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               Прилог бр.1 
 

ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДЕ 
 

Назив наручиоца: Општа болница Горњи Милановац 
Адреса наручиоца: Војводе Милана бр. 37 Горњи Милановац 
Интернет страница наручиоца: www.bolnica-gm.org 
Врста наручиоца: Здравствена установа 
Врста поступка јавне набавке: Јавна набавка мале вредности бр. 6 у 2016.години  
Опис предмета: Услуге превентивног сервисирања апарата за анестезију за потребе Опште 
болнице Горњи Милановац 
Назив и ознака из општег речника набавке: 
50421000-услуге поправке и одржавања медицинске опреме 
Критеријум за оцењивање понуда: Најнижа цена  
Начин преузимања конкурсне документације: Путем поште, лично на писарници Одсека за 
опште, правне и кадровске послове Опште болнице Горњи Милановац, на интернет страници  
www.bolnica-gm.org. и на Порталу јавних набавки 
Начин подношења понуде и рок за подношење понуде: Понуде се достављају путем поште на 
адресу Општа болница Горњи Милановац, Војводе Милана бр. 37 Горњи Милановац или лично 
на писарници Опште болнице Горњи Милановац најкасније до  
25.04.2016. године до 12 часова. 
Место, време и начин отварања понуда: Отварање понуда извршиће се дана 25.04.2016. године 
у 12 часова и 10 минута у сали за састанке Опште болнице Горњи Милановац. Отварање понуда 
је јавно. 
Услови под којима представници понуђача могу присуствовати у поступку отварања 
понуда: Представници понуђача који присуствују отварању понуда морају са собом понети 
пуномоћје. 
Рок за доношење Одлуке о избoру најповољније понуде: 5 дана од дана отварања понуда. 
Лице за контакт: Владимир Папић 
Контакт телефон: 032/711-670 локал 101              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                           
                                                                                                                 Председник комисије 
    Владимир Папић 
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Прилог бр. 2 

 
ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 

 
 
Назив и адреса наручиоца: Општа болница Горњи Милановац, 
Војводе Милана бр. 37 Горњи Милановац 
 
Интернет страница наручиоца: www.bolnica-gm.org 
 
Врста поступка јавне набавке: Јавна набавка мале вредности 
бр. 6 у 2016. години која се спроводи ради закључења Уговора о 
јавној набавци 
 
Предмет јавне набавке: Предмет јавне набавке су услуге 
превентивног сервисирања апарата за анестезију за потребе 
Опште болнице Горњи Милановац 
 
Назив и ознака из општег речника набавке:  
50421000-услуге поправке и одржавања медицинске опреме 
 
Контакт лице: Владимир Папић, дипломирани правник 
 
Контакт телефон: 032/711-670 локал 101 
 
 
 

Председник комисије 
                                                                     Владимир Папић 
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                                                                                                Прилог бр. 3 
 

УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 75.И 
76.ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА 

 
Понуђач у поступку јавне набавке мора доказати: 

1) да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар 
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 је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима 
Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији 

4) да је поштовао обавеза које произлазе из важећих 
     прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада,  
     заштити животне средине и да немају забрану обављања делатности која је на снази  
     у време подношења понуде 
5)  да има дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне     
     набавке 

 
Испуњеност свих напред наведених услова правно лице као понуђач доказује достављањем 
следећих доказа: 

1) извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из регистра надлежног 
Привредног суда 

2) извод из казнене евиденције, односно уверења надлежног суда и надлежне полицијске 
управе Министарства унутрашњих послова да оно и његов законски заступник није 
осуђиван 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 и давања мита, кривично дело преваре 

3) 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 

4) изјаве о поштовању обавеза које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, 
запошљавању и условима рада, заштити животне средине и да немају забрану обављања 
делатности која је на снази у време подношења понуде 

5) Решење Министарства здравља о издавању дозволе за обављање делатности која је 
предмет јавне набавке 

Доказ из тачке 2 и 3 не може бити старији од 2 месеца пре отварања понуда. 
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Испуњеност напред наведених услова из тачака од 1 до 3 понуђач може доказати и достављањем 
копије Решења о упису у регистар понуђача који води Агенција за привредне регистре. 

 
Испуњеност свих напред наведених услова предузетник као понуђач доказује достaвљањем 
следећих доказа: 

1) извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из одговарајућег 
регистра 

2) извод из казнене евиденције, односно уверења надлежне полицијске управе Министарства 
унутрашњих послова да 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 

3) 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 

4) изјаве понуђача да је поштовао обавезе које произлазе из важећих 
      прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада,  
      заштити животне средине и да немају забрану обављања делатности која је на снази 
      у време подношења понуде 
5) Решење Министарства здравља о издавању дозволе за обављање делатности која је 

предмет јавне набавке 
Доказ из тачке 2 и 3 не може бити старији од 2 месеца пре отварањa понуда. 
 

Испуњеност напред наведених услова из тачака од 1 до 3 понуђач може доказати  и достављањем 
копије Решења о упису у регистар понуђача који води Агенција за привредне регистре. 
 
Понуђач је дужан да испуни и додатне услове. 
Понуђач је у обавези да уграђује искључиво оригиналне резервне делове у складу са упутствима 
за правилну уградњу и одржавање произвођача опреме, да опрему одржава и контролише на 
начин како је то прописао произвођач. Испуњеност наведеног услова понуђач доказује 
достављањем: 

1. Потврде издате од стране произвођача  резервних делова за апарате произвођача Dräger 
или потврде издате од стране овлашћеног сервиса тј. другог овлашћеног правног лица од 
стране произвођача да ће понуђач бити снабдеван оригиналним резервним деловима. 
Уколико се доставља потврда од другог овлашћеног правног лица од стране произвођача, 
доставити потврду произвођача резервних делова на основу које се може утврдити да ће 
то овлашћено правно лице бити снабдевано свим оригиналним резервним деловима за све 
време трајања уговора. 

2. Исправно попуњене изјаве понуђача под пуном моралном, материјалном и кривичном 
одговорношћу из Прилога 17.  
 

НАПОМЕНА: 
Уколико понуђач доставља потврду овлашћеног сервиса неопходно је да достави и 
потврду произвођача да је наведени сервис заиста овлашћен. 
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Понуђач мора да располаже упосленим одређеним кадаром за сервисирање опреме произвођача 
Draeger, и то минимум 2 сервисера која су обучена/тренирана од стране произвођача Draeger 
(лица која поседују сертификат о завршеној обуци код произвођача).  
Испуњеност наведеног услова понуђач доказује�фотокопијама радних књижица и М-а (односно 
старих М2) образаца за запослене сервисере или фотокопијама уговора о раду, уговора о 
привременим и повременим пословима или било ког другог доказа којим се доказује радно 
ангажовање тражених лица, као и копије сертификата о завршеним обукама код произвођача за 
два сервисера. Сваки од сервисера мора да буде обучен за сваки од апарата из табеле у прилогу 5 
на страни 8 конкурсне документације. Сертификат мора да има видљив печат произвођача или 
тренажног центра произвођача и потпис тренера. 
Уколико се радно ангажују лица која немају држављанство Републике Србије, неопходно је 
приложити важећу радну дозволу у смислу важећег Закона о запошљавању странаца. 
 
 
                                                                                                           Председник комисије 

    Владимир Папић 
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Прилог бр. 4 
 

УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ 
 

Понуда мора бити састављeна на српском језику. 
Понуда мора бити достављена на обрасцима које понуђач добија од наручиоца. 
Јавна набавка није обликована по партијама.  
Сваки образац у конкурсној документацији мора бити попуњен, потписан и оверен печатом. 
Рок важења понуде мора бити 60 дана од дана отварања понуда. 
Плаћање за набавку услуга је 60 дана од дана испостављања фактуре. 
Радови на превентивном сервисирању апарата за анестезију морају се обављати на начин како је 
то прописао произвођач. 
Понуђач може у року за подношење понуде да измени, допуни или опозове своју понуду у 
писменој форми. 
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, дужан је да у понуди наведе да ће извршење 
набавке делимично поверити подизвођачу, проценат укупне вредности набавке који ће поверити 
подизвођачу, као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача. Проценат укупне 
вредности набавке који ће понуђач поверити подизвођачу не може бити већи од 50%. Понуђач је 
дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су захтевани. 
Понуду могу поднети и група понуђача. Саставни део заједничке понуде је споразум којим се 
понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који 
обавезно садржи податке о: 

1) члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће 
заступати групу понуђача пред наручиоцем 

2) понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор 
3) понуђачу који ће у име групе понуђача дати захтевано средство обезбеђења 
4) понуђачу који ће издати рачун 
5) рачуну на који ће бити извршено плаћање 
6) обавезама сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора. 

Група понуђача је дужна да достави све захтеване доказе о испуњености услова који су наведени 
у конкурсној документацији. 
Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено учествовати у заједничкој 
понуди нити да учествује у више заједничких понуда. 
Цене у понуди морају бити изражене у динарима. 
Понуђач може у писаном облику тражити додатне информације или појашњења у вези са 
припремањем понуде.  
Комуникација у поступку јавне набавке се врши писаним путем, односно путем поште на адресу 
Општа болница Горњи Милановац, Војводе Милана бр. 37, електронске поште на адресу 
vladepapic@gmail.com или факсом на број 032/711-181. 
После отварања понуда додатна објашњења од понуђача могу се тражити писаним путем, 
односно путем поште, електронске поште или факсом. 
Критеријум за доделу уговора је најнижа цена. Уколико две или више понуде имају исту 
понуђену најнижу цену додела уговора ће се извршити оном понуђачу који је понудио најдужи 
гарантни рок у данима за уграђене делове/сетове. 
Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено доставља Републичкој 
комисији. 
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Захтев за заштиту права може се поднети у току целокупног поступка јавне набавке, против сваке 
радње наручиоца, осим ако законом није другачије одређено. 
Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за достављање 
понуда или конкурсне документације сматраће се благовременим ако је примљен од стране 
наручиоца најкасније 3 дана пре истека рока за подношење понуда. 
Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које наручилац предузме пре истека рока за 
подношење понуда а након истека рока из члана 149. став 3. Закона о јавним набавкама сматраће 
се благовременим уколико је поднет најкасније до истека рока за подношење понуда. 
После доношења Одлуке о додели Уговора и Одлуке о обустави поступка рок за заштиту права је 
5 дана од дана објављивања Одлуке на Порталу јавних набавки. 
Захтев за заштиту права садржи: 
-назив и адресу подносиоца захтева и лице за контакт 
-назив и адресу наручиоца 
-податке о јавној набавци која је предмет захтева, односно о одлуци наручиоца 
-повреде прописа којима се уређује поступак јавне набавке 
-чињенице и доказе којима се повреде доказују 
-потврду о уплати таксе у износу од 60.000,00 динара 
-потпис подносиоца. 
Уговор о јавној набавци биће закључен са изабраним понуђачем којем је додељен Уговор у року 
од 8 дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права. 
Изабрани понуђач је дужан да приликом закључења Уговора о јавној набавци достави кориснику 
услуга меницу у висини 10% вредности Уговора о јавној набавци без пдв-а као средство 
обезбеђења испуњења уговорних обавеза. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Председник комисије 
                Владимир Папић 
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  Прилог бр. 5    

 
Списак апарата који су предмет сервисирања 

 
 

Назив апарата 
 

Модел Произвођач Број апарата 

Апарат за анестезију  
FABIUS CE 

DRAEGER 2 

Апарат за анестезију  
FABIUS TIRO 

DRAEGER 1 

Монитор за 
капнографију 

VAMOS DRAEGER 2 

Монитор за 
капнографију 

SCIO DRAEGER 1 

Пацијент монитор INFINITY GAMMA 
XL 

DRAEGER 1 

Инкубатор С 2000 DRAEGER 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                            Председник комисије 
                                                                                                                Владимир Папић 
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  Прилог бр. 6 
 

Образци понуде за јавну набавку услуга превентивног сервисирања 
апарата за анестезију за потребе Опште болнице Г.Милановац 

 
 
Понуда бр.____________од_____________године за јавну набавку мале вредности услуга 
превентивног сервисирања апарата за анестезију 
 
6.1. Подаци о понуђачу-Табела 1 
 
 

ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 
Назив понуђача 
 

 

Адреса понуђача 
 

 

Име особе за контакт 
 

 

e-mail 
 

 

Телефон 
 

 

Телефакс 
 

 

ПИБ 
 

 

Матични број понуђача 
 

 

Шифра делатности 
 

 

Назив банке и број рачуна 
 

 

Лице овлашћено за потписивање уговора 
 

 

 
 
 
 
Датум:________________________                                                  ЗА ПОНУЂАЧА 
                                                                                                  ____________________________ 
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6.2. Начин подношења понуде - Табела 2 
 

 
А) САМОСТАЛНО 

 
Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 

 
1) 
 

Назив подизвођача  

 
 

Адреса  

 
 

Матични број  

 
 

ПИБ  

 
 

Име особе за контакт  

 
 

Проценат укупне вредности набавке који ће 
извршити подизвођач 

 

 
 

Део предмета набавке који ће извршити 
подизвођач 

 

 
В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ 

 
1) 

Назив учесника у заједничкој понуди  

 
 

Адреса 
 

 

 
 

Матични број  

 
 

ПИБ  

 
 

Име особе за контакт  

 
 

Напомена: Уколико има више подизвођача или учесника у заједничкој понуди 
него што има места у табели 2. потребно је копирати табелу 2. и попунити 
податке за све подизвођаче или учеснике у заједничкој понуди. 
Уколико група понуђача подноси заједничку понуду; табелу 1. ,,ПОДАЦИ О 
ПОНУЂАЧУ'' треба са својим подацима да попуни носилац посла, док податке 
о осталим учесницима у заједничкој понуди треба навести у табели 2. овог 
обрасца. 
 
Датум:______________________                                                ЗА ПОНУЂАЧА 
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6.3. - Комерцијални подаци понуде - Табела 3 

Br. Opis Jed.  
Ko
liči
na 

Jedin.cena 
bez PDV-a 

Jed.cena 
sa  PDV-
om 

Iznos 
reda Bez 
PDV-a 

Iznos reda sa 
PDV-om 

  Fabius CE           
  Inspekcija Fabius CE KOM 2       
  Inspekcija Cosy KOM 2       
  Inspekcija Vamos KOM 2       
  Inspekcija S Vapor 2000 KOM 1       

  
Inspekcija Bronhijalni 
aspirator vazduh KOM 2   

  
  

  Radni sat anestezija MT-A ČAS 2       
  Fabius CE           
  Inspekcija Fabius CE KOM 2       
  Inspekcija S Vapor 2000 KOM 1       
  Inspekcija I Vapor 2000 KOM 1       
  Inspekcija Cosy KOM 2       

  
Inspekcija Bronhijalni 
aspirator vazduh KOM 2   

  
  

  Radni sat anestezija MT-A ČAS 2       
  Fabius Tiro          

  
Inspekcija Fabius 
Tiro/GS/MRI KOM 2   

  
  

  Inspekcija Scio KOM 2       

  
Inspekcija Bronhijalni 
aspirator vazduh KOM 2   

  
  

  
Inspekcija GammaXL  
monitora KOM 1   

  
  

  Inspekcija S Vapor 2000 KOM 1       
  Radni sat anestezija MT-A ČAS 2       
  Inkubator C2000           
  Inspekcija Inkubator C-2000 KOM 1       
Kat. Br. DELOVI/SETOVI           

MX08196 
Dvogodišnji set za Fabius 
CE KOM 2   

  
  

MX08832 
Dvogodišnji set za Fabius 
Tiro KOM 1   

  
  

6850645 Senzor za kiseonik KOM 3       
6872130 Čašice za vlagu KOM 24       
8290286 Set creva (10 komada) KOM 10       
MU24903 Oxygen Sensor Kit KOM 1       
MU12504 Filter BOX/4 KOM 1       
              
 Putni troškovi (km) KPL 2       

                                                                              Ukupno rsd bez pdv-a:_________________ 
                                                                                                               20% pdv-a:_________________ 
                                                                                            Ukupno rsd sa pdv-om:_________________ 
 

Рок плаћања :_______________________________________________________________________ 
Рок важења понуде:__________________________________________________________________ 
Гарантни рок у данима за уграђене делове/сетове:_________________________________________ 
 

                                                                                               ЗА ПОНУЂАЧА 
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6.4  - Лагер листа делова уз превентивне сервисе са јединичним ценама: 
 

red.br.  Kat.br.  Naziv  Cena bez 
PDV‐a 

1 M25682 Y-nastavak za odrasle 90   
2 M25647 22/22 dupli konektor   
3 2166038 Crevo za ventilaciju 110   
4 2165708 Balon za disanje 2,3 L   
5 2600741 Kružni sistem za disanje   
6 M09230 Kapa ekspiracionog ventila   
7 M09231 Dihtung   
8 M23225 Ventil pločica   
9 M30413 VALVE CRATER   
10 M21482 CAP   
11 8410181 Membrana   
12 8407797 Plate   
13 8407979 Podloska   
14 2600457 APL ventil   
15 8603821 APL ventil /cosy 1/   
16 M31188 Disk ventila   
17 2M08777 Dihtung   
18 2600477 Dihtung   
19 M20031 ADJUSTING SCREW   
20 M29320 Posuda za absorber   
21 M20622 Dihtung   
22 R18352 Dihtung   
23 M30455 Dihtung   
24 M30456 PACKING RING   
25 1329472 WASHER B 5,3 DIN 9021-A4   
26 M29320 Posuda za absorber   
27 2M10296 O-RING SEAL   
28 2M10633 O-RING SEAL   
29 8402868 Bakterijski filter   
30 1190520 Crevo 4 x 1.5   
31 M05128 Dihtung   
32 8404985 Čašica za skupljanje vode   
33 M25647 22/22 dupli konektor   
34 M25650 Y nastavak za odrasle, prav   
35 2165635 Crevo za ventilaciju 110 cm   
36 8302841 Crevo za pritisak   
37 M27964 Priključni adapter za O2 senz.   
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38 6850250 Kućište za O2 senzor   
39 M29217 FRESHGAS HOSE 0,9M   
40 8410929 Crevo za merenje protoka/2 kom   
41 2165708 Balon za disanje 2,3 L   
42 8412034 Senzor protoka   
43 1203622 Crevo 2x1,5 SI   
44 M23225 Ventil pločica   
45 M32008 INSPIRATION VALVE   
46 M21482 CAP   
47 M09231 Dihtung   
48 M30413 VALVE CRATER   
49 M13386 Packing Ring   
50 M32028 absorber washer   
51 M09257 Dihtung   
52 M32579 NONRETURN VALVE   
53 2600150 Uložak ventila   
54 2600140 Ekspiracioni ventil   
55 8410181 Membrana   
56 M23225 Ventil pločica   
57 M30413 VALVE CRATER   
58 M09231 Dihtung   
59 M21482 CAP   
60 M31188 Disk ventila   
61 2M08777 Dihtung   
62 M19241 Dihtung   
63 M19238 Uložak ventila-sito   
64 M32312 HOUSING N2O   
65 M16497 Membrana   
66 2600480 Alarmventil   
67 M32773 Sigurnosni ventil   
68 8402745 Regulator pritiska   
69 8411129 REP.SET PRESSURE REGULATOR   
70 M30945 Ugaoni konektor   
71 M30946 Ugaona konekcija   
72 M25073 Pištaljka   
73 M25062 Ejektor   
74 M31424 Y-CONNECTOR   
75 M30962 Y-konektor   
76 M35194 LABEL,WARNING   
77 1202537 CEMENT ELASTOSIL E41 (90 ML)   
78 U04314 Dihtung   
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79 A10594 Feder   
80 1270621 Kugla 4mm III DIN 5401-X45CR13   
81 M27143 Stift   
82 M27142 Stift   
83 M34352 AUFKLEBER   
84 2600573 Peep ventil   
85 2600569 Damper Device   
86 1190520 Crevo 4 x 1.5   
87 8402868 Bakterijski filter   
88 2600562 Kabl ASM   
89 8202081 Štampana ploča   
90 8712007 Držač za kabl   
91 2600713 Pumpa   
92 1204793 HOSE 2X1-SIGN RED   
93 1190520 Crevo 4 x 1.5   
94 2600562 Kabl ASM   
95 1204793 HOSE 2X1-SIGN RED   
96 8202081 Štampana ploča   
97 8712007 Držač za kabl   
98 2600713 Pumpa   
99 8603695 Sigurnosni kontrolni ventil   
100 8402868 Bakterijski filter   
101 2600573 Peep ventil   
102 2600569 Damper Device   
103 2600391 Kabl sa prekidačem   
104 8201971 Štampana ploča za napajanje   
105 8712007 Držač za kabl   
106 MX08171 SW 2.81 FABIUS CE   
107 2600909 Softwer 04.00 Fabius   
108 8201951 Štampana ploča   
109 2607003 Pozadinsko svetlo ekrana   
110 2600370 Plastična tastatura aparata za anesteziju   
111 2600911 PCB štampana ploča   
112 8301856 NiCd akumulator 9V 100mAh   
113 2603778 Connection Cable RS232 TTL   
114 8606268 Sensor pritiska PAW za Fabius   
115 1843060 Sensor +-4MBAR   
116 2603761 Best.LP Interface (Fabius RS23   
117 2601088 ADDA FAN ASSEMBLY   
118 2600399 Kabl sa prekidačem   
119 8604156 PRESSURE GAUGE   
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120 M24901 CAP 1,BLUE   
121 M31954 CONTROL KNOB ISO, WITHOUT CAP   
122 M21683 SAFETY VALVE   
123 2600321 Slow motion valve component   
124 M32940 Blok za regulaciju protoka gasa   
125 M30953 ANGLE CONNECTION   
126 M28816 SCREW-IN CONNECTION   
127 M31774 2/2-Nepovratni ventil   
128 U04314 Dihtung   
129 M34523 Točak za kolica   
130 M34524 Točak   
131 M34524 Točak   
132 M34523 Točak za kolica   
133 2M08777 Dihtung   
134 2600650 Membrana   
135 8604228 Motor sa osovinom   
136 2600651 DIAPHRAGM,PISTON   
137 8604831 Dihtung 105 x 4   
138 2600670 Sigurnosni ventil   
139 2600680 Sigurnosni ventil   
140 2600656 Kabl   
141 2600657 CABLE HARNESS INCR.TRANSDUCER   
142 1340778 Sraf   
143 2600775 Patient Assembly   
144 2600650 Membrana   
145 8604228 Motor sa osovinom   
146 2600651 DIAPHRAGM,PISTON   
147 8604831 Dihtung 105 x 4   
148 1340778 Sraf   
149 2M08777 Dihtung   
150 2600771 Prozor   
151 2600656 Kabl   
152 2600657 CABLE HARNESS INCR.TRANSDUCER   
153 2600670 Sigurnosni ventil   
154 2600680 Sigurnosni ventil   
155 M05128 Dihtung   
156 M09257 Dihtung   
157 2600693 Packing ring   
158 2600477 Dihtung   
159 2M08777 Dihtung   
160 M26008 Gumeni dihtung   
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161 M26007 Plovak   
162 R17329 MICA SHEET   
163 M33294 Filter   
164 CH00102 Bakteriološki filter   
165 M30455 Dihtung   
166 M30456 PACKING RING   
167 M32028 absorber washer   
168 M13386 Packing Ring   
169 M09231 Dihtung   
170 2M10296 O-RING SEAL   
171 M29384 O-RING SEAL   
172 8407979 Podloska   
173 2M10633 O-RING SEAL   
174 M07152 Dihtung   
175 M05045 PACKING RING   
176 MX08015 Jednogodišnji set za Fabius   
177 2600650 Membrana   
178 8302841 Crevo za pritisak   
179 U04314 Dihtung   
180 M23225 Ventil pločica   
181 8410929 Crevo za merenje protoka/2 kom   
182 8402868 Bakterijski filter   
183 MX08196 Dvogodišnji set za Fabius CE   
184 M19238 Uložak ventila-sito   
185 8410181 Membrana   
186 M19241 Dihtung   
187 M31188 Disk ventila   
188 8410929 Crevo za merenje protoka/2 kom   
189 8402868 Bakterijski filter   
190 8302841 Crevo za pritisak   
191 2600650 Membrana   
192 M23225 Ventil pločica   
193 U04314 Dihtung   
194 8407979 Podloska   
195 MX08197 Trogodišnji set za Fabius   
196 2600651 DIAPHRAGM,PISTON   
197 8604831 Dihtung 105 x 4   
198 M23225 Ventil pločica   
199 U04314 Dihtung   
200 1841416 Akumulator 12 V 3,5AH(184141   
201 8302841 Crevo za pritisak   
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202 8410929 Crevo za merenje protoka/2 kom   
203 M16497 Membrana   
204 8301856 NiCd akumulator 9V 100mAh   
205 8402868 Bakterijski filter   
206 2600650 Membrana   
207 4199763 Nosač boca   
208 M26950 Metalna šelna za crevo 6,3mm   
209 M13142 O-RING SEAL   
210 M26950 Metalna šelna za crevo 6,3mm   
211 M13142 O-RING SEAL   
212 2M85594 Posuda bolnickog aspiratora   
213 M25780 Silikonsko crevo za sukciju   
214 2M19063 Ugaoni konektor   
215 1203606 Silikonsko crevo za aspiraciju   
216 M07582 Usisna cevčica za aspirator   
217 2M85011 Plastični poklopac aspiratora   
218 M26008 Gumeni dihtung   
219 M26007 Plovak   
220 MX08171 SW 2.81 FABIUS CE   
221 2600909 Softwer 04.00 Fabius   
222 6870522 O-RING   
223 6870529 O-RING   
224 6872128 Adapter WaL2   
225 6872130 Čašice za vlagu   
226 MU13393 Plastična kvaka za inkubator   
227 MU12687 Držač kvake za vrata inkubatora   
228 MU08164 SPRING,TRSN,.27OD .030W .365LG   
229 MU06570 Plastična navlaka za vrata   
230 MU12702 Plastična navlaka za vrata   
231 MU13393 Plastična kvaka za inkubator   
232 MU12687 Držač kvake za vrata inkubatora   
233 MU08164 SPRING,TRSN,.27OD .030W .365LG   
234 MU06570 Plastična navlaka za vrata   
235 MU12702 Plastična navlaka za vrata   
236 MU18111 Cable Assembly Interface/CPU   
237 MU18111 Cable Assembly Interface/CPU   
238 MU12389 PCB ASSY,POWER SUPPLY,ISOLETTE   
239 MU17992 Štampana ploča   
240 MU12411 Kabl sa prekidačem   
241 MU12409 Motor ventilatora   
242 MU17988 PCB ASSY,LCD-EL CPU,C2000-E   
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243 MU18059 Cable-Ribbon, Display/CPU C200   
244 MU18057 Display,320 X 240,KYOCERA   
245 MU18296 Front Panel Subassembly, LCD C   
246 MU18058 PCB Inverter TDK   
247 MU18060 Cable-Inverter/CPU,C2000   
248 MU18059 Cable-Ribbon, Display/CPU C200   
249 MU18296 Front Panel Subassembly, LCD C   
250 MU12389 PCB ASSY,POWER SUPPLY,ISOLETTE   
251 MU12299 FAN ASSY,40MM X 40MM X 10MM   
252 MU12287 Kabl za inkubator   
253 MU12315 PCB1 ASSY,SENSOR MODULE   
254 MU25464 FAN ASSY,40MM X 40MM X 10MM   
255 MU12301 Sklop modula senzora   
256 MU12299 FAN ASSY,40MM X 40MM X 10MM   
257 MU25464 FAN ASSY,40MM X 40MM X 10MM   
258 MU12514 Grejač 240 V   
259 MU12504 Filter BOX/4   
260 MU13477 Motor za inkubator   
261 MU07138 Izolator za inkubator   
262 MU13477 Motor za inkubator   
263 MU07138 Izolator za inkubator   
264 8603329 Točak   
265 8606491 Štampana ploča   
266 8606536 Battery holder conversion kit   
267 1866249 Batterie,Lithium 3V/260mAh   
268 1832662 Fuse holder with cap RoHS   
269 8604568 Prekidač za Fabius Tiro   
270 8608442 Flow sensor cable 1.7 m   
271 8604607 Modul mrežnog pretvarača   
272 2600680 Sigurnosni ventil   
273 U04314 Dihtung   
274 1210157 HOSE 2,7X0,65 PAE WHITE   
275 8603844 Valve ASM Fresh Gas   
276 7487486 BATMLT LTM    3V  540MAH VCOIN   
277 7869444 BACKLIGHT SC 6802XL 8IN   
278 MS13758 Zaštitna maska displeja Gamma   
279 MS27327 Ploča monitora SC6802XL   
280 MS13757 Štampana ploča Gamma XL A200   
281 MS22780 Zvučnik za monitor   
282 5947697 Baterija SC 6002XL   
283 5732354 Batetrija Li-Ion SC5000/600X   

Страна | 19 
 



284 3379943 Battery Latch SC 5/600XX   
285 5950782 Pumpa SC 6002XL   
286 2866726 Filter   
287 MS14350 Štampana ploča SC 6X02XL A 104   
288 MS27181 E/M SPR A105 SHLD/HS G/GXL/V   
289 MS17217 Konektor za flet kabl   
290 4311622 Prekidac SC5/6/7/9   
291 MS13765 Rotary Knob DELTA GAMMA XL   
292 MS13770 Prednja folija za monitor   

 
Напомена: Неопходно је попунити комплетну лагер листу.  
 

                                                                                              ЗА ПОНУЂАЧА 
 ______________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Страна | 20 
 



 
Прилог бр. 7 

 
 

ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ 
 
У овом обрасцу понуђач може да искаже трошкове припреме понуде. 
 
 Врста трошкова 

 
Износ трошкова 

1.  
 

 

2.  
 

 

3.  
 

 

4.  
 

 

5.  
 

 

6.  
 

 

 
 
Наручилац задржава право да изврши контролу исказаних трошкова увидом у фактуре и друге 
релевантне доказе. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Датум:_____________                                                        Име и презиме овлашћеног лица 
                                                                                               ____________________________ 
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 Прилог бр. 8 
 

МОДЕЛ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 
 

Закључен између следећих уговорних страна: 
1. Опште болнице Горњи Милановац, улица Војводе Милана бр. 37 Горњи Милановац, коју 

заступа в.д.директор др Миро Лазаревић, хирург и 
2. _______________________________________________________________________ 

 
Члан 1. 

 
Уговорне стране међусобно констатују да је предмет овог уговора услуге превентивног 
сервисирање апарата за анестезију на годишњем нивоу а све у складу са изабраном понудом бр. 
__________ од_______________ године која чини саставни део овог уговора. 
 

Члан 2. 
 

Давалац услуга је дужан да врши превентивно сервисирање апарата за анестезију на годишњем 
нивоу за потребе Опште болнице Горњи Милановац на начин како је то прописао произвођач. 
 

Члан 3. 
 

Корисник услуга се обавезује да изврши плаћање за набавку предмета овог уговора у укупном 
износу од_____________________ рсд са урачунатим пдв-ом у року 
од________________________________________________________________________. 
 

Члан 4. 
 
Давалац услуга је дужан да приликом закључења Уговора о јавној набавци достави кориснику 
услуга меницу у висини 10% вредности Уговора о јавној набавци без пдв-а као средство 
обезбеђења испуњења уговорних обавеза. 
  

Члан 5. 
 

Продавац и купац ће настојати да све несугласице које проистекну из примене овог уговора реше 
у доброј вољи а у случају спора пред надлежним Судом у складу са Законом. 
 

Члан 6. 
 

Све измене и допуне овог уговора регулисаће се уз обострану сагласност уговорних страна у 
форми Анекса уговора. 
 

Члан 7. 
 

Овај уговор ступа на снагу даном потписивања од стране овлашћених представника обе уговорне 
стране а примењиваће се за период од годину дана. 
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Члан 8. 
 

На сва питања која нису регулисана овим уговором примењиваће се одредбе Закона о 
облигационим односима. 
 

Члан 9. 
 

Овај уговор је сачињен у 4 (четири) истоветна примерка и то по 2 (два) примерка за сваку 
уговорну страну. 
 
 
 
 
 
 
ЗА КОРИСНИКА УСЛУГА                                                      ЗА ДАВАОЦА УСЛУГА 
 
_________________________ _______________________ 
 Директор Опште болнице           Овлашћено лице 
др Миро Лазаревић, хирург 
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Прилог бр. 9 
 
 

Текст изјаве о поштовању обавеза 
 
 

Изјављујемо под пуном моралном, материјалном и кривичном 
одговорношћу да као понуђач поштујемо обавезе које произлазе из 
важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, 
заштити животне средине као и да немамо забрану обављања делатности 
која је на снази у време подношења понуде. 

 
 

 
 
 

 
Датум:                 За понуђача 
______________                                                     _______________                             
                                                                                  Овлашћено лице 
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Прилог бр. 10 
 
 

ТЕКСТ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 
 

Изјављујемо под пуном моралном, материјалном и кривичном 
одговорношћу да смо као понуђачи у предмету јавне набавке услуга 
превентивног сервисирања апарата за анестезију за потребе Опште 
болнице Горњи Милановац поднели понуду независно, без договора са 
другим понуђачима или заинтересованим лицима. 
 
 
 
 
Датум:   За понуђача 
______________________           ___________________________ 
                                                                    Овлашћено лице 
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Прилог бр. 11 
 
 

ТЕКСТ ИЗЈАВЕ О НАЧИНУ ОБАВЉАЊА ПОСЛОВА РЕДОВНОГ 
ОДРЖАВАЊА И СИГУРНОСНИХ ПРОВЕРА ОПРЕМЕ 

ПРОИЗВОЂАЧА DRAGER 
 

Изјављујемо под пуном моралном, материјалном и кривичном 
одговорношћу да ћемо као понуђачи са упосленим кадром у потпуности 
извршавати уговорене обавезе по упутствима за правилну уградњу 
резервних делова и да ћемо опрему одржавати и контролисати на начин 
како је то прописао произвођач, придржавајући се свих препорука 
произвођача које обезбеђују сигуран и контролисан рад уређаја.  

 
 
 
Списак упосленог стручног кадра на одржавању: 
 
сервисер 1. _____________________       _______________________ 
                        (уписати читко име и презиме)                               (својеручан потпис сервисера 1) 

 
сервисер 2. _____________________       _______________________ 
                        (уписати читко име и презиме)                               (својеручан потпис сервисера 2) 

 
 
 
 
Датум:   За понуђача 
______________________           ___________________________ 
                                                                     Овлашћено лице 
 
 


