
 
 

ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ УСЛУГА 
ИЗНАЈМЉИВАЊА МЕДИЦИНСКЕ ОПРЕМЕ ЗА ПОТРЕБЕ МЕДИЦИНСКОГ 

СПЕЦИЈАЛИСТИЧКОГ ЦЕНТРА, МЕДИЦИНСКОГ ФАКУЛТЕТА 
УНИВЕРЗИТЕТА У БАЊОЈ ЛУЦИ 

 
Број: 05-1/05-3.176-1/19 
Датум: 16.10.2019. године    
 
У име Универзитета у Бањој Луци, позивамо вас да доставите понуду за пружање 
услуга изнајмљивања медицинске опреме за потребе Медицинског специјалистичког 
центра, Медицинског факултета Универзитета у Бањој Луци. 
 
Процедура јавне набавке ће се обавити у складу са Правилником о поступку додјеле 
уговора о услугама из Анекса II Дио Б Закона о јавним набавкама  („Службени 
гласник БиХ“ бр. 66/16). 
 
Позив за достављање понуда је објављен дана 16.10.2019. године на интернет 
страници уговорног органа - Универзитет у Бањој Луци.    
 
1. ОПШТИ ПОДАЦИ 
 
 Подаци о уговорном органу: 
 

Уговорни орган: Универзитет у Бањој Луци 
Адреса: Булевар војводе Петра Бојовића 1А 
JIB: 4401017720006 
Телефон: 051/321-171 
Факс: 051/315-694 
Web адреса: www.unibl.org 

 
 Подаци о лицима задуженим да воде комуникацију у име уговорног органа са 

понуђачима: 
Контакт особа: Ана Барош 
Телефон: 051/326-009 
Факс: 051/326-009 
е-маил: ana.baros@unibl.org 

 

http://www.unibl.org/
mailto:ana.baros@unibl.org


2. ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ  
 
Предмет јавне набавке су услуге изнајмљивања медицинске опреме за потребе 
Медицинског специјалистичког центра, Медицинског факултета Универзитета у 
Бањој Луци. 
 
Ознака из ЈРЈН: 98390000-3 Остале услуге. 
 
Набавка је предвиђена у Плану набавки за 2019. годину, редни број набавке 136. 
 
Предметне услуге обухватају најам и монтажу опреме сљедећих карактеристика: 
 

Ред. бр. Опис 

1. Holter EKG-a 
 24 сатно праћење EKG са детекцијом pace makera 

Event маркер типка за обиљежавање изванредних догађаја 
Аналитички софтвер са мјерењем QT анализа, ST спојницом, атриална 
фибрилација 
2 или 3 канала дијагностички квалитетног EKG-a 
Седможилни пацијент кабал 
Димензије:max. 9x5,5,x1,5 cm 
Тежина: max. 80 грама са батеријом 

2. Ергометрија са лежећим ергобициклом и аналитичким софтвером 
 Ергономски дизајн који омогућава максималну сигурност и удобност за 

пацијента 
Интегрисани модул за мјерење крвног притиска 
Електрично подешавање уређаја 
Држачи за руке и ноге 
Максимална носивост пацијента   -   минимално140 KG 
Подешавање висине сједишта пацијента  - електрично подешавање 
Подешавање висине сједишта пацијента -подесиво за пацијенте висине од 
120 cm – 200 cm 
Опсег нагиба бицикла - Моторно подешавање, од равне позиције до 45 
степени, латерално од 0-45 степени 
Оптерећење - 20-999 wat 
Кораци оптерећења  - 1,5,10,25 wat – подесиво 
Протоколи-   5 фиксних протокола и минимум 10 кориснички  
Подесивих протокола 
Екран на ергометријском бициклу – минимално 110x80mm 
Компјутерски контролисан и независан рад ергобицикла 
Могућност даљинског покретања EKG модула 
Прилагођен за стрес ехо кардиографију 
Аналитички кардио софтвер са 12 каналним Stres тестом као и 12 каналним 
resting EKG 
Похрањивање и принтање resting налаза ергометрије и EKG-a 
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ST мјерења: ST амплитуде, нагиба, indexa, ST/HR нагиба, интеграла, ST/HR 
indexa 
Аутоматска или мануелна селекција QRS детекције и анализе 
Откуцаји срца: аутоматска детекција аритмије, документација и анотација 
Могућност умрежавања у систем 
Број канала на монитору: 3, 6, 12 
6 различитих формата дисплеја ритма, медиана и трендова 
Параметри виталних функција на displayu: Откуцај срца, циљ откуцаја срца, 
крвни притисак, вријеме вјежбе, вријеме фазе, протокол, брзина, оптерећење 
%, Watts, METS, 
Zoom функција свих појединих откуцаја 
Могућност биљежења, похране и поређење са другим EKG налазима 

3. Ултразвучни апарат за примјену у кардиолошкој дијагностици 
 Најсавремениј ултразвучни колор doppler уређај са дигиталним "beamformer" 

који има min. 190.000 дигиталних канала. 
LCD монитор дијагонале min. 21”, резолуција min. 1280 x 1024. 
Колор екран високе резолуције, осетљив на додир, за управљање уређајем, 
дијагонале min. 8,4'' 
Минимално 4 конектора за сонде (не рачунајући pencil конектор). Свака од 
понуђених сонди може се прикључити у сваки од конектора на апарату 
Интегрисана алфанумеричка тастатура 
Ткивна хармонијска слика формирана најсавременијим методама 
Савремена метода за редуковање шума 
Метода комбиновање више слика из различитих равни и углова у singl слику 
Аутоматиска оптимизација ткива и спектралног доплера 
Опсег продора сонди min од 2cm  до 32 cm 
Frame rate minimum 1000 фрејмова/секунди 
Triplex приказ у реалном времену: 
- 2D + CFM + PW 
Аутоматско израчунавање Dopplerskih мерења и калкулација у реалном 
времену 
Уграђен ECG модул 
Stand by систем који омогућава да се у случају нестанка струје сачувају 
подаци и апарат пребаци у stand by режим 
Уређај подржава следеће сонде:   
- Секторске фазне 
- Линеарне 
- Конвексне 
- ТЕЕ – трансезофагијалне 
- Pencil 
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Модови рада: 
- B (2D) mod 
- Color mod 
- Pulsni Dopler 
- Континуирани Doppler 
- M-mod, Color M mod 
- Power Doppler 
- Анатомски M Mod 
- Могућност методе приказа протока у сивој скали B- mod технологијом 
( NE доплер технологијом ) која се базира на рефлексији крвних зрнац 
- Могућност Ткивни доплер 
- Могућност Доплер брзине ткива 

Конекције и архивирање података 
- Ethernet network konekcija 
- Могучност повезивања система са централном радном станицом у којој се 
обрађују ултразвучни подаци и слике 
- Архивирање података у форматима: DICOM, JPEG, MPEG, AVI 
- Смештање података могуће на медијима:  
USB memory stick: CD-RW; DVD; Hard drive 
Могуцност накнадне надоградње софтвера за аутоматска 
EF мерења базирана на 2D-speckle tracking алгоритму: 
Аутоматско мјерење интима-медијалног комплекса 
Програм за аутоматизирану евалуацију лијевог вентрикула праћењем 
референтне точке ("speckle tracking") методом: Мјерење и приказ 
лонгитудиналне деформације, процјена глобалне функције и сегменталних 
помака лијеве клијетке нa 2D слици, аутоматизирано опцртавање ендокарда 
из заданих точака уз анализу деформације. 
Сонде: 
Секторска кардиолошка сонда  
- фреквентни опсег од min. 1,3 do 4,0 MHz  
- угао секторског приказа min. 120⁰ 
- Дубина приказа minimum 30cm 
Конвексна абдоминална сонда 
- фреквентни опсег од min. 1,8 do 6,0 MHz (+/- 1 MHz) 
- угао секторског приказа min. 55⁰ 
- Дубина приказа минимум 33cm 
Линеарна сонда 
- фреквентни опсег од min. 4 до 13MHz  
- FOV min. 38 mm 
- Дубина приказа минимум 16 cm 
Термални црно бели принтер 

4. Холтер крвног притиска 
 Једноставан интерфејс 

Микропроцесорски процесуиран 
24 часовно процесирање података као и похрањивање у базу података 
Опсег мјерења 
Систолички: 60-260mm Hg 
Диастолички: 40 – 220mm Hg 
Медиана притиска: 50 – 260mm Hg 
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Пулс срца (HR): 35 – 240 откуцаја у минути 
Вријеме мјерења: До 30 сати или 200 мјерења 
Мануални прекидач:  дан/ноћ 
Надопуниве NiMH батерије, 1.2V > 1500 mAh 

Вријеме пуњења батерија:  максимално 3 сата 

Максимални притисак манжетне:  300mm Hg 

Метода мјерења: Осцилометријска 

Димензије: max 100 x 80 x 30mm (v x š x d) 
Тежина max са батеријом 220g 

 
3. ПРОЦИЈЕЊЕНА ВРИЈЕДНОСТ НАБАВКЕ 
 
Процијењена вриједност набавке без ПДВ-а је 80.000,00 КМ.  
 
4. РОК ИСПОРУКЕ 
 
Рок за испоруку, монтажу и пуштање у рад предметне опреме не може бити дужи од 
10 (десет) дана од датума потписивања уговора.  
 
5. ОБАВЕЗЕ ПОНУЂАЧА  
 
 Понуђач се обавезује да: 
- опрему испоручи, монтира, инсталира и пусти у рад стручно и квалитетно, у складу 
са важећим прописима, нормативима и стандардима који се примјењују за ову врсту 
посла,  
- обезбиједи сервисирање опреме у периоду трајања уговора, 
- у случају потребе за сервисирањем опреме адреса Медицинског факултета је мјесто 
на којем је понуђач обавезан преузети и вратити опрему о свом трошку, 
- у случају сервисирања опреме које траје дуже од 7 дана, понуђач је дужан 
обезбиједити замјенску опрему, 
- понуђач је дужан да осигура опрему о свом трошку, 
- у случају кварова на опреми у периоду трајања уговора, који нису узроковани 
намјерном грешком корисника опреме, трошкове сноси понуђач. 
 
Понуђач којем је додијељен уговор сноси пуну одговорност за реализацију уговора. 
  
6. КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЈЕЛУ УГОВОРА  
 
Избор најповољнијег понуђача ће се вршити на основу критеријума најниже цијене. 
Након извршене оцјене понуда уговорни орган ће донијети одлуку о избору 
најповољнијег понуђача и доставити је најповољнијем понуђачу. 
 
7. УСЛОВИ КОЈЕ ПОНУЂАЧИ МОРАЈУ ИСПУНИТИ (КВАЛИФИКАЦИЈА) 
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7.1. Лична способност 
 
Понуђач је дужан у сврху доказивања личне способности доказати да:  
 
а) у кривичном поступку није осуђен правоснажном пресудом за кривична дјела 
организованог криминала, корупцију, превару или прање новца, у складу са важећим 
прописима у Босни и Херцеговини или земљи у којој је регистрован;  
 
б) није под стечајем или није предмет стечајног поступка, осим у случају постојања 
важеће одлуке о потврди стечајног плана или је предмет поступка ликвидације, 
односно у поступку је обустављања пословне дјелатности, у складу са важећим 
прописима у Босни и Херцеговини или земљи у којој је регистрован; 
 
в) је испунио обавезе у вези са плаћањем пензијског и инвалидског осигурања и 
здравственог осигурања, у складу са важећим прописима у Босни и Херцеговини или 
прописима  земље у којој је регистрован; 
 
г) је испунио обавезе у вези са плаћањем директних и индиректних пореза, у складу 
са важећим прописима у Босни и Херцеговини или земљи у којој је регистрован. 
 
У сврху доказивања услова из тачака од а) до г) понуђач је дужан доставити 
попуњену и код надлежног органа (орган управе или нотар) овјерену изјаву која је 
саставни дио ТД – Анекс 4. Изјава не смије бити старија од 15 дана од дана предаје 
понуде. 
Понуђач који буде одабран као најповољнији у овом поступку јавне набавке је дужан 
доставити сљедеће доказе у сврху доказивања чињеница потврђених у изјави, и то: 
 
а) увјерењa издатa од стране Суда БиХ и суда надлежног према свом сједишту да у 
кривичном поступку није осуђен правоснажном пресудом за кривична дјела 
организованог криминала, корупцију, превару или прање новца, у складу са важећим 
прописима у Босни и Херцеговини  или земљи у којој је регистрован; 
 
б) извод или потврда из евиденције у којим се воде чињенице да  није под стечајем 
или није предмет стечајног поступка, осим у случају постојања важеће одлуке о 
потврди стечајног плана или је предмет поступка ликвидације, односно у поступку је 
обустављања пословне дјелатности, у складу са важећим прописима у Босни и 
Херцеговини или земљи у којој је регистрован; 
 
в) потврде надлежне пореске управе или уколико се ради о понуђачу који није 
регистрован у Босни и Херцеговини, потврда или извод из евиденције на основу које 
се може утврдити да уредно измирује обавезе за пензијско и инвалидско осигурање и 
здравствено осигурање.  
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г) потврде надлежне/их институција о уредно измиреним обавезама по основу 
директних и индиректних пореза. 
 
У случају да понуђачи имају закључен споразум о репрограму обавеза, односно 
одгођеном плаћању, по основу доприноса за пензијско-инвалидско осигурање, 
здравствено осигурање, директне и индиректне порезе, дужни су доставити потврду 
надлежне институције/а да понуђач у предвиђеној динамици измирује свој 
репрограмиране обавезе. Уколико је понуђач закључио споразум о репрограму 
обавеза или одгођеном плаћању обавеза и извршио само једну уплату обавеза, 
непосредно прије доставе понуде, не сматра се да у предвиђеној динамици извршава 
своје обавезе и тај понуђач неће бити квалификован у овом поступку јавне набавке.  
 
Доказе о испуњавању услова је дужан доставити у року од 5 дана, од дана запримања 
обавјештења о резултатима овог поступка јавне набавке. Докази које доставља 
изабрани понуђач морају бити у оригиналу или овјерене копије, с тим да датум 
издавања оригинала не може бити старији од три мјесеца, рачунајући од момента 
предаје понуде. Наиме, изабрани понуђач мора испуњавати све услове у моменту 
предаје понуде, у противном ће се сматрати да је дао лажну изјаву из члана 45. 
Закона. 
 
НАПОМЕНА: Понуђач може уз изјаву у вези са чланом 45. Закона – Анекс 4, тј. уз 
своју понуду, одмах доставити и тражене доказе који су наведени у изјави. Овим се 
понуђач ослобађа обавезе накнадног достављања доказа ако буде изабран као 
најповољнији у овом поступку јавне набавке. У случају да понуђач достави тражене 
доказе без изјаве у вези са чланом 45. Закона – Анекс 4, понуда ће бити одбачена као 
неприхватљива. 
 
Уговорни орган може дисквалификовати понуђача из овог поступка јавне набавке 
уколико може доказати да је понуђач био крив за озбиљан професионални прекршај 
у посљедње три године, али само уколико може доказати на било који начин, 
посебно значајни и/или недостаци који се понављају у извршавању битних захтјева 
уговора који су довели до његовог пријевременог раскида (нпр. доказ о 
пријевременом раскиду ранијег уговора због неиспуњавања обавезе у складу са 
Законом о облигационим односима), настанка штете (правоснажна пресуда 
надлежног суда за штету коју је претрпио уговорни орган), или других сличних 
посљедица које су резултат намјере или немара тог привредног субјекта (докази у 
складу са постојећим прописима у Босни и Херцеговини).   
 
7.2. Способност за обављање професионалне дјелатности 
 
Да би учествовали у поступку јавне набавке понуђачи морају испунити сљедеће 
услове: 
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а) Да су регистровани за обављање предметне дјелатности у складу са чланом 46. 
Закона; 
 
7.3. У сврху испуњења услова из тачке 7.2. понуђачи треба да доставе сљедеће 
доказе: 
 
а) Актуелни извод из судског регистра или изјаву/потврду надлежног органа из које 
се види да је понуђач регистрован за обављање дјелатности која је предмет ове 
набавке. Актуелни извод из судског регистра мора бити оригинал или овјерена 
копија, с тим да датум издавања оригинала не може бити старији од шест мјесеци 
рачунајући од дана достављања понуде. 
 
7.4. Техничка и професионална способност 
 
У сврху доказивања техничке и професионалне способности (члан 49. Закона) сви 
понуђачи су дужни доставити техничку спецификацију понуђене опреме, уз 
навођење модела и произвођача. 

7.5. Група понуђача 
 
Ако се ради о групи понуђача, Образац за понуду садржи податке за сваког члана 
групе понуђача, уз обавезну назнаку члана групе понуђача који је овлашћен за 
комуникацију с Уговорним органом. 
 
У случају да понуду доставља група понуђача, Уговорни орган ће оцјену 
испуњености квалификационих услова од стране групе понуђача извршити на 
сљедећи начин: 
 

 услове који су наведени под тачком 7.1. и 7.2. мора испуњавати сваки члан 
групе понуђача појединачно, те сваки од чланова групе понуђача мора 
доставити документацију којом доказују испуњавање постављених услова, 
на начин на који су предвиђени да се достављају докази; 

 услове који су наведени под тачком 7.4. морају испуњавати сви чланови 
групе заједно, те је довољно да један од чланова достави доказе у смислу 
испуњавања наведених услова. 

 сваки члан групе је дужан доставити овјерену изјаву из члана 52. Закона, 
(Анекс 5). 
 

Уколико понуду доставља група понуђача, сваки члан групе мора испуњавати услове 
у погледу преференцијалног третмана домаћег и докази се достављају за сваког 
члана групе, уколико је заокружена опција о испуњавању услова о примјени 
преференцијалног третмана домаћег. 
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Група понуђача која жели учествовати у овом поступку јавне набавке дужна је 
доставити оргинал или овјерену копију правног акта о удруживању у групу понуђача 
ради учешћа у поступку јавне набавке. Наведени правни акт мора садржавати: ко су 
чланови групе понуђача са тачним идентификационим елементима; ко има право 
иступа, представљања и овлашћење за потписивање Уговора у име групе понуђача 
као и утврђену солидарну одговорност између чланова групе понуђача за обавезе 
које преузима група понуђача.  
 
Уколико се понуђач одлучио да учествује на тендеру као члан групе понуђача, не 
може учествовати и самостално са својом понудом у истом тендеру, нити као члан 
друге групе понуђача, односно поступање супротно захтјеву Уговорног органа ће 
имати за посљедицу одбијање свих понуда у којима је тај понуђач учествовао. 
 
Група понуђача не мора основати ново правно лице да би учествовала у овом 
поступку јавне набавке. 

7.6. Понуђачи – физичка лица 
 
У случају да понуду доставља физичко лице у смислу одредбе члана 2. став (1) тачка 
ц) Закона, у сврху доказа у смислу испуњавања услова личне способности дужан је 
доставити сљедеће доказе: 
 

а)Увјерењa издатa од стране Суда БиХ и суда надлежног према свом сједишту 
да у кривичном поступку није осуђен правоснажном пресудом за кривична 
дјела организованог криминала, корупцију, превару или прање новца, у 
складу са важећим прописима у Босни и Херцеговини  или земљи у којој је 
регистрован.  
Ако понуду доставља физичко лице као предузетник дужан је доставити 
увјерење које гласи на име власника-предузетника. 
 
б) Извод или потврда из евиденције у којим се воде чињенице да  није под 
стечајем или није предмет стечајног поступка, осим у случају постојања 
важеће одлуке о потврди стечајног плана или је предмет поступка 
ликвидације, односно у поступку је обустављања пословне дјелатности, у 
складу са важећим прописима у Босни и Херцеговини или земљи у којој је 
регистрован.  
Ако понуду доставља физичко лице као предузетник дужан је доставити 
увјерење од надлежног органа да није у поступку обустављања пословне 
дјелатности. 
 
в) Потврду надлежне пореске управе да измирује доприносе за пензионо-
инвалидско осигурање и здравствено осигурање за себе и запослене (уколико 
има запослених у радном односу) и 
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г) Потврду надлежних пореских управа да измирује све пореске обавезе као 
физичко лице регистровано за самосталну дјелатност.  

 
У случају да понуду доставља физичко лице у смислу одредбе члана 2. став (1) тачка 
ц) Закона, у сврху доказа у смислу испуњавања услова професионалне способности 
дужан је доставити сљедећи доказ: 
 

а) потврду надлежног органа јединице локалне самоуправе да је регистрован 
и да обавља дјелатност за коју је регистрован. Доказ који се доставља мора 
бити оригинал или овјерена копија, с тим да датум издавања оригинала не 
може бити старији од шест мјесеци рачунајући од дана достављања понуде. 
 

Поред доказа о личној и професионалној способности, дужан је доставити тражене 
доказе из тачке 7.4. ТД, као и изјаву из члана 52. Закона (Анекс 5). 
 
8. САДРЖАЈ ПОНУДЕ 
 
Понуда треба да садржи сљедеће: 
 
- AНЕКС 1: Попуњен Образац за понуду; 
- АНЕКС 2: Попуњен Образац за цијену понуде; 
- АНЕКС 3: Попуњен Нацрт уговора; 
- АНЕКС 4: Писменa изјавa понуђача из члана 45. Закона, овјеренa од стране 
надлежног органа (орган управе или нотар); 
- АНЕКС 5: Писменa изјавa понуђача из члана 52. Закона, овјеренa од стране 
надлежног органа (орган управе или нотар); 
- АНЕКС 6: Изјава о сервисирању и одржавању опреме; 
- АНЕКС 7: Изјава да је опрема нова и некориштена; 
- Квалификациона документација из тачке 7.3. и тачке 7.4. овог позива. 
 
Понуда мора садржавати све наведене елементе како би се сматрала потпуном. 
Понуде које не буду садржавале све тражене елементе биће одбачене. 

9. ПРИМЈЕНА ПРЕФЕРЕНЦИЈАЛНОГ ТРЕТМАНА ДОМАЋЕГ 
 
Уговорни орган ће у сврху поређења понуда примијенити преференцијални третман 
домаћег, у складу са Одлуком о обавезној примјени преференцијалног третмана 
домаћег, донесеној од стране Савјета министара Босне и Херцеговине (“Службени 
гласник БиХ“ бр. 83/16). У сврху поређења понуда, уговорни орган ће умањити 
цијене домаћих понуда за преференцијални фактор од 5% за уговоре који се 
додјељују у 2019. години. 
 

 10 



Домаћим понудама се сматрају понуде које доставе правна или физичка лица са 
сједиштем у БиХ и код којих, у случају уговора о јавној набавци услуга, најмање 
50% радне снаге за извршење уговора су резиденти из БиХ. 
У сврху доказивања да испуњавају услове за примјену преференцијалног третмана 
домаћег у предметном поступку, понуђачи су дужни доставити потврду надлежне 
институције у БиХ којом се доказује да, најмање 50% радне снаге за извршење 
уговора, су резиденти из БиХ. Тражена потврда мора бити достављена у оригиналу 
или овјереној копији не старијим од три мјесеца рачунајући од дана достављања 
понуде. 
 
10. ПЕРИОД НА КОЈИ СЕ ЗАКЉУЧУЈЕ УГОВОР И ГАРАНЦИЈА 
 
Уговор се закључује на период од годину дана. 
Уговорни орган ће одредити термин за закључење уговора у складу са роковима 
прописаним Законом о јавним набавкама. 
Извршилац даје гаранцију за добро извршење Уговора у висини од 10% вриједности 
Уговора. Гаранција за добро извршење уговора ће бити у форми мјенице са 
мјеничном изјавом. 
 
11. НАЧИН ДОСТАВЉАЊА ПОНУДЕ 
 
Понуда се доставља у затвореној коверти на адресу уговорног органа, на којој 
мора бити наведено: 
 Назив и адреса уговорног органа 
 Назив и адреса понуђача 
 Број набавке: 176/19 
 Назив предмета набавке: Јавна набавка услуга изнајмљивања медицинске 

опреме за потребе Медицинског специјалистичког центра, Медицинског 
факултета Универзитета у Бањој Луци.  

 Назнака: „НЕ ОТВАРАЈ“. 
 

12. АДРЕСА НА КОЈУ СЕ ДОСТАВЉАЈУ ПОНУДЕ 
 
Понуде се достављају на адресу Универзитет у Бањој Луци, Универзитетски град, 
Булевар војводе Петра Бојовића 1А, 78 000 Бања Лука, најкасније до 31.10.2019. 
године до 12:00 часова. 
 
Понуде које буду достављене након истека овог рока, неће се узети у разматрање и 
биће враћене понуђачу неотворене. 
 
13. ПРЕГОВОРИ 
 
Уговорни орган задржава право да позове понуђаче на преговоре након пријема 
понуда, уколико оцијени на основу достављених понуда да су преговори неопходни. 
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Преговори ће се проводити у складу са чланом 9. Правилника, а сви понуђачи који 
благовремено доставе понуде ће бити обавијештени о датуму и термину вођења 
преговора.  
 
14. ПРАВНА ЗАШТИТА 
 
Понуђачи могу изјавити жалбу на овај поступак набавке у року од 10 (десет) дана од 
дана објаве еx анте обавјештења о транспарентности, или у року од 30 (тридесет) 
дана од дана објаве обавјештења о додјели уговора, ако еx анте обавјештења о  
транспарентности није објављено. 
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(НЕ ДОСТАВЉА СЕ У ПОНУДИ) 
 

Мјенична изјава за добро извршење уговора број: ________ 
…………………………… 
…………………………… 
(Најповољнији понуђач) 

МЈЕНИЧНА ИЗЈАВА 
 

________________________________________ (најповољнији понуђач) којег заступа 
директор ________________________, лице овлашћено за заступање на основу уписа 
у судски регистар, под материјалном и кривичном одговорношћу изјављујем да сам 
својеручно потписао  сљедећу бјанко мјеницу серијског броја: ________________, 
која се доставља као инструмент обезбјеђења извршења обавеза из Уговора број: 
______ по основу Гаранције за добро извршење уговора, од дана ___________ 
године. 
 
У складу са чланом ___. Уговора број: _________, склопљеног између Универзитета 
у Бањој Луци  и ___________________ (Најповољнији понуђач) доставља се 
Мјенична изјава и бјанко потписана и овјерена мјеница у корист Универзитета у 
Бањој Луци, чиме се гарантује исправно, потпуно и вјерно испуњење наведеног 
Уговора. Мјенична изјава и бјанко потписана мјеница се даје у висини 10% 
вриједности Уговора. Овлашћујем Универтизет у Бањој Луци да, у случају 
неиспуњења обавеза преузетих по Уговору број: _______ и накнадним измјенама и 
допунама, горе наведену мјеницу може попунити до износа __________ КМ/€ 
(словима...........................................) (10% од вриједности Уговора), као и попунити 
све остале саставне дијелове мјенице у роковима доспијећа утврђеним Уговором, 
односно и након истека тих рокова све до измирења дуга. 
 
Мјеница се попуњава са клаузулом „без протеста“. 
Сагласан сам да на темељу издате мјенице од стране _______________________ 
(Најповољнијег понуђача), Универзитет у Бањој Луци може наплатити износ 
гаранције за добро извршење уговора са свих штедних и других рачуна које имамо 
отворене код пословних банака. Наплата се може извршити и из свих некретнина и 
покретних ствари у нашем власништву у складу са законском процедуром. 
 
 
_____________________________ 
Потпис и печат издаваоца мјенице    

                                                                             Изјаву примио
  

Дана:_______________________                            ______________ 
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АНЕКС 1 
ОБРАЗАЦ ЗА ПОНУДУ 

 
Број набавке: _______________ 
Број понуде: ________________ 
Датум: _____________________ 
 
УГОВОРНИ ОРГАН: Универзитет у Бањој Луци, Булевар војводе Петра Бојовића 
1А 
 
ПОНУЂАЧ:_____________________________________________________________ 
(Уписује се назив понуђача, ИД број понуђача и адреса) 
 
*Уколико понуду доставља група понуђача уписују се исти подаци за све чланове 
групе понуђача као и када понуду доставља само један понуђач, а поред назива 
понуђача који је представник групе понуђача уписује се и податак да је то 
представник групе понуђача. Подуговарач се не сматра чланом групе понуђача у 
смислу поступка јавне набаве. 
 
КОНТАКТ ОСОБА (за конкретну понуду) 
 

Име и презиме:   

Адреса:  

Телефон:  

Факс:  

Е – mail:  
 
ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА 
 
*Уколико понуду доставља група понуђача, онда Изјаву понуђача попуњава 
представник групе понуђача.  
 
У поступку јавне набавке, који сте покренули и који је објављен на интернет 
страници уговорног органа - Универзитет у Бањој Луци, дана 16.10.2019. године, 
достављамо понуду и изјављујемо сљедеће:  
 
1. У складу са садржајем и захтјевима из позива за достављање понуда број:             
05-1/05-3.176-1/19, овом изјавом прихватамо његове одредбе у цјелости, без икаквих 
резерви или ограничења.  
 
2. Овом понудом одговарамо захтјевима из позива за достављање понуда за јавну 
набавку услуга изнајмљивања медицинске опреме за потребе Медицинског 
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специјалистичког центра, Медицинског факултета Универзитета у Бањој Луци, у 
складу са условима утврђеним у позиву за достављање понуда, критеријумима и 
утврђеним роковима, без икаквих резерви или ограничења.  
 
3. Подуговарање (уколико понуђач има намјеру подуговарања) 
 
Назив и сједиште подуговарача: ____________________________________ и/или дио 
уговора који се намјерава подуговарати: ___________________________________. 
 
„Назив и сједиште подуговарача“ НИЈЕ ОБАВЕЗАН податак, док је „дио уговора 
који се намјерава подуговарати“ ОБАВЕЗАН податак који треба навести описно или 
у процентима. 
 
4. Цијена наше понуде (без ПДВ-а) ____________________КМ. 

Попуст који дајемо на цијену понуде без ПДВ-а ____ % или  ______________ КМ. 
Цијена наше понуде са попустом (без ПДВ-а) ______________________КМ. 
ПДВ на укупну цијену понуде са попустом  ________________________КМ. 
Укупна цијена понуде са ПДВ-ом и попустом  ______________________КМ. 

 
У прилогу се налази и Образац за цијену наше понуде, који је попуњен у складу са 
захтјевима из позива за достављање понуда. У случају разлика у цијенама из ове 
Изјаве и Обрасца за цијену понуде, релевантна је цијена без ПДВ-а из Обрасца за 
цијену понуде.  
 
5. У вези са вашим захтјевом о испуњавању услова за примјену преференцијалног  
третмана домаћег, изјављујемо сљедеће (заокружити оно што је тачно): 
 
ОПЦИЈА 1: Предузеће које доставља ову понуду је домаће са сједиштем у БиХ и 
најмање 50 % радне снаге за извршење овог уговора су резиденти из БиХ, а докази 
да наша понуда испуњава услове за преференцијални третман домаћег, који су 
тражени позивом за достављање понуда су у саставу понуде. 
 
ОПЦИЈА 2: Предузеће које доставља ову понуду не може примијенити 
преференцијални фактор домаћег, те се на понуду не примјењују одредбе о 
преференцијалном третману домаћег. 

 
6. Ова понуда важи ___________________________ (број дана или мјесеци се 
уписују и бројчано и словима, а у случају да се разликују, валидан је рок важења 
понуде уписан словима), рачунајући од истека рока за пријем понуда, тј. до 
[…../…../…..] (датум).  
 
Име и презиме лица које је овлашћено да представља понуђача: 
[__________________]  
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Потпис овлашћеног лица: [_________________________]  
 
Мјесто и датум: [________________________________]  
 
Печат предузећа:  
  
Уз понуду је достављена сљедећа документација:  
[Попис достављених докумената, изјава и образаца са називима истих] 
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АНЕКС 2 
ОБРАЗАЦ ЗА ЦИЈЕНУ ПОНУДЕ – УСЛУГЕ 

 
Назив понуђача: _________________________________ 
 
Понуда бр.___________________________ 
 
Датум: ______________________________  
 

Р.Б. 
ОПИС ОПРЕМЕ КОЈА СЕ 

ИЗНАЈМЉУЈЕ  
ЈЕДИНИЦА 

МЈЕРЕ 
КОЛИЧИНА 

ЈЕДИНИЧНА 
ЦИЈЕНА ПО 
СТАВЦИ БЕЗ 

ПДВ-А НА 
ГОДИНУ ДАНА 

УКУПНА ЦИЈЕНА 
ПО СТАВЦИ БЕЗ 

ПДВ-А 
НА ГОДИНУ ДАНА 

1 Holter EKG-a  ком 1   

2 
Ергометрија са лежећим 
ергобициклом и 
аналитичким софтвером 

ком 1 
  

3 
Ултразвучни апарат за 
примјену у кардиолошкој 
дијагностици  

ком 1 
  

4 Холтер крвног притиска ком 1   
A УКУПНА ЦИЈЕНА ПОНУДЕ БЕЗ ПДВ-а Ʃ1-4  
Б ПОПУСТ  
В УКУПНА ЦИЈЕНА ПОНУДЕ СА ПОПУСТОМ БЕЗ ПДВ-а  

 
УКУПНА ЦИЈЕНА ПОНУДЕ СА ПОПУСТОМ БЕЗ ПДВ-а: _____________ КМ 
 
Словима: ____________________________________________________________ 
            
Напомена: 
1. Цијене морају бити изражене у КМ. За сваку ставку у понуди мора се навести 
цијена. 
2. Цијена понуде се исказује без ПДВ-а и и садржи све накнаде које уговорни орган 
треба платити добављачу. Уговорни орган не смије имати никакве додатне трошкове 
осим оних који су наведени у обрасцу. 
3. У случају разлика између јединичних цијена и укупног износа, исправка ће се 
извршити у складу са јединичним цијенама. 
4. Јединична цијена ставке се не сматра рачунском грешком, односно не може се 
исправљати.               
                                                                                
                                                           ____________________________________ 

                                            Овјерен потпис овлашћене особе понуђача    
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АНЕКС 3 
 

НАЦРТ УГОВОРА 
 
Уговорне стране: 
 
1. УНИВЕРЗИТЕТ У БАЊОЈ ЛУЦИ, Универзитетски град - Булевар војводе Петра 
Бојовића 1А, Бања Лука, којег заступа ректор проф. др Радослав Гајанин, као 
наручилац услуга (у даљем тексту: Наручилац) и 
 
2. __________________________________, Ул._______________________________, 
којег заступа директор ______________________, као извршилац услуга (у даљем 
тексту: Извршилац). 

 
Члан 1. 

Предмет овог Уговора су услуге изнајмљивања медицинске опреме за потребе 
Медицинског специјалистичког центра, Медицинског факултета Универзитета у 
Бањој Луци (у даљем тексту: Корисник). 
 

Члан 2. 
Уговорне стране сагласно констатују да је овај Уговор закључен на основу Одлуке о 
избору најповољнијег понуђача у предмету јавне набавке услуга изнајмљивања 
медицинске опреме за потребе Медицинског специјалистичког центра, Медицинског 
факултета Универзитета у Бањој Луци, која је резултат претходно проведеног 
поступка набавке услуга из Анекса II дио Б путем Позива за достављање понуда, на 
основу којег је Понуда Извршиоца број _______ од ________ године, оцијењена као 
најповољнија за Уговорни орган.  
 
Позив за достављање понуда број 05-1/05-3.176-1/19 и Понуда Извршиоца саставни 
су дио овог Уговора.  
 

Члан 3. 
Корисник се обавезује да на име цијене за yслуге из члана 1. овог Уговора плати 
Извршиоцу износ од:  

______________________ КМ 
словима: (__________________________________________) 

 
У цијену из претходног става урачунат је ПДВ. 
 
Цијена из става 1. овог члана је непромјењива и одређена је за све услуге предвиђене 
у понуди Извршиоца по понуђеним јединичним цијенама. 
 
У понуђену цијену су укључени трошкови превоза, монтаже и демонтаже 
изнајмљене опреме.  
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Члан 4. 
Извршилац се обавезује да ће за потребе Корисника вршити предметне услуге по 
цијенама из Понуде, те да ће својим превозним средством допремити предметну 
опрему на адресу: Медицински специјалистички центар Медицинског факултета 
Универзитета у Бањој Луци, Булевар војводе Претра Бојовића 1А, Бања Лука у року 
од ___________(не може бити дужи од 10) дана од датума потписивања уговора.  
 

Члан 5. 
Корисник задржава право на рекламацију квалитета испоручене опреме у року до 30 
дана од дана преузимања исте и на утврђивање накнадног примјереног рока за 
испоруку нове опреме.   
 
У случају да Извршилац ни у накнадно одређеном року не отклони недостатке у 
погледу испоручене опреме, Наручилац има право раскинути Уговор и тражити 
накнаду штете.  
 

Члан 6. 
Пријем опреме из члана 1. овог Уговора биће извршен од стране представника 
комисије Корисника. Након пријема опреме из члана 1. овог Уговора, комисија ће 
сачинити Записник о пријему опреме. 
 

Члан 7. 
У случају потребе за сервисирањем опреме у периоду трајања уговора, адреса 
Корисника је мјесто на којем је Извршилац обавезан преузети и вратити опрему о 
свом трошку. 
 

Члан 8. 
Извршилац је дужан да на позив Корисника изврши дефектажу у року до 24 сата, 
отклони утврђене недостатке у примјереном року, најкасније до 7 дана од дана 
дефектаже. Уколико Извршилац оцијени да недостатке неће моћи отклонити у 
предвиђеном року дужан је дати замјенску опрему истих карактеристика на употребу 
док се не отклоне недостаци, а ако не поступи на тај начин, Наручилац  има право да 
раскине Уговор. 
 

Члан 9. 
Фактурисање услуга које су предмет овог Уговора вршиће се Кориснику, на 
мјесечном нивоу, на адресу: Универзитет у Бањој Луци ОЈ Медицински факултет, 
Саве Мркаља 14, Бања Лука. Корисник ће вршити плаћања за извршене услуге у 
року од 30 (тридесет) дана на жиро-рачун Извршиоца, на основу испостављене 
фактуре. 
 
У случају да Корисник касни са плаћањем, али да је кашњење резултат пропуштања 
предузимања радњи за које је  одговоран Корисник, Извршилац ће моћи наплатити 
законску затезну камату.  
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Члан 10. 
Извршилац се обавезује да ће услуге извршавати савјесно и квалитетно. Одговоран је 
за све недостатке и скривене мане у складу са одредбама Закона о облигационим 
односима. 
 

Члан 11. 
Извршилац даје гаранцију за добро извршење Уговора у висини од 10% вриједности 
Уговора. Гаранција за добро извршење уговора ће бити у форми мјенице са 
мјеничном изјавом. Извршилац је дужан Наручиоцу доставити гарантни документ у 
року од 7 (седам) дана од дана потписивања Уговора. Уговорни орган ће по истеку 
гаранције, вратити гарантни документ за добро извршење Уговора, у року не дужем 
од 10 (десет) дана од дана упућивања захтјева. 
 

Члан 12. 
Уговорне стране се одричу права побијања овог уговора по било којем основу, па ће 
све неспоразуме рјешавати међусобним договором у духу добрих пословних обичаја, 
а све у циљу успјешне реализације овог уговора. 
 
У случају да уговорне стране не могу спор ријешити договором, за рјешење спора 
надлежан је Окружни привредни суд у Бањој Луци. 
 

Члан 13. 
Трајање Уговора је годину дана од датума потписивања.   
 

Члан 14. 
Датумом закључења уговора сматра се датум потписивања друге уговорне стране. За 
све што није регулисано овим уговором, примјењиваће се одредбе Закона о 
облигационим односима и других позитивних прописа које регулишу предметну 
област. 

Члан 15. 
Овај уговор је сачињен у 4 (четири) истовјетна примјерка од којих свакој од 
уговорних страна припадају по 2 (два) примјерка. 
 
 

                                              _______________________________________ 
                                        Овјерен потпис овлашћене особе понуђача 
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АНЕКС 4 
Изјава о испуњености услова из члана 45. став (1) тачака од а) до д) Закона о 
јавним набавкама БиХ („Службени гласник БиХ", број: 39/14) 
 
Ја, доле потписани/а __________________________________________ (име и 
презиме), са личном картом број:____________________________издатом од 
________________________________, у својству представника привредног 
субјекта__________________________________________________________________
(навести функцију и назив привредног субјекта), ИД број:_____________________, 
чије сједиште се налази у _________________________________(град/општина), на 
адреси__________________________(улица и број), као понуђач у поступку јавне 
набавке услуга изнајмљивања медицинске опреме за потребе Медицинског 
специјалистичког центра, Медицинског факултета Универзитета у Бањој Луци, којег 
проводи уговорни орган Универзитет у Бањој Луци, за који је објављено 
обавјештење о јавној набавци (ако је објављено обавјештење) број: 
________________у „Службеном гласнику БиХ" број: ______________, а у складу са 
чланом 45. ставовима (1) и (4) под пуном материјалном и кривичном 
одговорношћу 
 

ИЗЈАВЉУЈЕМ 
 

Понуђач _______________________________________ у наведеном поступку јавне 
набавке, којег представљам, није: 

а) Правоснажном судском пресудом у кривичном поступку осуђен за 
кривична дјела организованог криминала, корупције, преваре или прања 
новца у складу са важећим прописима у БиХ или земљи регистрације; 

 б) Под стечајем или је предмет стечајног поступка или је пак предмет 
 ликвидационог поступка; 

в) Пропустио испунити обавезе у вези с плаћањем пензијског и инвалидског 
осигурања и здравственог осигурања у складу са важећим прописима у БиХ 
или земљи регистрације; 
г) Пропустио испунити обавезе у вези с плаћањем директних и индиректних 
пореза у складу са важећим прописима у БиХ или земљи регистрације. 
 

У наведеном смислу сам упознат са обавезом кандидата/понуђача да у случају 
додјеле уговора достави документе из члана 45. став (2) тачке од а) до д) на захтјев 
уговорног органа и у року којег одреди уговорни орган у складу са чланом 72. став 
(3) тачка а). 
 
Надаље изјављујем да сам свјестан да фалсификовање службене исправе, односно 
употреба неистините службене или пословне исправе, књиге или списа у служби 
или пословању као да су истинити представља кривично дјело предвиђено 
кривичним законима у БиХ, те да давање нетачних података у документима којима 
се доказује лична способност из члана 45. Закона о јавним набавкама представља 
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прекршај за који су предвиђене новчане казне од 1.000,00 КМ до 10.000,00 КМ за 
понуђача (правно лице) и од 200,00 КМ до 2.000,00 КМ за одговорно лице понуђача. 
Такође изјављујем да сам свјестан да уговорни орган који проводи наведени 
поступак јавне набавке у складу са чланом 45. став (6) Закона о јавним набавкама 
БиХ у случају сумње у тачност података датих путем ове изјаве задржава право 
провјере тачности изнесених информација код надлежних органа. 
 
Изјаву дао: 
________________________ 
 
Мјесто и датум давања изјаве: 
________________________ 
 
Потпис и печат надлежног органа: 
________________________  М.П.
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АНЕКС 5 
ПИСМЕНА ИЗЈАВА ИЗ ЧЛАНА 52. СТАВ (2) ЗАКОНА О ЈАВНИМ 
НАБАВКАМА 

Ја, доље потписани ____________________ (име и презиме), са личном картом 
број:________________________издатом од ______________________, у својству 
представника привредног субјекта __________________________________(навести 
функцију и назив привредног субјекта), ИД број:______________________чије 
сједиште се налази у ______________________(град/општина), адреса 
________________________ (улица и број), као понуђач у поступку јавне набавке 
услуга изнајмљивања медицинске опреме за потребе Медицинског специјалистичког 
центра, Медицинског факултета Универзитета у Бањој Луци, којег проводи уговорни 
орган Универзитет у Бањој Луци, а у складу са чланом 52. став (2) Закона о јавним 
набавкама под пуном материјалном и кривичном одговорношћу: 

ИЗЈАВЉУЈЕМ 
1. Нисам понудио мито ниједном лицу укљученом у процес јавне набавке, у било 

којој фази процеса јавне набавке. 
2. Нисам дао, нити обећао дар, или неку другу повластицу службеном или 

одговорном лицу у уговорном органу, укључујући и страно службено лице или 
међународног службеника, у циљу обављања у оквиру службеног овлашћења, 
радње које не би требало да изврши, или се суздржава од вршења дјела које треба 
извршити он, или неко ко посредује при таквом подмићивању службеног или 
одговорног лица. 

3. Нисам дао или обећао дар или неку другу повластицу службеном или одговорном 
лицу у уговорном органу укључујући и страно службено лице или међународног 
службеника, у циљу да обави у оквиру свог службеног овлашћења, радње које би 
требало да обавља, или се суздржава од обављања радњи, које не треба извршити. 

4. Нисам био укључен у било какве активности које за циљ имају корупцију у јавним 
набавкама. 

5. Нисам учествовао у било каквој радњи која је за циљ имала корупцију у току 
предметног поступка јавне набавке. 

Давањем ове изјаве, свјестан сам кривичне одговорности предвиђене за казнена дјела 
примања и давања мита и кривична дјела против службене и друге одговорности и 
дужности утврђене у Кривичним законима Босне и Херцеговине. 

Изјаву дао:                                                       
_____________________________                                   

Мјесто и датум давања изјаве:                                            
_____________________________                

Потпис и печат надлежног органа:        
___________________________             М.П.          
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   АНЕКС 6 
 

ИЗЈАВА О СЕРВИСИРАЊУ И ОДРЖАВАЊУ ОПРЕМЕ 
 
Изјављујем да ћемо, у случају да наша понуда буде најповољнија и нама додијелите 
уговор о набавци услуга изнајмљивања медицинске опреме за потребе Медицинског 
специјалистичког центра, Медицинског факултета Универзитета у Бањој Луци, 
обезбиједити сервис и одржавање опреме у периоду трајања уговора, на територији 
БиХ. 
 
У случају потребе за сервисирањем, адреса Медицинског факултета Универзитета у 
Бањој Луци, је мјесто на којем смо обавезни преузети и вратити опрему о свом 
трошку. 
 
У случају сервисирања опреме које траје дуже од 7 (седам) дана, понуђач је дужан 
обезбиједити замјенску опрему истих техничких карактеристика. 
 
Ову изјаву дајем под пуном материјалном и кривичном одговорношћу.   
 
 

                                                                                           Потпис и печат понуђача 
                                                                                                  _____________________             
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АНЕКС 7 
 

ИЗЈАВА ДА ЈЕ ОПРЕМА НОВА И НЕКОРИШТЕНА 
 

 
Изјављујем да ћемо, у случају да добијемо уговор о набавци услуга изнајмљивања 
медицинске опреме за потребе Медицинског специјалистичког центра, Медицинског 
факултета Универзитета у Бањој Луци, испоручити опрему која је нова и 
некориштена. 
 
Ову изјаву дајем под пуном материјалном и кривичном одговорношћу.   
 
 
 

                                                                                           Потпис и печат понуђача 
                                                                                                  _____________________             
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