
Комисија за јавну набавку ће установити квалификованост понуђача за извршење
набавке на основу испуњености обавезних услова за учешће у поступу јавне набавке
садржаних у чл. 75. Закона о јавним набавкама.
Услови за учешће су следећи:

1. Да је понуђач регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући
регистар;
ДОКАЗ:Извод из регистра Агенције за привредне регистре (оверене копије или
оригинал доказ)
2. Да понуђач и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела
као члан организационе криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела
против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања
или давања мита, кривично дело преваре;
ДОКАЗ: Потврде надлежног суда (оверене копије или оригинал доказ)
3. Да понуђачу није изречена мер забране обављања делатности, која је на снази у
време објављивања односно слања позива за подношење понуда;
ДОКАЗ:Потврде надлежног суда или надлежног органа за регистрацију
привредних субјеката (оверене копије или оригинал доказ)
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;
ДОКАЗ:Потврде надлежног пореског органа и организације за обавезно
социјално осигурање или потврде надлежног органа да се понуђач налази у
поступку приватизације (оверене копије или оригинал доказ)
5. Да понуђач има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности
која је предмет јавне набавке, ако је таква дозвола предвиђена посебним
прописом
ДОКАЗ: Важеће дозволе за обављање одговарајуће делатности, издате од
стране надлежног органа (оверене копије или оригинал доказ)
6. Да располаже довољним техничким капацитетом, тј. да поседује најмање једним возила;

ДОКАЗ: Фотокопија саобраћајне дозволе
7. Да располаже довољним кадровским капацитетом, тј. да има запосленог са минимум

IV степеном стручне спреме на неодређено време.
ДОКАЗ:Фотокопија радне књижице и М3 обрасца
Понуђач уз понуду доставља доказе под редним бројем 1, 3, 5, 6 и 7.
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Као доказ за испуњеност услова из тачака 2 и 4 понуђач доставља изјаву потписану од
стране овлашћеног лица понуђача, која је саставни део конкурсне документације.
Понуђач који буде изабран као најповољнији дужан је у року који не може бити дужи од 3
дана од дана добијања писменог захтева наручиоца да достави оригинал или оверене
фотокопије доказа под редним бројем 2 и 4, који не могу бити старији од 60 дана од дана
објављивања позива за подношење понуда на Порталу јавних набавки.
Понуда која не садржи све тражене доказе неће бити разматрана.
Службеник за јавне набавке,
Ивана Петровић

.
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(Документ 4)

ОБРАЗАЦ ЗА ОЦЕНУ ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ЗА УЧЕШЋЕ
У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
ОБРАЗАЦ ЗА ОЦЕНУ ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ
ЈАВНЕ НАБАВКЕ
Сагласно чл. 38. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ бр. 124/2012, у
даљјем тексту Закон), и чл. 6. Правилника о обавезним елементима конкурсне
документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености
услова („ Сл гласник Рс“ бр. 29/2013), понуђач је обавезан да уз понуду приложи
попуњен образац за оцену испуњености услова који му доставља Завод за здравствену
заштиту радника »Железнице Србије«, као и потребне прилоге.
Ред.
бр.
1
1.
2.

3.

Назив документа
2
Извод из регистра Агенције за привредне
регистре

Број
документа
3

Датум
издавања
4

Број
страна у
прилогу
5

Потврде надлежног суда или
надлежног органа за регистрацију
привредних субјеката
Важеће дозволе за обављање
одговарајуће делатности, издате од
стране надлежног органа
Фотокопија саобраћајне дозволе

4.
5.

Фотокопија радне књижице и М3
обрасца

6.

Изјава о испуњености услова за учешће у
поступку јавне набавке мале вредности

7.
8.
9.

Образац трошкова припреме понуде
(Образац 6)
Изјаву о независној понуди
(Образац 7)
ИЗЈАВА (Документ 8)

Н а п о м е н а: Читко попунити образац и приложити тражена документа
Датум: ____________

M.П.

Понуђач: _________________
__________________________________________________

Потпис овлашћеног лица
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ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ
РАДНИКА „ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ“
Београд, Савска бр. 23

(Документ 5)

_______________________
_______________________
(назив понуђача)
У складу са чл. 77. став 4. Закон о поступку јавне набавке мале вредности,
понуђач__________________________________, даје

ИЗЈАВУ
Под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу изјављујемо да у потпуности
испуњавамо услове за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. Закона о јавним набавкама.

Доказе о испуњености услова за учешће у поступку јавне набавке из чл. 77. Закона о
јавним набавкама, доставићемо на захтев наручиоца Завода за здравствену заштиту
радника “Железнице Србије”, Београд.
ПОТПИС ОВЛАШЋЕНОГ
ЛИЦА ПОНУЂАЧА

__________________________
M.П.

Дана:______________2013. године
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ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ
РАДНИКА „ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ“
Београд, Савска бр. 23

(Документ 6)

ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

Понуђач наводи врсту и вредност трошкова који произилазе из припремања
понуде у поступку јавне набавке добара бр. 10-9/13:
1.__________________________________________ - ________________ динара;
2. __________________________________________ - _______________ динара;
3.___________________________________________ - _______________ динара;
4.___________________________________________ - _______________ динара;
5. __________________________________________ - _______________ динара;
6.__________________________________________ - ________________ динара;
7.__________________________________________ - ________________ динара;
8.__________________________________________ - ________________динара;
9.__________________________________________ - ________________ динара;
10._________________________________________ - ________________ динара;

ПОНУЂАЧ
________________________________
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ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ
РАДНИКА „ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ“
Београд, Савска бр. 23

(Документ 7)

_______________________________
_______________________________
(назив и адреса понуђача)

У складу са чл. 26. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 124/12),
понуђач__________________________________, даје

ИЗЈАВУ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ
Под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу изјављујемо
потврђујемо да је понуда поднета независно, без договора са другим понуђачима или
заинтересованим лицима.

ПОТПИС ОВЛАШЋЕНОГ
ЛИЦА ПОНУЂАЧА
__________________________
M.П.
Дана:________2013. године
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(Документ 8)

_______________________________
_______________________________
(назив, адреса понуђача)

ИЗЈАВА

Којом се гарантује да се понуђач приликом састављања понуде изричито
придржавао прописа и обавеза које призилазе из важећих прописа о заштити на раду,
запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да понуђач гарантује
да је ималац права интелектуалне својине, сагласно чл. 75. Закона о јавним набавкама
(„Сл. гласник РС, бр. 124/2012.)

_________________________________
(Потпис одговорног или овлашћеног лица понуђача)
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Завод за здравствену заштиту
радника »Железнице Србије«
Број: _____________
Дана: ____________2013. године
Београд, ул. Савска бр. 23

(Докумет 9)

МОДЕЛ УГОВОРА
о купопродаји течног хелијума, хелијум гаса и услуга претакања
за магнетну резонанцу “ИНТЕРА„
Закључен између:
1) Наручиоца: Завода за здравствену заштиту радника „Железнице Србије “,
Београд, Ул. Савска бр. 23, матични број 07065191, ПИБ 100348642, текући рачун
бр. 840-636667-57 код Управе за трезор, кога заступа в.д. директор Прим. др
Владо Батножић (у даљем тексту: Купца)
и
2) Понуђача:_____________________________________________________________
____, место:______________, улица:_____________________ , матични број
___________________, ПИБ _________________________, текући рачун
бр.________________
код
___________,
кога
заступа
__________________________ (у даљем тексту: Продавца)
ПРЕДМЕТ УГОВОРА

Члан 1.
Уговорне стране овим уговором регулишу своја међусобна права и обавезе у вези са
купопродајом течног хелијума, хелијум гаса (робе) и услуга претакања течног и
гасовитог хелијума (услуга), у свему према понуди продавца бр.________________ од
_______________, која је прихваћена као најповољнија од стране купца у поступку
јавне набавке мале вредности бр. 10-9/13.
Предмет овог Уговора је куповина : течног хелијума 3x контејнер 250 литара
(количина 750 литара), хелијум гас-боца 0,5, ( количина 2 боце) и услуге претакања.
Понуда бр._____________од______________из 1. става овог Члана је саставни део
Уговора.
ЦЕНА
Члан 2.
Укупна вредност уговореног посла износи ______________динара без ПДВ, са ПДВ
износи____________.
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Цена робе за сваку ставку посебно утврђена је у Обрасцу структуре цене сходно
понуди продавца бр. _____________ од ____________ сходно спецификацији у чл. 1,
став 2, а која је саставни део уговора.
РОК И НАЧИН ПЛАЋАЊА
Члан 3.
Купац се обавезује да плаћање по овом уговору изврши у свему према условима из
понуде продавца, одмах по испоруци добра, извршеној услузи и достављању рачуна.
РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ
Члан 4.
Понуда из Члана 1, став 1 не може бити краћа од 60 дана

РОК И ДИНАМИКА ИСПОРУКЕ
Члан 5.
Роба која је предмет овог уговора испоручује се у седишту купца у Београду, Савска
бр. 23, у року од 1 (једног) дан од дана захтева Купца. Напред наведени рок испоруке
је саставни део понуде бр._______________од________________ из Члана 1, став 1
предметног Уговора.
Продавац је дужан да на свакој отпремници и фактури наведе број овог уговора и
редни број испоруке по овом уговору.
Члан 6.
Испорука робе и услуга вршиће се једнократно, у складу са потребама купца на
основу захтева купца, у року од 1 ( једног) дана.

РОК УПОТРЕБЕ
Члан 7.
Понуђена роба мора имати рок употребе минимално 12 месеци од дана испоруке робе
Уколико испоручена роба има краћи рок употребе од 12 месеци, купац може извршити
повраћај робе месец дана пре истека рока производа, а продавац се обавезује да у року
од 7 ( седам ) дана од дана повраћаја робе изда купцу књижно писмо-одобрење за
враћање робе.
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КВАЛИТЕТ
Члан 8.
Квалитет и квантитет производа који је предмет овог уговора мора у потпуности
одговарати:
- важећим домаћим стандардима за ту врсту робе;
- уверењима о квалитету, атестима и сличним доказима достављеним уз робу
Продавац одговара за квалитативне и квантитативне недостатке робе из предмета
уговора.
Члан 9.
Квалитативни пријем робе вршиће се приликом сваке испоруке робе, у присуству
представника обе уговорне стране, што ће потврдити својим потписом и печатом на
фактури-доставници.
Евентуалне недостатке купац је дужан да констатује записнички приликом пријема
робе, заједно са запосленим продавца који робу предаје.
Рекламације које се односе на квалитет испоручене робе купац је дужан да записнички
констатује у року од од 8 (осам) дана од дана преузимања робе и о томе одмах
обавести продавца.
Члан 10.
Уколико испоручена роба не задовољи гарантовани квалитет, продавац је у обавези да
је замени одговарајућом у року за испоруку робе предвиђеном понудом.
Уколико продавац не испоручи робу у року предвидјеном понудом продавца, па тиме
омета купца у обављању делатности, дужан је купцу накнадити штету која због тога
настане.
Уколико продавац не испоручи робу у року предвидјеном за испоруку, овим уговором
овлашћује купца да предметну робу истог квалитета набави од другог добављача, и
обавезује се да купцу плати разлику у цени.
Члан 11.
Уколико продавац ма којом својом радњом која није описана у досадашњим
одредбама уговора, а везаном за непоштовање овог уговора, нанесе штету купцу,
дужан је да исту надокнади.
ОБЕЗБЕЂЕЊЕ
Члан 12.
Као обезбеђење за испуњење обавеза у свему у складу са одредбама овог уговора,
продавац је дужан да купцу при закључењу уговора преда регистровану код НБС
бланко сопствену меницу, са овлашћењем продавцу да исту може испунити и предати
на наплату, у износу од 10 % од укупне вредности уговора, у случају да купац не
изврши своје уговорне обавезе у року и на начин предвиђен уговором.
Купац се обавезује да меницу врати продавцу по окончању посла.
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СПОРОВИ
Члан 13.
Евентуални спор у току реализације овог уговора уговорне стране ће решавати
договором, и то у року од 10 дана од дана настанка спора, а уколико настали спор не
реше, надлежан је Привредни суд у Београду.
ТРАЈАЊЕ И РАСКИД УГОВОРА
Члан 14.
Овај уговор се закључује за испоруку робе и извршене услуге предвидјене
прихваћеном понудом бр.___________ од __________ из Члана 1, став 1 предметног
Уговора, и престаје да важи испоруком робе у вредности наведеној у чл. 2. овог
уговора и спецификоване робе из чл. 1, став 2 овог уговора. У случају да Купац не
поручи робу у пуном износу цене у Члану 2, став 1 предметног Уговора, може
наручити робу и услуге сходно својим потребама до пуног износа цене.
Уговорне стране су сагласне да, уколико набавка робе из предмета овог уговора, у
току трајања овог уговора, ускладу са важећим прописима буде обухваћена
централизованом јавном набавком, овај уговор престаје да важи и пре истека рока
утврђеног у ставу 1. овог члана.
Члан 15.
Уговорна страна незадовољна испуњењем уговорних обавеза друге уговорне стране
може захтевати раскид уговора под условом да је своје доспеле уговорне обавезе у
потпуности и благовремено извршила.
Члан 16.
Раскид овог уговора се захтева писменим путем, са раскидним роком од 15 (петнаест)
дана.
ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ
Члан 17.
Измене и допуне овог уговора важе само ако су сачињене у писменој форми и
потписане од обе уговорне стране.

СТУПАЊЕ УГОВОРА НА СНАГУ
Члан 18.
Овај уговор ступа на снагу када буду испуњени следећи услови:
- када уговор потпишу обе уговорне стране;
- када продавац преда купцу бланко потписану сопствену меницу из чл. 12. овог
уговора.
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ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 19.
На све односе уговорних страна који настану у вези спроводјења овог уговора, а нису
њиме регулисани, примењиваће се одредбе Закона о облигационим односима.
Члан 20.
Овај уговор је сачињен у 4 (четири) истоветна примерка, за обе уговорне стране по 2
(два).

За ПРОДАВЦА

За КУПЦА
В.Д. Директор Завода

_______________________

_______________________
Прим. др. Владо Батножић
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(Документ 10)

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ СА СТРУКТУРОМ ЦЕНЕ
НАЗИВ ПОНУЂАЧА:________________________________________
АДРЕСА:___________________________________________________
ПИБ:_______________________________________________________
МАТИЧНИ БРОЈ:____________________________________________
ТЕЛЕФОН, ФАКС И МЕЈЛ АДРЕСА:___________________________
КОНТАКТ ЛИЦЕ:____________________________________________
ТЕКУЋИ РАЧУН:____________________________________________
ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ РАДНИКА “ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ”
јавна набавка ДОБАРА - ТЕЧНОГ ХЕЛИЈУМА, ХЕЛИЈУМ ГАСА И УСЛУГА ПРЕТАКАЊА, бр. 10-9/13
Магнетна резонанца „Intera 3.0 T“
Р.
бр

1

Назив артикла

Јед.
мере

Количина

Течни хелијум 3 x контејнер
250 литара

Лит.

750

Хелијум гас- боца 0.5

боца

2

Услуга претакања

-

1

Трошкови превоза

-

2

3
4

-

Јединична
цене без
ПДВ-а у ЕУР

ПДВ

Јединична
цена са
ПДВ-ом у
ЕУР

Напомена

УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ БЕЗ ПДВ-а:_____________________________
ПДВ:________________________________________________________________
УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ СА ПДВ-ом:_____________________________
РОК ИСПОРУКЕ:__1 дан од захтева наручиоца____________________________
РОК И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА:одмах по (испоруци добара) достављању фактуре
РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ:______________________________________________
(не може бити краћи од 30 дана)
НАПОМЕНА: Плаћање у динарској противвредности у складу са званичним курсом НБС на дан плаћања.

______________________________
овл. лице понуђача

м.п.
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