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Дом здравља Крагујевац  
 

 

1 .  П О З И В   

   З А  П О Д Н ОШ ЕЊ Е  П О Н У Д А  
  

ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 
 
Назив наручиоца: Дом здравља Крагујевац 
 
Адреса наручиоца: Краља Милутина бр.1, Крагујевац 
 
Врста наручиоца: Здравство 
 
Врста поступка јавне набавке: Отворени поступак 
 
Врста предмета: Добра. Набавка  Медицинске опреме. Поступак се спроводи ради закључења 
Уговора о јавној набавци. 
 
Лице за контакт: Биљана Миливојевић, 034/323  208  лок.140 

ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 
 
Опис предмета набавке:  
                      

НАБАВКА ДОБАРА – Набавка медицинске опреме  обликована по партијама:  
 

Партије: 
1.  Ултразвук за интерну медицину-1 ком 
2.   Ултразвук за гинекологију-1 ком 
3. Клар-1 ком  
4. Инхалатор-6 ком 
5. Пулсни оксиметар-20 ком  
6.  EKG-2 ком 
7. Кардиотокограф ЦТГ-1 ком. 
8. Aparat za holter TA- 2 ком. 

 
 Трајање Уговора: Уговор се закључује до извршења уговорних обавеза 

• Назив и ознака из општег речника набавке: 33100000 медицински апарати 
 
• Критеријум за избор најповољније понуде за Партију 1 и Партију 2 је економска 

најповољнија понуда 



За Партију 1- Ултразвук интерна медицина  
Р.бр. Опис  Број пондера  

(бодова) 
1. Понуђена цена  80 
2. Маса апарата  55kg или нижа 5 
3. Фино подешаванје динамичког опсега у 

корацима до максимума 2 dB 
5 
 

4. Могућност избора комбинација сонде и 

унапред дефинисаног сетовања за исти 

притисак на једно дугме  

 
5 

 

5. Могућност инсталирања унапред дефинисаног 

протокола за преглед расположивог притиска 

на једно дугме 

 
5 

Укупно пондера (бодова) за Партију 1: 100 
 

1. За позицију 1 Партије 1-понуђена цена максимални број бодова 80 
 
Најнижа понуђена цена за Партију 1  х 80 бодова 
Понуђена цена за Партију 1 
 

2. За позицију 2 Партије 1  максимални број бодова 5 
Понуда понуђача која задовољава карактеристику на позицији 2 број бодова 5 
 
Понуда понуђача која не задовољава карактеристику на позицији 2 број бодова 0 
 
    3. За позицију 3 Партије 1  максимални број бодова 5 
Понуда понуђача која задовољава карактеристику на позицији 3 број бодова 5 
 
Понуда понуђача која поседује фино подешавање динамичког опсега у корацима од 

максимум 2dB -5 пондера 

 
Понуда понуђача која не поседује фино подешавање динамичког опсега у корацима од максимум 
2dB-0 пондера 

 
    4. За позицију 4 Партије 1  максимални број бодова 5 
Понуда понуђача која задовољава карактеристику на позицији 4 број бодова 5 
 
Понуда понуђача чије добро задовољава могућност избора комбинација сонда и у напред 
дефинисаног сетовања и за исту притиском на једно дугме -бодова 5 
 
Понуда понуђача чије добро не задовољава могућност избора комбинација сонда и у напред 
дефинисаног сетовања и за исту притиском на једно дугме -бодова 0 
    5. За позицију 5 Партије 1  максимални број бодова 5 
Понуда понуђача која задовољава карактеристику на позицији 5 број бодова 5 
 
Понуда понуђача чије добро задовољава могућност инсталирања унапред дефинисаног протокола 
за преглед расположивог притиском на једно дугме-бодова 5 
 



Понуда понуђача чије добро не задовољава могућност инсталирања унапред дефинисаног 
протокола за преглед расположивог притиском на једно дугме- бодова 0 
 

 Позиција 1+2+3+4+5 = 100 пондера (бодова) 
 
Укупан број пондера за Партију 1:  
Цена- 80 пондера 
Техничко-технолошке предности 20 пондера 

Укупно пондера (бодова): 100 
 

 
За Партију 2- Ултразвук за гинекологију 

Р.бр. Опис  Број пондера  
(бодова) 

1. Понуђена цена  60 
2. Минимум 13 функција апарата се може програмирати 

према потребама корисника. Минимално 5 
програмабилних дугмића и минимално 8 
програмабилних финкција на екрану осетљивом на 
додир 

5 

3. Комплетан кориснички интерфејс на српском језику 5 
4. Могућност подешавања угла нагиба екрана осетљивог 

на додир у опсегу од минимум 20 степени 
10 

5. Могућност контроле ултразвучног уређаја (Remote 
control) преко смарт уређаја (мобилних телефона, 
таблета са оперативним системима за iOS и Android) 
путем бежичне мреже  

 
10 

6. Проширено поље прегледа ExFoV омогућено на 
конвексним, линеарним и ендокавиталним сондама. 
Конвексна сонда: могућност проширења на ExFOV 
мин 115 степени. 
Ендокавитална сонда: могућност проширења на 
ExFOV мин 179 степени.  

 
 
 
5 

7. Ултразвучни апарат може симултано да прикаже соно 
слику на монитору и истовремено на екрану 
осетљивом на додир  

 
5 

Укупно пондера (бодова) за Партију 1: 100 
 

1. За позицију 1 Партије 2-понуђена цена максимални број бодова 60 
 
Најнижа понуђена цена за Партију 1  х 60 бодова 
Понуђена цена за Партију 1 

 
   2. За позицију 2 Партије 2  максимални број бодова 5 
Понуда понуђача која задовољава карактеристику на позицији 2 број бодова 5 
 
Понуда понуђача која не задовољава карактеристику на позицији 2 број бодова 0 
 
   3. За позицију 3 Партије 2  максимални број бодова 5 
Понуда понуђача која задовољава карактеристику на позицији 3 број бодова 5 



 
Понуда понуђача која не задовољава карактеристику на позицији 3 број бодова 0 
 
 
  4. За позицију 4 Партије 2  максимални број бодова 10 
Понуда понуђача која задовољава карактеристику на позицији 4 број бодова 10 
 
Понуда понуђача која не задовољава карактеристику на позицији 4 број бодова 0 
 
  5. За позицију 5 Партије 2  максимални број бодова 10 
Понуда понуђача која задовољава карактеристику на позицији 5 број бодова 10 
 
Понуда понуђача која не задовољава карактеристику на позицији 5 број бодова 0 
 
 
  6. За позицију 6 Партије 2  максимални број бодова 5 
Понуда понуђача која задовољава карактеристику на позицији 6 број бодова 5 
 
Понуда понуђача која не задовољава карактеристику на позицији 6 број бодова 0 
 
  7. За позицију 7 Партије 2  максимални број бодова 5 
Понуда понуђача која задовољава карактеристику на позицији 7 број бодова 5 
 
Понуда понуђача која не задовољава карактеристику на позицији 7 број бодова 0 
 
 
Позиција 1+2+3+4+5+6+7 = 100 пондера (бодова) 
                                                                               
Укупан број пондера за Партију 2:  
Цена- 60 пондера 
Техничко-технолошке предности 40 пондера 
 

Укупно пондера (бодова): 100 
 
 
• Критеријум за избор најповољније понуде за Партије 3,4,5,6,7 и 8  је најнижа 

понуђена цена. 
У случају када постоје две или више понуда са једнаком ценом наручилац ће извршити избор 

најповољније понуде према дужини рока испоруке добара (биће изабрана понуда понуђача чији је рок 
испоруке добара краћи). 

• Важност понуде: Рок важења понуде не може бити краћи од 60 дана од дана отварања 
понуда  

• Понуда са варијантама није дозвољена 
• Плаћање: 
• Услови  и начин паћања: 
Услови плаћања у три једнаке рате. 
Прва рата 10 дана по потписивању уговора  
Друга рата 45 дана по потписивању уговора 



Трећа рата најкасније до 90 дана од потписивања уговора 
Добављач се обавезује да ће испостављати фактуре посебно за сваку рату 10 дана пре доспећа 
исте,а не једну фактуру у целом износу. 
 

• Рок испоруке добара не може бити дужи од 60 дана од дана закључења уговора  
 

Начин преузимања конкурсне документације: 
Конкурсна документација се може преузети са Портала Управе са јавне набавке и веб сајта Дома 
здравља www.dzkg.rs у електронском облику, достављањем захтева за конкурсну документацију, 
електронском поштом на адресу domzdrkg@gmail.com   
 
Подношење понуда: 
Понуде се достављају за једну или више партија добара, али обавезно у одвојеним ковертама са 
навођењем редног броја и назива партија из овог огласа на оргиналном обрасцу из Конкурсне 
документације. Понуду могу поднети сва заинтересована, правна и физичка лица која испуњавају 
обавезне услове за учешће у поступку Јавне набавке из чл.75. Закона о јавним набавкама 
(Сл.гласник РС« 124/2012 и 68/2015), као и услове утврђене конкурсном документацијом.  
 
Рок за достављање понуде не може бити краћи од  30 дана од дана објављивања позива на 
Порталу јавних набавки, односно до  24.05.2018. године.  Благовременим ће се сматрати све 
понуде које стигну на адресу наручиоца до 24.05.2018. године  до  10.00 часова, без обзира на 
начин на које су послате. 

Понуђачи подносе понуде непосредно, или путем поште на адресу наручиоца - улица Краља 
Милутина бр.1, 34 000 Крагујевац, Огранак Станово 

Понуде се подносе у затвореној коверти или кутији, печатираној и затвореној на начин да се 
приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара. На предњој 
страни понуде понуђач је дужан да напише текст: ''Понуда за јавну набавку добара – Набавка 
Медицинске опреме, (навести број и назив партије), Јавна набавка – отворени поступак  
03/2018 -НЕ ОТВАРАЈ'' , а на полеђини назив, адресу понуђача, број телефона и име особе за 
контакт. 

Неблаговремено поднете понуде ће по окончању поступка отварања понуда бити враћене 
понуђачима неотворене са назнаком да су поднете неблаговремено. 

Отварање понуда: 
Јавно отварање понуда обавиће се након истека рока за подношење понуда, дана 24.05.2018. 
године у 10.30 часова, у Дому здравља Крагујевац, Ул. Краља Милутина бр.1, Крагујевац  - 
Огранак Станово 
Отварање понуда је јавно и може му присуствовати свако заинтересовано лице. У поступку 
отварања понуда могу активно учествовати само овлашћени представници понуђача. 
Одлука о додели Уговора биће донета у Законом предвиђеном року 
 

 Крагујевцу, дана 23.04.2018.године                       

    КОМИСИЈA 

Биљана Миливојевић, председник 

 


