I.

Дом здравља „Др Милутин Ивковић“ Палилула

II.

Кнез Данилова 16, Београд

III.

Телефон: 322‐43‐21 до 29 Фах: 324‐88‐44 e‐mail: javne.nabavke@dzpalilula.org.rs
www.dzpalilula.org.rs
Текући рачун: 840‐628661‐19 Матични број: 07036965 ПИБ: 100123514

Број: 5835
Датум: 25.07.2018.

Измене и допуне конкурсне документације

Предмет: Измене Конкурсне документације број 5325 од 06.07.2018. године за јавну набавку Д 24
„Медицинска опрема“.

Врши се измена Конкурсне документације за јавну набавку Д 24, „Медицинска опрема“, тако што
се мења ,

Taкође мењају се Прилог бр. 1 за Партију бр. 1, Партију бр. 2 и Партију бр. 5, новим који се налазе
у прилогу овог документа.

Комисија за јавну набавку

Страна 1 од 8

I.

Дом здравља „Др Милутин Ивковић“ Палилула

II.

Кнез Данилова 16, Београд

III.

Телефон: 322‐43‐21 до 29 Фах: 324‐88‐44 e‐mail: javne.nabavke@dzpalilula.org.rs
www.dzpalilula.org.rs
Текући рачун: 840‐628661‐19 Матични број: 07036965 ПИБ: 100123514
Прилог бр. 1

Понуђач:
Адреса понуђача:
ПИБ понуђача:
Матични број понуђача:
Број понуде:
Датум понуде:

Врста, техничке карактеристике (спецификације), квалитет, количина и опис добара, начин
спровођења контроле и обезбеђења гаранције квалитета, рок извршења, место испоруке
добара за партију 1, „ Стона центрифуга‐лабораторијска “
Предмет набавке:Куповина: Медицинска опрема, Стона центрифуга‐лабораторијска
Редни број јавне набавке: Д 24, партија 1
Рб.

Опис артикла:

Јед.
мере

Кол.

Произвођач понуђеног добра

1.

2.

3.

4.

6.

ком

4

Брзина ЛЕД дисплеја и тајмер
● Преко аларма брзине и дисбаланса
● Са механичким закључавањем врата и
сигурносним прекидачем
● Приказ кодова грешке, подешавање
брзине и навише
1.

● Комора од нерђајућег челика, комора
са више програма, угаони ротор са
минималним капацитетом од 30 места
за епрувете 16х100 и исто толико
адаптера за епрувете 13Х75, брзина
центрифугирања од 500 до минимално
4500 обратаја/мин у корацима по 100
об/мин, адаптери за епрувете

Место:

М. П.

Датум:
Страна 2 од 8

потпис овлашћеног лица

I.

Дом здравља „Др Милутин Ивковић“ Палилула

II.

Кнез Данилова 16, Београд

III.

Телефон: 322‐43‐21 до 29 Фах: 324‐88‐44 e‐mail: javne.nabavke@dzpalilula.org.rs
www.dzpalilula.org.rs
Текући рачун: 840‐628661‐19 Матични број: 07036965 ПИБ: 100123514

Предмет набавке:Куповина: Медицинска опрема, Стона центрифуга‐лабораторијска
Редни број јавне набавке: Д 24, партија 1
Рб.

Опис артикла:

Јед.
мере

Кол.

Произвођач понуђеног добра

1.

2.

3.

4.

6.

Обезбеђена монтажа.
Упутство за рад на српском језику је потребно доставити уз понуду.
Оригиналну проспектно‐техничку документацију из које се недвосмислено може утврдити да
понуђено добро поседује све захтеване техничке карактеристике доставити уз понуду.
Уколико се из достављене оригиналне проспектно‐техничке документације не може доказати
испуњеност захтеваних минималних техничко‐технолошких карактеристика, потребно је доставити
оригиналну изјаву произвођача или заступника произвођача за Европу, којом се потврђује испуњеност
истих.
Оригинално овлашћење произвођача или заступника произвођача за учешће у предметној Јавној
Набавци.
Оригинална Ијава произвођача или заступника произвођача да на територији Србије постоји овлашћени
сервисни центар произвођача који у гарантном као и у постагарнтном периоду минимално 7 година од
инсталације обезбеђује сервисно‐техничку подршку са испоруком оригиналних резервних делова за
понуђено добро. Долазак овлашћеног сервисера у року од 24 часа након позива наручиоца.
Решење Агенције за лекове и медицинска средства за понуђено добро. Уколико понуђач није носилац
уписа медицинског средства код АЛИМС‐а, доставља оригинално овлашћење носиоца уписа којим се
понуђач овлашћује да може учествовати у предметном поступку јавне набавке.
Наручилац задржава право да пре закључења Уговора од потенцијалних понуђача захтева доказивање
техничких карактеристика презентацијом понуђене опреме у просторијама наручиоца.
Уколико добро не подлеже регистрацији у складу са наведеним Законом, то је потребно назначити у
Прилогу бр.2. под пуном материјалном и кривичном одговорношћу.
Место испоруке: Кнез Данилова 16, Београд
Потписивањем обрасца техничких спецификација понуђач гарантује под пуном кривичном, моралном и
материјалном одговорношћу да понуђена добра одговарују описаним добрима и да ће испоштовати све
наведене захтеве.

Место:

М. П.

Датум:
Страна 3 од 8

потпис овлашћеног лица

I.

Дом здравља „Др Милутин Ивковић“ Палилула

II.

Кнез Данилова 16, Београд

III.

Телефон: 322‐43‐21 до 29 Фах: 324‐88‐44 e‐mail: javne.nabavke@dzpalilula.org.rs
www.dzpalilula.org.rs
Текући рачун: 840‐628661‐19 Матични број: 07036965 ПИБ: 100123514

Прилог бр. 1
Понуђач:
Адреса понуђача:
ПИБ понуђача:
Матични број понуђача:
Број понуде:
Датум понуде:

Врста, техничке карактеристике (спецификације), квалитет, количина и опис добара, начин
спровођења контроле и обезбеђења гаранције квалитета, рок извршења, место испоруке
добара за партију 2, „ Бинокуларни микроскоп “
Предмет набавке: Куповина:Медицинска опрема, Бинокуларни микроскоп
Редни број јавне набавке: Д 24, партија 2
Рб.

Опис артикла:

Јед. мере

Кол.

Произвођач понуђеног добра

1.

2.

3.

4.

6.

Увечање: 40X‐ 1000X
Оптичка глава:
Компензациона Бинокуларна
глава, интерпупиларно
растојање 55‐75 мм
Револвер: Реверзни са четири
места
Окулари: WФ 10X /18 мм
Објектив 4x/0.10
објектив 10x/0.25
Објектив 40x/0.65са опругама
Објецтиве 100x/1.25 уљни, са
опругама
Носач: Двослојни механички
носач узорка. 140 x 140 мм
Зона покретања 75 x 50 мм.
Фокусирање: Груба и
калибрисано фина фокусна
контрола, са градуацијом од 2
микрона по дивизији.
Тотални опсег фокусирања
24мм. Безбедносна зауставна

ком

4

1.

Место:

М. П.

Датум:
Страна 4 од 8

потпис овлашћеног лица

I.

Дом здравља „Др Милутин Ивковић“ Палилула

II.

Кнез Данилова 16, Београд

III.

Телефон: 322‐43‐21 до 29 Фах: 324‐88‐44 e‐mail: javne.nabavke@dzpalilula.org.rs
www.dzpalilula.org.rs
Текући рачун: 840‐628661‐19 Матични број: 07036965 ПИБ: 100123514

Предмет набавке: Куповина:Медицинска опрема, Бинокуларни микроскоп
Редни број јавне набавке: Д 24, партија 2
Рб.

Опис артикла:

Јед. мере

Кол.

Произвођач понуђеног добра

1.

2.

3.

4.

6.

јединица аутофокуса.
Кондензер: Аббè Бригхтфиелд
кондензер, н.А. 1.25,
интегрисана ирис дијафрагма
нумеричке апертуре,
филтер подметач и зупчасти
подешавач висине.
Осветљење: 6В 20W Халогена
лампа са подешавањем
интензитета светлости или
LED осветљење минимално
еквиваленте јачине.
Тело/Напајање: Отпорно
кучиште са заштитном гумом
и уграђеним напајањем 110‐
220В
Стандардна опрема:
Покривка, плави филтер,
имерзионо уље, једна
резервна халогена слијалица
и упутство за коришћење

Место:

М. П.

Датум:
Страна 5 од 8

потпис овлашћеног лица

I.

Дом здравља „Др Милутин Ивковић“ Палилула

II.

Кнез Данилова 16, Београд

III.

Телефон: 322‐43‐21 до 29 Фах: 324‐88‐44 e‐mail: javne.nabavke@dzpalilula.org.rs
www.dzpalilula.org.rs
Текући рачун: 840‐628661‐19 Матични број: 07036965 ПИБ: 100123514

Предмет набавке: Куповина:Медицинска опрема, Бинокуларни микроскоп
Редни број јавне набавке: Д 24, партија 2
Рб.

Опис артикла:

Јед. мере

Кол.

Произвођач понуђеног добра

1.

2.

3.

4.

6.

Обезбеђена монтажа.
Упутство за рад на српском језику је потребно доставити уз понуду.
Оригиналну проспектно‐техничку документацију из које се недвосмислено може утврдити да
понуђено добро поседује све захтеване техничке карактеристике доставити уз понуду.
Уколико се из достављене оригиналне проспектно‐техничке документације не може доказати
испуњеност захтеваних минималних техничко‐технолошких карактеристика, потребно је доставити
оригиналну изјаву произвођача или заступника произвођача за Европу, којом се потврђује испуњеност
истих.
Оригинално овлашћење произвођача или заступника произвођача за учешће у предметној Јавној
Набавци.
Оригинална Ијава произвођача или заступника произвођача да на територији Србије постоји овлашћени
сервисни центар произвођача који у гарантном као и у постагарнтном периоду минимално 7 година од
инсталације обезбеђује сервисно‐техничку подршку са испоруком оригиналних резервних делова за
понуђено добро. Долазак овлашћеног сервисера у року од 24 часа након позива наручиоца.
Решење Агенције за лекове и медицинска средства за понуђено добро. Уколико понуђач није носилац
уписа медицинског средства код АЛИМС‐а, доставља оригинално овлашћење носиоца уписа којим се
понуђач овлашћује да може учествовати у предметном поступку јавне набавке.
Наручилац задржава право да пре закључења Уговора од потенцијалних понуђача захтева доказивање
техничких карактеристика презентацијом понуђене опреме у просторијама наручиоца.
Уколико добро не подлеже регистрацији у складу са наведеним Законом, то је потребно назначити у
Прилогу бр.2. под пуном материјалном и кривичном одговорношћу.
Место испоруке: Кнез Данилова 16, Београд
Потписивањем обрасца техничких спецификација понуђач гарантује под пуном кривичном, моралном и
материјалном одговорношћу да понуђена добра одговарују описаним добрима и да ће испоштовати све
наведене захтеве.

Место:

М. П.

Датум:
Страна 6 од 8

потпис овлашћеног лица

I.

Дом здравља „Др Милутин Ивковић“ Палилула

II.

Кнез Данилова 16, Београд

III.

Телефон: 322‐43‐21 до 29 Фах: 324‐88‐44 e‐mail: javne.nabavke@dzpalilula.org.rs
www.dzpalilula.org.rs
Текући рачун: 840‐628661‐19 Матични број: 07036965 ПИБ: 100123514

Прилог бр. 1
Понуђач:
Адреса понуђача:
ПИБ понуђача:
Матични број понуђача:
Број понуде:
Датум понуде:

Врста, техничке карактеристике (спецификације), квалитет, количина и опис добара, начин
спровођења контроле и обезбеђења гаранције квалитета, рок извршења, место испоруке
добара за партију 5, „ Стерилизатор суви “
Предмет набавке: Куповина:Медицинска опрема, Стерилизатор суви
Редни број јавне набавке: Д 24, партија 5
Рб.

Опис артикла:

Јед.
мере

Кол.

Произвођач понуђеног добра

1.

2.

3.

4.

6.

Спољашње димензије уређаја: (од
600 до 700) x (од 550 до 650) x ( од
790 до 890) (мм) + (100 мм дистанцер
од зида)
Унутрашње димензије коморе: (од
400 до 500) x (од 420 до 520) x ( од
520 до 620) (мм)
Поседује микропроцесорски
контролер температуре и времена
Регулација температуре од собне до
200°Ц
Сигурносни систем против
прегревања
Подесиве ножице
Димензија полица: (од 450 до 650) x
(од 400 до 500) (мм)
Тежина уређаја: 41 Кг
Време загревања: Маx 15 минута
Прикључни напон: 230В/50Хз

ком

6

1.

Место:

М. П.

Датум:
Страна 7 од 8

потпис овлашћеног лица

I.

Дом здравља „Др Милутин Ивковић“ Палилула

II.

Кнез Данилова 16, Београд

III.

Телефон: 322‐43‐21 до 29 Фах: 324‐88‐44 e‐mail: javne.nabavke@dzpalilula.org.rs
www.dzpalilula.org.rs
Текући рачун: 840‐628661‐19 Матични број: 07036965 ПИБ: 100123514

Предмет набавке: Куповина:Медицинска опрема, Стерилизатор суви
Редни број јавне набавке: Д 24, партија 5
Рб.

Опис артикла:

Јед.
мере

Кол.

Произвођач понуђеног добра

1.

2.

3.

4.

6.

Потрошња уређаја: 1850W
Степен заштите: ИП20
Гаранција 2 године, од 100 до 120
литара
Обезбеђен сервис и монтажа.
Долазак овлашћеног сервисера у року од 24 часа након позива наручиоца.
Обезбеђена монтажа.
Упутство за рад на српском језику је потребно доставити уз понуду.
Оригиналну проспектно‐техничку документацију из које се недвосмислено може утврдити да понуђено
добро поседује све захтеване техничке карактеристике доставити уз понуду.
Уколико се из достављене оригиналне проспектно‐техничке документације не може доказати испуњеност
захтеваних минималних техничко‐технолошких карактеристика, потребно је доставити оригиналну изјаву
произвођача или заступника произвођача за Европу, којом се потврђује испуњеност истих.
Оригинално овлашћење произвођача или заступника произвођача за учешће у предметној Јавној Набавци.
Оригинална Ијава произвођача или заступника произвођача да на територији Србије постоји овлашћени
сервисни центар произвођача који у гарантном као и у постагарнтном периоду минимално 7 година од
инсталације обезбеђује сервисно‐техничку подршку са испоруком оригиналних резервних делова за понуђено
добро. Долазак овлашћеног сервисера у року од 24 часа након позива наручиоца.
Решење Агенције за лекове и медицинска средства за понуђено добро. Уколико понуђач није носилац уписа
медицинског средства код АЛИМС‐а, доставља оригинално овлашћење носиоца уписа којим се понуђач
овлашћује да може учествовати у предметном поступку јавне набавке.
Наручилац задржава право да пре закључења Уговора од потенцијалних понуђача захтева доказивање
техничких карактеристика презентацијом понуђене опреме у просторијама наручиоца.
Уколико добро не подлеже регистрацији у складу са наведеним Законом, то је потребно назначити у Прилогу
бр.2. под пуном материјалном и кривичном одговорношћу.
Место испоруке: Кнез Данилова 16, Београд
Потписивањем обрасца техничких спецификација понуђач гарантује под пуном кривичном, моралном и
материјалном одговорношћу да понуђена добра одговарују описаним добрима да ће испоштовати све
наведене захтеве.

Место:

М. П.

Датум:
Страна 8 од 8

потпис овлашћеног лица

