ИНСТИТУТ ЗА ОНКОЛОГИЈУ ВОЈВОДИНЕ
Пут др Голдмана 4, 21204 Сремска Каменица, Србија
Teл: + 381 21 480 5500 ● http://www.onk.ns.ac.rs ● Факс: + 381 21 661 3741

Дана: 31.10.2016.
Број: 5/1/2077
Предмет: Позив за донацију апарата за дезинфекцију просторија
Институт за онкологију Војводине, Пут доктора Голдмана 4, 21204 Сремска Каменица (у даљем
тексту: Прималац донације) упућује позив заинтересованим лицима да доставе понуду за
донацију опреме – апарат за дезинфекцију просторија.
Обавезни услови и захтеви:
1. да је донација безусловна;
2. да ће донатор о свом трошку извршити испоруку и пуштање у рад опреме, у
просторијама Примаоца донације;
3. да ће донатор о свом трошку обезбедити обуку запослених за правилан и безбедан рад;
4. да ће донатор о свом трошку обезбедити потрошни материјал неопходан за пуштање у
рад и обуку запослених;
5. да је обезбеђена набавка потрошног материјала, резервних делова, као и сервисна
подршка у трајању од најмање пет година од потписивања уговора о донацији;
6. да понуђена опреме испуњава све захтеване техничке карактеристике наведене у Обрасцу
број 2. Понуђач је дужан да достави каталог предмета донације. Под каталогом се
подразумева: оригинални каталог; фотокопија каталога; каталог преузет са интернет
странице произвођача опреме или са цд-а; проспектни материјал и слично
7. да је опрема нова, није коришћена или репарирана;
8. дужина гарантног рока не може бити краћа од дванаест месеци од дана пуштања у рад.
Критеријум за избор најповољније понуде за донацију опреме је најнижа укупна цена
потрошног материјала, без урачунатог ПДВ, уз услов да су у потпуности испуњени услови и
захтеви из позива за донацију.
Прималац донације ће набавку потрошног материјала вршити у отвореном поступку јавне
набавке, на начин утврђен Законом о јавним набавкама („Сл. Гласник РС“ бр. 124/2014, 14/2015
и 68/2015)
Понуду доставити на адресу: Институт за онкологију Војводине, Пут доктора Голдмана 4, 21204
Сремска Каменица, са назнаком: НЕ ОТВАРАТИ - Понуда за донацију апарата за дезинфекцију
просторија.
Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране Примаоца донације до
08.11.2016.године до 10,00 часова.
Прималац донације ће по пријему одређене понуде, на коверти обележити време пријема и
евидентирати број и датум понуде према редоследу приспећа. У случају непосредног
страна 1 од 5

ИНСТИТУТ ЗА ОНКОЛОГИЈУ ВОЈВОДИНЕ
Пут др Голдмана 4, 21204 Сремска Каменица, Србија
Teл: + 381 21 480 5500 ● http://www.onk.ns.ac.rs ● Факс: + 381 21 661 3741

достављања, понуђачу се предаје потврда о пријему понуду, са подацима о датуму и времену
пријема.
Понуда која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се
неблаговременом. Ако је поднета неблаговремена понуда, иста ће по окончању поступка
отварања бити враћена понуђачу, неотворена, са назнаком да је поднета неблаговремено.
Одлука о прихватању донације биће донета у року од 60 дана од дана истека рока за пријем
понуда.
Прималац донације ће обуставити поступак прикупљања понуда, уколико не добије ниједну
понуду, не добије ниједну прихватљиву понуду (благовремену и која испуњава услове и захтеве
из позива за донацију). Прималац донације може обуставити поступак прикупљања понуда
уколико престане потреба за предметом донације или из објективиних разлога који се нису
могли предвидети у време покретања поступка и који онемогућавају да се поступак оконча.
Прималац донације ће на својој интернет страници објавити обавештење о донетој одлуци
(прихватање донације или обустава) као и обавештење о закљученом уговору о донацији.
Захтев за додатне информације или појашњења, понуђач може доставити на адресу Примаоца
донације или путем електронске поште: jovancic.ljubica@onk.ns.ac.rs.
Понуђач подноси понуду у једном примерку, читко, јасно и недвосмилсено.
Елементи понуде:
1. понуда на меморандуму понуђача, која садржи све податке наведене под „обавезни
услови и захтеви“, као и тражене прилоге. Понуда мора бити печатом оверена и потписан
од стране овлашћеног лица понуђача;
2. образац 1 – подаци о понуђачу, попуњен, печатом оверен и потписан од стране
овлашћеног лица;
3. образац 2 – подаци о предмету донације, попуњен, печатом оверен и потписан од стране
овлашћеног лица.
Овај Позив ће бити објављен на интернет страници Примаоца донације www.onk.ns.ac.rs.
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ОБРАЗАЦ 1 – ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ
број и датум понуде:
ЗАХТЕВАНИ ПОДАЦИ
Пословно име и правна форма
(од, кд, доо, ад)

ПОПУЊАВА ПОНУЂАЧ

Скраћено пословно име
Разврставање правних лица на основу чл. 6. Закона о рачуноводству („Сл. гл.
РС” бр. 62/13). Напомена: Предузетници се, у смислу ЗР, сматрају микро
правним лицима.

МИКРО МАЛО
СРЕДЊЕ
ВЕЛИКО
заокружити одговарајуће

Улица и број
Место и
поштански број
Матични број и ПИБ
Шифра делатности
Телефон и телефакс
(са позивним бројем)
Електронска адреса
Носилац платног
промета-банка
Текући рачун број
Подаци о лицу за
додатна објашњења и
реализацију уговора о
донацији

место:
поштански број:
МБ:

ПИБ:

телефон:

телефакс:

име и презиме:
функција:
број телефона (фиксни, са позивним бројем и мобилни):

Подаци о лицу
овлашћеном за
потписвање уговора о
донацији

електронска адреса:
име и презиме:
функција:

печат и потпис овлашћеног лица понуђача
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ОБРАЗАЦ 2 – ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ДОНАЦИЈЕ
назив понуђача:
број и датум понуде:
апарат за дезинфекцију просторија
Комерцијални назив, модел/тип/каталошки број, произвођач

Цена без ПДВ,
динара

Стопа
ПДВ

Износ ПДВ,
динара

Цена са ПДВ,
динара

Гарантни рок, месеци од дана
пуштања у рад

Захтеване техничке карактеристике апарата за
Испуњава
Коментар
ДА/НЕ
дезинфекцију просторија
за дезинфекцију просторија, инвентара и опреме на
1.
бази суве магле
током употребе не долази до појаве корозије и не
2.
изазива алергије
3.
лако преносив, до 6 кг тежине
4.
За просторије до највише 1000 м³
могућност подешавања јачине дезинфекције
5.
просторорије
могућност контроле јачине и успешности урађене
6.
дезинфекцје просторије
7.
минимална потрошња дезинфекционог средства 1мл/м³
могућност истовременог дезинфиковања просторије и
8.
освежавања мириса просторије која се дезинфикује
Техничке карактеристике које нису обухваћене захтеваним, а поседује их понуђена опрема
Р.бр.

1.
2.
Понуђена опрема је је затворени или отворени систем у односу на потрошни материјал:
Прилог: каталог
печат и потпис овлашћеног лица понуђача
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ОБРАЗАЦ 3 – ПОДАЦИ О ПОТРОШНОМ МАТЕРИЈАЛУ ЗА ПОНУЂЕНИ ЗАПАРАТ ЗА
ДЕЗИНФЕКЦИЈУ ПРОСТОРИЈА
назив понуђача:
број и датум понуде:
Потрошни материјал за понуђени апарат за дезинфекцију просторија
Назив

Дезинфицијенс за превентиван Дезинфицијенс за куративни
третман
третман

К омерцијални назив, каталошки
број или ознака, произвођач
Опис
Да ли је затворен или отворен
систем
Број и датум решења за
стављање у промет биоцидног
прозвода/решења о упису
биоцидног производа у привремену
листу

Назив

Јединица мере

Цена по јединици мере без ПДВ,
динара

Дезинфицијенс за превентиван
третман
Дезинфицијенс за куративни
третман
Укупно динара без ПДВ
Прилог: фотокопија важећег решења за за стављање у промет биоцидног прозвода/решења о упису
биоцидног производа у привремену листу

- Планирана потрошња за период од 12 месеци: дезинфицијенс за превентиван третман – 60
литара, дезинфицијенс за куративни третман – 40 литара.
- Критеријум за избор најповољније понуде за донацију опреме је најнижа укупна цена
потрошног материјала, без урачунатог ПДВ, уз услов да су у потпуности испуњени услови и
захтеви из позива за донацију.
печат и потпис овлашћеног лица понуђача
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