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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: Отворени поступак обликован по партијама 
Опис предмета: Нова централна стерилизација за потребе Опште болнице Горњи 
Милановац 
Назив и ознака из општег речника набавке: 
33191100-стерилизатор 
Критеријум за оцењивање понуда: Најнижа цена партије 
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  
24.08.2015. године до 12 часова. 
Место, време и начин отварања понуда: Отварање понуда извршиће се дана 24.08.2015. 
године у 12 часова 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 
Страна 2    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 у отвореном 
поступку обликована по партијама која се спроводи ради 
закључења Уговора о јавној набавци 
 
Предмет јавне набавке: Предмет јавне набавке је нова 
централна стерилизација за потребе Опште болнице Горњи 
Милановац 
 
Назив и ознака из општег речника набавке: 
33191100-стерилизатор 
 
Контакт лице: Владимир Папић, дипломирани правник 
 
Контакт телефон: 032/711-670 локал 101 
 
 

Председник комисије 
                                                                     Владимир Папић 
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Страна 4 Прилог бр. 3 
 

ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ 
  

1. Парни стерилизатор, запремине 8 стандардних стерилизационих јединица 
 
Редни 
број 

 Захтеви наручиоца Испуњава ДА/НЕ Komentar 

1. Аутоматски парни стерилизатор, 
запремине 8 стерилизационих јединица (1 
стерилизациона јединица=600x300x300мм) 

  

2. Аутоматски парни стерилизатор са 
хоризонталним, клизећим вратима са 
електромеханичким покретањем 

  

3. Намењен је за стерилизацију воденом 
паром (аутоклавирање) на температурама 
од 121 степен C и 134 степена C 

  

4. Комора је хоризонтална, четвртастог 
пресека, пролазна, са уграђеним шинама по 
којима клизе унутрашња колица 

  

5. Материјал коморе и дупликатора: 
-Комора је изграђена од нерђајућег челика 
AISI 316L или квалитетнијег 
-Дупликатор је израђен од нерђајућег 
челика AISI 316Ti или квалитетније 

  

6. Материјал конструкције челични профили 
или квалитетније 

  

7. Материјал панела нерђајући челик AISI 304 
или квалитетнији 

  

8. Комора изолована висококвалитетним 
изолационим материјалима прекривеним 
поцинкованим лимом, лимом од нерђајућег 
челика или алуминијумским лимом 

  

9. Аутоматска хоризонтална клизећа врата су 
направљена од нерђајућег челика AISI 316 
L или квалитетнијег 

  

10. Стерилизатор поседује сигурносне системе 
врата: 
-Систем који спречава отварање врата 
током циклуса 
-Систем који спречава истовремено 
отварање врата стерилизатора 
-Систем за заштиту руковаоца од 
нагњечења вратима 

  

11. Цевна инсталација и вентили су израђени 
од нерђајућег челика, бакра и месинга 

  

12. Стерилизатор поседује вакуум пумпу са 
воденим прстеном и системом за уштеду 
воде рециркулацијом и контролом 
температуре отпадне воде, са 
температурном сондом 

  

13. Додирни екран минималне дијагонале 10'' 
за управљање и праћење тока 

  



стерилизације. 
Стерилна страна је опремљена додирним 
екраном или контролним панелом са 
дисплејом и тастерима 

14. Стерилизатор поседује микропроцесор за 
управљање радом стерилизатора, који је 
програмибилан са могућношћу повезивања 
са рачунаром и мрежним прикључком 
(ethernet) 

  

15. Процес стерилизације је контролисан 
двоструком температурном сондом и 
двоструким трансмитером притиска 

  

16. Стерилизатор поседује уграђени штампач 
са алфанумеричким и графичким исписом 

  

17. Стерилизатор поседује следеће циклусе: 
1. ИНСТРУМЕНТИ 134 степени C 
2. ТЕКСТИЛ 134 степени C 
3. ГУМА 121степени C 
4. BOWIE&DICK ТЕСТ 134 степени 

C 
5. ВАКУУМ ТЕСТ 
6. Програми по захтеву корисника 

(које дефинише корисник и 
програмирају се по испоруци и 
монтажи) 

  

18. Сваки стерилизатор поседује сопствени 
генератор паре за напајање сувозасићеном 
чистом паром, капацитета довољног за 
несметан рад апарата, који се налази изнад 
коморе стерилизатора са уграђеним 
електричним грејачима снаге од 50 до 
55kW 

  

19. Сервисни приступ стерилизатору је са 
фронталне стране 

  

20. Максимална ширина: 1.600мм   
21. Максимална дубина: 1.700мм   
22. Максимална висина: 2.800мм   
23. Напајање стерилизатора 

380V/50Hz,трофазно 
  

24. Стерилизатор је регистрован у АЛИМС-у   
25. Стерилизатор поседује једна унутрашња и 

двоја спољашњих транспортних колица 
 

  

26. Стандарди које стерилизатор испуњава: 
-EN ISO 9001 
-EN ISO 13485 
-CE знак 
-EN 285 
-Директива MDD 93/42/EEC 
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Систем за припрему воде за напајање аутоматског парног стерилизатора  
 
Редни 
број 

Захтеви наручиоца Испуњава ДА/НЕ Коментар 

1. Систем за прирему воде за напајање 
аутоматског парног стерилизатора 
се састоји из два дела: 
дуплексомекшивача са аутоматским 
управљачким вентилом и 
волуметријском контролом и 
реверзне осмозе са танком за 
пермеат 

  

2. Дуплекс омекшивач са аутоматским 
управљачким ветилом и 
волуметријском контролом поседује 
следеће карактеристике: 

- Минимални радни проток: 
800 литара/час 

- Минимална запремина 
колоне: 25 литара 

- Број колона: 2 
- Врста јоноизмењивачке масе: 

катјонска 
- Минимална запремина масе 

по колони: 20 литара 
- Број соланки: 2 
- Улаз градске воде: ¾'' или 1'' 
- Излаз омекшане воде: ¾ '' 

или 1'' 
- Одвод у канализацију: ½'' 

  

3. Реверзна осмоза са танком за 
пермеат: 
-Број РО мембрана: минимално 1 
-Број бустер пумпи: минимално 1 
-Капацитет: минимално 100 
литара/час 
-Уграђен кондуктометар за сталну 
контролу проводљивости 
-Танк за пермеат минималне 
запремине од 80 литара 
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2. Плазма стерилизатор укупне запремине 30 до 35 литара 
 
Редни 
број 

Захтеви наручиоца Испуњава 
ДА/НЕ 

Коментар 

1. Стерилизатор намењен за стерилизацију 
термолабилног материјала на температури од 50 
степени C до 55 степени C 

  

2. Комора четвртастог пресека укупне запремине 30 
до 35 литара 

  

3. Стерилант је H2O2 (водоник пероксид)   
4. Боца са стерилантом/кетриџ је количине довољне 

за више од 5 циклуса 
  

5. Уређај је постављен на отворено постоље које је 
саставни део апарата, са 4 точка са кочницама које 
обезбеђују стабилност током рада 

  

6. Уређај поседује 3 програма и то: 
-програм за површинску стерилизацију (без 
лумена) 
-програм за стерилизацију краћих лумена 
(лапароскопских инструмената, оптика и сл.) 
-програм за стерилизацију дужих лумена 
(ендоскопи и сл.) 
 

  
                                        

7. Време трајања циклуса: 
-за површинску стерилизацију максимално 20 
минута 
-за стерилизацију краћих лумена максимално 30 
минута 
-за стерилизацију дужих лумена максимално 45 
минута 

  
                        

8. Напајање 220V/50Hz   
9. Уређај не захтева никакве додатне прикључке сем 

електричне енергије 
  

10. Управљање и контрола преко touch-screen 
монитора минималне дијагонале 7'' 

  
11. Уређај поседује уграђен термо писач за 

документацију циклуса који штампа алфа-
нумерички и графички запис 

  

12. Уређај поседује ethernet прикључак   
13. Уређај поседује опцију за самостерирање виталних 

компоненти (вакуум пумпа, вентили, плазма 
генератор и сл.) и заптивености коморе коју може 
вршити руковаоц у свакодневном раду 

  

14. Софтвер на српском језику   
15. Стерилизација флексибилних лумена 01мм 

минимално 1.500мм без коришћења додатне опреме 
  

16. Стерилизатор и боца са стерилантом/кетриџ морају 
бити регистровани у АЛИМС 

  
 
 

                                                                                                 ЗА ПОНУЂАЧА 
Страна 7 ___________________ 
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УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 75. 
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 му није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време 
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) да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет 
јавне набавке, ако је таква дозвола предвиђена посебним прописом 

6) да је поштовао обавеза које произлазе из важећих 
     прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада,  
     заштити животне средине. 
 

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) потврде привредног и прекршајног суда да му није изречена мера забране обављања 
делатности, или потврде Агенције за привредне регистре да код овог органа није 
регистровано, да му је као привредном друштву изречена мера забране обављања 
делатности 

4) уверење Пореске управе Министарства финансија и привреде да је измирио доспеле 
обавезе по основу изворних локалних јавних прихода 

5) важеће дозволе за обављање одговарајуће делатности, издате од стране надлежног 
органа, ако је таква дозвола предвиђена важећим прописом (Решење Министарства 
здравља о издавању дозволе за обављање делатности која је предмет јавне набавке 
и Решења Агенције за лекове и медицинска средства о издавању дозволе за 
стављање у промет понуђених добара) 



6) Изјаве о поштовању обавеза које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, 
запошљавању и условима рада, заштити животне средине и којом гарантује да је 
ималац права интелектуалне својине 

Доказ из тачке 2,3,4 не може бити старији од 2 месеца пре отварања понуда. 
Доказ из тачке 3 мора бити издат након објављивања позива за подношење понуда. 
 

Испуњеност напред наведених услова из тачака од 1 до 4 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 доствљањем 
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) потврде прекршајног суда да му није изречена мера забране обављања делатности 
или потврде Агенције за привредне регистре да код овог органа није регистровано, 
да му је као привредном субјекту изречена мера забране обављања делатности 

4) уверење Пореске управе Министарства финансија и привреде да је измирио доспеле 
порезе и доприносе и уверења надлежне управе локалне самоуправе да је измирио 
обавезе по основу изворних локалних јавних прихода 

5) важеће дозволе за обављање одговарајуће делатности, издате од стране надлежног 
органа, ако је таква дозвола предвиђена важећим прописом (Решење Министарства 
здравља о издавању дозволе за обављање делатности која је предмет јавне набавке 
и Решења Агенције за лекове и медицинска средства о издавању дозволе за 
стављање у промет понуђених добара) 

6) изјаве понуђача да је поштовао обавезе које произлазе из важећих 
      прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада,  
      заштити животне средине и којом гарантује да је ималац права интелектуалне  
      својине. 
Доказ из тачке 2,3,4 не може бити старији од 2 месеца пре отварањa понуда. 
Доказ из тачке 3 мора бити издат након објављивања позива за подношење понуда. 
 

Испуњеност напред наведених услова из тачака од 1 до 4 понуђач може доказати  и 
достављањем копије Решења о упису у регистар понуђача који води Агенција за привредне 
регистре. 
 
Понуђач који нуди робу домаћег порекла дужан је да у својој понуди достави доказ којим 
се доказује да се ради о добрима домаћег порекла који издаје Привредна комора Србије. 
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Прилог бр. 5 
 

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 је обликована по партијама. 
Сваки образац мора бити попуњен, потписан и оверен печатом. 
Рок важења понуде не може бити краћи од 30 дана од дана отварања понуда. 
Рок испоруке мора бити до 70 дана. 
Рок испоруке у случају авансног плаћања рачуна се од тренутка уплате аванса. 
У случају да понуђач не захтева аванс, рок испоруке рачуна се од тренутка потписивања уговора. 
Гарантни рок мора бити минимално 12 месеци. 
Подношење понуде са варијантама није дозвољено. 
Понуђач може у року за подношење понуде да измени, допуни или опозове своју понуду у 
писменој форми. 
Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено учествовати у заједничкој понуди 
нити да учествује у више заједничких понуда. 
Саставни део заједничке понуде је споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према 
наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке. 
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 партије. Уколико две или више понуде имају исту 
понуђену најнижу цену партије додела уговора ће се извршити оном понуђачу који је први поднео 
понуду. 
Понуђач је дужан да у својој понуди наведе да је поштовао обавезе које произлазе из важећих 
прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине. 
Понуђач може поднети захтев за заштиту права у року од 10 дана од дана пријема Одлуке о избору 
најповољније понуде.  
Захтев за заштиту права подноси се Републичкој комисији, а предаје наручиоцу. 
Подносилац захтева за заштиту права је дужан да на одређени рачун буџета Републике Србије 
уплати таксу у износу од 80.000,00 динара. 
Уговор о јавној набавци биће закључен са изабраним понуђачем ако у року од 10 дана од дана 
пријема Одлуке о избору најповољније понуде понуђачи нису поднели захтев за заштиту права или 
је захтев за заштиту права одбачен или одбијен. 
Изабрани понуђач је дужан да приликом закључења Уговора о јавној набавци достави наручиоцу 
банкарску гаранцију као средство обезбеђења авансног плаћања уколико се ради о авансном 
плаћању. 
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     Прилог бр. 6 

 
Образац понуде за јавну набавку нове централне стерилизације 

 
Број понуде:_________________________________________________________________ 
Пословно име понуђача:_______________________________________________________ 
Адреса седишта:______________________________________________________________ 
Матични број:________________________________________________________________ 
ПИБ:________________________________________________________________________ 
Име особе за контакт:__________________________________________________________ 
Рок важења понуде:____________________________________________________________ 
 
 
 
Редни 
број 

партије 

Добро Количина Произвођач Јед. цена 
без пдв-а 

Укупна 
цена без 
пдв-а 

Укупна 
цена са 
пдв-ом 

1. 
 

Парни 
стерилизатор 

 

1     

2. Плазма 
стерилизатор 

 

1     

 
 
Рок и начин плаћања:______________________________________________ 
 
Рок испоруке:_____________________________________________________ 
 
Гарантни рок:_____________________________________________________ 
 
Остале напомене везане за понуду:___________________________________ 
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
 

                                                                                                            За понуђача 
Страна 11 ______________________ 



Прилог бр. 7 
 

МОДЕЛ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 
Закључен између следећих уговорних страна: 

1. Опште болнице Горњи Милановац, улица Војводе Милана бр. 37 Горњи 
Милановац, коју заступа директор др Миро Лазаревић, хирург и 

2. _______________________________________________________________________ 
 

Члан 1. 
 

Уговорне стране међусобно констатују да је предмет овог уговора набавка 
____________________________за потребе Опште болнице Горњи Милановац  а све у 
складу са изабраном понудом бр. __________ од_______________ године која чини 
саставни део овог уговора. 
 

Члан 2. 
 

Предмет овог уговора продавац је дужан да испоручи у пословно седиште купца и унутар 
седишта у објекте погодне за смештај предмета овог уговора у року 
од____________________ од дана потписивања уговора. 
Уколико продавац не изврши испоруку у предвиђеном року обавезан је да исплати купцу 
затезну казну (пенал) у износу од 100.000,00 динара. 
 

Члан 3. 
 

Купац се обавезује да изврши плаћање за набавку предмета овог уговора у укупном износу 
од_____________________ рсд са урачунатим пдв-ом и то у року од____________________ 
_____________________________________________________________________________. 
  

Члан 4. 
 
Продавац гарантује да испоручена роба у смислу квалитета у потпуности одговара 
условима које је дао у понуди. 
Гарантни рок за медицински апарат из члана 1. овог уговора је____________ месеци. 
 

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. 
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Члан 7. 
 

Овај уговор ступа на снагу даном потписивања од стране овлашћених представника обе 
уговорне стране. 
 

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 КУПЦА                                                                              ЗА ПРОДАВЦА 
 
_________________________ _______________________ 
 Директор Опште болнице           Овлашћено лице 
др Миро Лазаревић, хирург 
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Прилог бр. 8 
 
 

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 и гарантујемо да смо имаоци права 
интелектуалне својине. 

 
 

 
 
 

 
Датум:                 За понуђача 
______________                                                     _______________                     
                                                                                  Овлашћено лице 
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Прилог бр. 9 

 
ТЕКСТ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

 
Изјављујемо под пуном моралном, материјалном и кривичном 

одговорношћу да смо као понуђачи у предмету јавне набавке нове 
централне стерилизације 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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