БРОЈ ЈАВНЕ НАБАВКЕ: 01-4-ОП/20.

ТЕНДЕРСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА
ЗА НАБАВКУ ГЕЛ МИКРОКАРТИЦА И ПОТРОШНОГ МАТЕРИЈАЛА ЗА РАД
НА АПАРАТИМА TECHNO, SWING И IH-500 ИЛИ ЕКВИВАЛЕНТ
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1.ОПШТИ ПОДАЦИ
1.1.Подаци о уговорном органу
Уговорни орган:Јавна здравствена установа Завод за трансфузијску медицину РС
Адреса:Здраве Корде 1, 78 000 Бања Лука
ЈИБ: 4402889020003
Телефон:051 233 850
Факс:051 233 888
Веб адреса:www.zztmrs.ba

1.2.Подаци о особи задуженој за контакт
Контакт особа:др Данијела Радојковић Средић
Телефон: 051 233 855
Факс: 051 233 888
е-маил: info@zztmrs.rs.ba

1.3. Редни број набавке
Број набавке: 01-4-ОП/20.

1.4. Подаци о поступку јавне набавке
Уговорни орган ће након окончања поступка набавке закључити оквирни споразум
са једним добављачем. Оквирни споразум не обавезује уговорни орган да купи од
добављача максималне количине робе дефинисане овом тендерском документацијом.
На основу оквирног споразума ће се закључивати појединачни уговори који ће
обавезивати уговорне стране и који ће се закључивати сваких годину дана у
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периоду важења оквирног споразума. Оквирни споразум се закључује на период
до 31.12.2021. године.

Врста поступка јавне набавке:отворени поступак
Процијењена вриједност јавне набавке (без укљученог ПДВ)
LOT 1: 955.000,00 KM
LOT 2:40.000,00 KM
Врста уговора о јавној набавци:робе
1.5.

Тендерска

документација

ће

се

објавити

на

порталу

јавних

набавки.Обзиром на то, тендерска документација се не може достављати на друге
начине. Постављање захтјева за појашњење тендерске документације и одговора са
појашњењима може се извршити само у форми и на начин како је то дефинисано у
систему Е – набавки. Уколико заинтересовани понуђач који није преузео тендерску
документацију са Портала јавних набавки достави своју понуду, уговорни орган,
приликом јавног отварања понуда, дужан је поступити у складу са чланом 63. став 1. и
2. ЗЈН и то на начин да обавезно отвори понуду и таквог понуђача.
У садржај записника о отварању понуда поменута чињеница ће бити посебно
забиљежена.Таква понуда ће се, ипак, сматрати неприхватљивом, јер не испуњава
услове који се траже овом тендерском документацијом, односно одредбе о преузимању
тендерске документације.
1.6. Измјене и допуне тендерске документације се врше на начин да уговорни
орган објављује нови документ у систему Е – набавки.
2.ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ НАБАВКЕ
2.1.Опис предмета набавке
Предмет

овог

поступка

је

набавка

реагенса

и

потрошног

материјала

за

имунохематолошка тестирања, компатибилних са апаратом TECHNO, SWING i IH 500
или еквивалент

2.2. Количина предмета набавке
Количина предмета набавке одређена је како слиједи:
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Lot

Stv.

Jedinica

Naziv

mjere

Količina

GEL MIKROKARTICE I POTROŠNI MATERIJAL KOMPATIBILNI ZA RAD NA APARATIMA TECHNO, SWING I
IH-500 ILI EKVIVALENT
Gel mikrokartice za određivanje ABO/RhD krvne grupe kod davalaca krvi,
1

pacijenata i trudnica, A-B-D(VI-)-ctl/ A1-B, klonovi: A5, G1/2, LHM59/20
(LDM3), 175-2; za rad na automatu s određivanjem na mikropločicama i

kartica

9216

kartica

10656

kartica

1536

kartica

39168

kartica

2400

kartica

288

kartica

192

kartica

12

set

2

ploča

672

ploča

156

mL

260

set

78

set

104

set

470

set

26

set

26

set

26

set

26

gel karticama
Gel mikrokartice za potvrdu ABO/RhD krvne grupe kod pacijenata i
2

trudnica,

A-B-D(VI-)/A-B-D(VI-),

klonovi:

LM297/628

LM306/686 (LB-2), TH28, RUM-1, LDM1; za rad na

(LA-2),

automatu s

određivanjem na mikropločicama i gel karticama
Gel mikrokartice za određivanje krvne grupe kod novorođenčadi, A-B-AB3

D(VI+)-ctl-DAT,

klonovi:

LM297/628

(LA-2),

LM306/686(LB-2),

ES131(ES-15), Birma-1, ES-4, ESD-1M, 175-2
Gel mikrokartice za skrining iregularnih antitjela, interreakcije i direktni
4

antiglobulinski test, 6x anti-IgG+anti-C3d, poliklonski zečji anti-IgG, anti
C3d klon 139-9

5
6
7
8
1

9

Gel mikrokartice 6 x anti-IgG , za određivanje slabog RhD, poliklonski
zečiji anti-IgG
Gel mikrokartice za enzimsku tehniku i hladne aglutinine, 6 x neutralni gel
Gel mikrokartice za monospecifični DAT IgG i C3D, IgG-C3d--ctl/IgG-C3dctl, poliklonski zečiji anti-IgG, anti-C3d klon C139-9
Gel mikrokartice za određivanje Cw antigena, za rad na automatu s
određivanjem na mikropločicama i gel karticama
Set za eluciju antitjela s eritrocita kiselinom
Mikropločice za određivanje ABO/RhD krvne grupe kod davalaca krvi i

10

interakciju,

A-B-D-(VI+)-ctl/A-B-D(VI+)-ctl,

klonovi:

Birma-1,

LM306/686(LB-2), MS-201/MS-26(IgM/IgG), za rad na automatu sa
određivanjem na mikropločicama i gel karticama
Mikropločice za određivanje Rh i K fenotipa kod davalaca krvi, C-c-E-e-K-

11

ctl, klonovi: C: MS-24, c:MS-33, E: MS-260, e: MS-63, K: MS-56; za rad
na automatu sa određivanjem na mikripločicama i gel karticama

12
13
14
15
16
17
18
19

Anti-D serum za određivanje slabog RhD antigena u gel mikrokarticama
kod davalaca krvi i novorođenčadi
Ćelijski reagens A1,B, za rad s gel mikrokarticama
Jednoćelijski panel 0,8% za skrining antitjela kod davalaca krvi za rad sa
gel mikrokarticama iz stavke 4
Dvoćelijski panel 0,8% za skrining antitjela kod pacijenata i trudnica za rad
sa gel mikrokarticama iz stavke 4
11-ćelijski panel za identifikaciju iregularnih antitjela AHG tehnikom 0,8%
za upotrebu u gel mikrokarticama iz stavke 4
11-ćelijski panel za identifikaciju iregularnih antitjela AHG tehnikom 0,8%
za upotrebu u gel mikrokarticama iz stavke 6
Set za dnevnu kontrolu imunohematološkog ispitivanja, minimalno sadrži
antigene A1, K i antitijela anti-D
Set za dnevnu kontrolu imunohematološkog ispitivanja, minimalno sadrži
antigene B, D i antitijela anti-Fya
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Otopina za suspenziju eritrocita niske ionske jačine, za upotrebu s
20

reagensima iz stavki 1-5 i 7-12, od 1x500 mL, za rad na automatu s

bočica

210

bočica

52

set

10

L

2500

L

800

određivanjem na mikropločicama i gel karticama
Otopina bromelina za suspenziju eritrocita za upotrebu s reagensima iz
21

stavki 6 i 14-15, od 1x500 mL, za rad na automatu s određivanjem na
mikropločicama i gel karticama
Otopina za suspenziju eritrocita niske ionske jačine, za upotrebu s

22

reagensima iz stavki 1-5 i 7-12, od 2x100 mL, za rad na automatu s
određivanjem na mikropločicama i gel karticama

23
24

Otopina A za pranje automata s određivanjem na mikropločicama i gel
karticama
Otopina B za pranje automata s određivanjem na mikropločicama i gel
karticama

25

Otopina A za ispiranje automata, koncentrat 10x100 ml

set

132

26

Otopina za suspenziju eritrocita niske ionske jačine, 10 x 60 well

set

132

Set za održavanje 12 mj Techno

set

2

28

Set za održavanje 12 mj Swing

set

8

29

Set za održavanje 12 mj IH-500

set

1

30

Microcide SQ

kom

8

kom

8

L

65

POTROŠNI MATERIJAL ZA ODRŽAVANJE SISTEMA TECHNO, SWING I IH-500
27

2

31
32

Magnetni dispenzori za rad na automatima
mikropločama i gel karticama
Natrij hidroksid 0,5% otopina

za određivanje na

33

Ventilator filter 1 (velika centrifuga)

kom

8

34

Ventilator filter 2 (mala centrifuga)

kom

80

2.3.Техничке спецификације
Техничка спецификација дата је у прилогу ове тендерске документације.
2.4. Мјесто испоруке роба
Мјесто испоруке робе je Служба за трансфузијску медицину Бања Лука, улица Здраве
Koрде 1, 78 000 Бања Лука
2.5. Рок испоруке
Испорука робе ће се вршити сукцесивно према потребама уговорног органа. У случају
кашњења у испоруци робе, до којег је дошло кривицом одабраног понуђача, исти ће
платити уговорну казну у складу са Законом о облигационим односима у износу од
0,065 наручене робе, за сваки дан кашњења до уредног испуњења, с тим да укупан
износ уговорене казне не може пријећи 10% од укупно уговорене вриједности робе која
је предмет наруџбе. Одабрани понуђач је дужан платити уговорену казну у року од
седам дана од дана пријема захтјева за плаћање од уговорног органа. Уговорни орган
неће наплатити уговорену казну уколико је до кашњења дошлои усљед више силе. Под
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вишом силом се подразумијева случај када испуњење обавезе постане немогуће због
ванредних вањских догађаја на које изабрани понуђач није могао утицати нити их
предвидјети.
3. КВАЛИФИКАЦИЈА КАНДИДАТА И ПОНУЂАЧА
Уговорни орган од понуђача захтијева оне доказе који су неопходни да би се утврдило
да ли понуђач задовољава квалификационе услове које је поставио уговорни орган.
Само оним понуђачима чије квалификације задовољавају услове утврђене у тендерској
документацији дозвољено је да наставе поступак јавне набавке.
3.1.Услови за квалификацију
3.1.1. 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;
ц) 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;
д)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 тачки а) до д) понуђач је дужан доставити попуњену и
овјерену код надлежног органа изјаву која је саставни дио тендерске документације.
Изјава не смије бити старија од 15 дана од дана предаје понуде.
Уколико понуду доставља група понуђача, сваки члан групе је дужан доставити
овјерену изјаву.
Понуђач који буде одабран као најбољи у овом поступку јавне набавке је дужан
доставити сљедеће доказе у сврху доказивања чињеница потврђених у изјави и то:
Отворени поступак

Страна - 5 -

а)извод из казнене евиденције надлежног суда 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;
ц) 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.
д) потврде надлежне/ихинституција 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 извршавају своје обавезе
и тај понуђач неће бити квалификован у овом поступку јавне набавке.
Докази које је дужан доставити изабрани понуђач морају садржавати потврду да је у
моменту предаје понуде испуњавао услове који се траже тендерском документацијом .
У противном ће се сматрати да је дао лажну изјаву. 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 не могу 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.
Уколико понуду доставља група понуђача, сваки члан групе мора испуњавати услове у
погледу личне способности и докази се достављају за сваког члана групе.
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Уговорни орган може дисквалификовати понуђача из овог поступка јавне набавке
уколико може доказати да је понуђач био крив за озбиљан професионални прекршају
посљедње три године, али само уколико може доказати на било који начин, посебно
значајни и/или недостатци који се понављају у извршавању битних захтјева уговора
који су довели до његовог пријевременог раскида ( напр. Доказ о пријевременом
раскиду ранијег уговора због неиспуњавања обавезе у складу са Законом о
облигационим односима), настанка штете (правоснажна пресуда надлежног суда з
аштету 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).

3.2. Остали услови за квалификацију
3.2.1. ЕКОНОМСКА И ФИНАНСИЈСКА СПОСОБНОСТ
Као доказ економске и финансијске способности,

уговорни орган захтијева

одговарајући документ који издаје банка или друга финансијска институција, а којим
се доказује економско – финансијска способност у погледу чињеница које се могу
доказати из докумената које издаје банка или друга финансијска институција у складу
са позитивним прописима.
У складу са горе наведеним, потребно је доставити:
1. Извјештај о рачунима правног лица, који издаје Централна банка
БиХ. Документ треба да буде достављен у оригиналу или овјереној
копији и не смије да буде старији од 3 мјесеца од дана објаве
обавјештења о набавци на порталу Агенција за јавне набавке.
2. Потврда о солвентности рачуна правног лица од пословне банке у
посљедњих 12 мјесеци, од дана објављивања обавјештења о набавци
на порталу Агенције за јавне набавке. Довољно је да понуђач достави
потврду од једне пословне банке (уколико послује са више банака).
Потврда треба да буде достављена у оригиналу или овјереној копији
3.2.2.СПОСОБНОСТ ОБАВЉАЊА ПРОФЕСИОНАЛНЕ ДЈЕЛАТНОСТИ
Понуђач је дужан доставити доказ о регистрацији у одговарајућим професионалним
или другим регистрима земље у којој су регистровани или да осигурају посебну изјаву
или потврду надлежног органа којом се доказује њихово право да обављају
професионалну дјелатност, која је у вези са предметом набавке.
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Понуђач треба да достави актуелни извод из судског регитра у оригиналу
или овјереној копији, чији датум издавања није старији од три мјесеца од
дана објављавања обавјештења о набавци.
Понуђач треба да достави овјерену копију рјешења о упису у регистар
велепрометника медицинским средствима код Агенције за лијекове и
медицинска средства Босне и Херцеговине. Овјертена копија не смије бити
старија од 3 мјесеца.
Понуђач треба да достави овјерену копију рјешења о упису понуђеног
медицинског средства у регистар медицинских средстава код Агенције за
лијекове и медицинска средства Босне и Херцеговине. Овјертена копија не
смије бити старија од 3 мјесеца
3.2.3. ТЕХНИЧКА И ПРОФЕСИОНАЛНА СПОСОБНОСТ
- Понуђач је у обавези доставити каталог произвођача којим се доказује
испуњење минималних техничких захтјева. На каталогу је потребно
означити број позиције из техничке спецификације за сваку ставку.
(Тражено се односи само на ЛОТ 1).
-

Понуђач

је

у

обавези

достави

оригиналну

или

овјерену

копију

ауторизације произвођача или канцеларије произвођача за територију
БиХ којим се понуђач овлашћује за учешће на предметном тендеру.
Аутоизација треба да гласи на предметни тендер.

4. ПОДАЦИ О ПОНУДИ
4.1. Садржај понуде и начин припреме понуде
Понуда се заједно са припадајућом документацијом припрема на једном од службених
језика у Босни и Херцеговини, на латиничном или ћириличном писму. При припреми
понуде понуђач се мора придржавати захтјева и услова из тендерске документације.
Понуђач не смије мијењати или надопуњавати текст тендерске документације.
Понуда мора садржавати најмање:
1. Образац за достављање понуде
2. Образац за цијену понуде
3. Изјава из члана 45. ЗЈН
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4. Изјава из члана 52. ЗЈН
5. Списак повјерљивих информација
6. Нацрт оквирног споразума
7. Каталог робе која је предмет набавке
8. Доказ економске и финансијске способности, како је наведено у тендерској
документацији
9. Актуелни извод из судског регистра у оригиналу или овјереној копији, чији
датум издавања није старији од три мјесеца од дана објављавања обавјештења о
набавци
10. Овјерена копија рјешења о упису велепрометника у регистар код Агенције за
лијекове и медицинска средства БиХ.
11. Овјерена копија рјешења о упису мед.средства у регистар Агенције за лијекове и
мед.средства БиХ
12. Ауторизација произвођача, оригинал или овјерена копија
13. Изјава о року плаћања
14. Изјава о року испоруке
15. Мјеница и мјенична изјава – гаранција за озбиљност понуде

4.2. Начин достављања понуда
Понуда, без обзира на начин достављања, мора бити запримљена у уговорном органу,
на адреси наведеној у тендерској документацији, до датума и времена наведеног у
обавјештењу о набавци и тендерској документацији. Све понуде запримљене након тог
времена су неблаговремене и као такве, неотворене ће бити враћене понуђачу.
Понуде се предају на протокол уговорног органа или путем поште, на адресу уговорног
органа, у затвореној омотници на којој, на предњој страни омотнице, мора бити
наведено:

ЈЗУ ЗАВОД ЗА ТРАНСФУЗИЈСКУ МЕДИЦИНУ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ
ЗДРАВЕ КОРДЕ 1
78 000 БАЊА ЛУКА
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ПОНУДА ЗА НАБАВКУ ГЕЛ МИКРОКАРТИЦА И ПОТРОШНОГ
МАТЕРИЈАЛАКОМПАТИБИЛНОГ ЗА РАД НА АПАРАТИМА TECHNO,
SWING И IH-500 ИЛИ ЕКВИВАЛЕНТ
Број набавке:
„НЕ ОТВАРАЈ“
На задњој страни омотнице понуђач је дужан да наведе сљедеће:
Назив и адреса понуђача / групе понуђача
Понуда се чврсто увезује на начин да се онемогући накнадно вађење или уметање
листова. Ако је понуда израђена у два или више дијелова, сваки дио се чврсто увезује на
начин да се онемогући накнадно вађење или уметање листова. Дијелове понуде као
што су узорци, каталози, медији за похрањивање података и сл. који не могу бити
увезани понуђач обиљежава називом и наводи у садржају понуде као дио понуде.
Странице понуде се означавају бројем на начин да је видљив редни број странице. Када
је понуда израђена од више дијелова, странице се означавају на начин да сваки
слиједећи дио започиње редним бројем којим се наставља редни број странице којим
завршава претходни дио. Гаранција као дио понуде се не нумерише. Ако садржи
штампану литературу, брошуре, каталоге који имају оригинално нумерисане бројеве,
онда се ти дијелови понуде не нумеришу додатно.
Понуда неће бити одбачена уколико су листови понуде нумерисани на начин да је
обезбјеђен континуитет нумерисања, те ће се сматрати мањим одступањем које не
мијења, нити се битно удаљава од карактеристика, услова и других захтјева утврђених у
обавјештењу о набавци и тендерској документацији.
4.3. Алтернативне понуде
Уговорни орган не дозвољава достављање алтернативних понуда.
Под алтернативном понудом се не подразумјева опција понуде.

4.4. Образац за цијену понуде из Анекса
Образац за цијену понуде који је дат као Анекс 2 Упутства о начину и припреми модела
тендерске документације, се припрема у складу са захтјевима из тендерске
документације и чини саставни дио тендерске документације.
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Понуђачи су дужни доставити попуњен образац за цијену понуде у складу са свим
захтјевима који су дефинисани, за све ставке које су садржане у обрасцу. У случају да
понуђач пропусти попунити образац у складу са постављеним захтјевима, за све ставке
које су наведене, његова понуда ће бити одбачена.
Уколико Образац за цијену понуде садржи више ставки, понуђач је дужан дати понуду
за све ставке, водећи притоме рачуна да укупан збир цијена свих ставки у обасцу не
може бити 0.
4.5. Начин одређивања цијене понуде
Цијенa понуде обухвата све ставке из обрасца за цијену понуде, уколико је предмет
набавке подјељен по ставкама.
Цијена понуде се пише бројкама и словима. Цијена понуде је непромјењива.
У цијени понуде се обавезно наводи цијена понуде ( без ПДВ-а),понуђени попусти на
крају цијeна понуде са укљученим попустом( без ПДВ-а).
Уколико понуђач није у ПДВ обвезник, не приказује ПДВ и у обрасцу за цијенупонуде,
на мјесту гдје се уписује припадајући износ ПДВ-а, уписује 0,00.
Посебно се приказује ПДВ на цијену понуде са урачунатим попустом. На крају се даје
вриједност уговора ( цијена понуде са укљученим попустом) + ПДВ.
Уколико понуђач у обрасцу за понуду условљава попуст уколико добије један лот, онда
попуст даје на другом лоту, таква понуда ће се одбацити као недопуштена.
4.6.Валута понуде
Цијена понуде се изражава у конвертибилним маркама (БАМ).

5. КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЈЕЛУ УГОВОРА
Критеријум за додјелу уговора је најнижа цијена.
6.ГАРАНЦИЈА ЗА ОЗБИЉНОСТ ПОНУДЕ
Гаранција за озбиљност понуде доставља се у оригиналу, у затвореној пластичној
фолији (која се нпр. на врху затвори нањепницом на којој је стаљен печат понуђача или
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се отвор на фолији затвори јемствеником, а на мјесто везивања залијепи наљепница и
отисне печат понуђача) и увезана у цјелину чини саставни дио понуде.
Гаранција не смије бити ни на који начин оштећена (бушењем и слично) јер пробушена
или оштећена гаранција се не може наплатити.
Уколико гаранција за озбиљност понуде није достављена на прописан начин, уговорни
орган је обавезан такву понуду одбацити.
Гаранција за понуду се доставља у облику мјенице. Уз мјеницу, потребно је да
понуђач попуни и овјери мјеничну изјаву коју ће доставити уз мјеницу.

7. ГАРАНЦИЈА ЗА УРЕДНО ИЗВРШЕЊЕ УГОВОРА
Понуђач, који буде изабран као најповољнији, дужан је да достави гаранцију за уредно
извршење уговора. Гаранција се доставља у облику мјенице.
Гаранцију је потребно доставити у року од 15 дана од дана закључивања уговора.
Уз мјеницу, потребно је доставити овјерену и потписану мјенични изјаву.
Гаранција за уредно извршење уговора доставља се у оригиналу. Гаранција не смије
бити ни на који начин оштећена (бушењем и сли.) јер пробушена или оштећена
гаранција се не може наплатити.
Уколико гаранција није достављена на прописан начин и у року који је одредио
уговорни орган, закључени уговор ће се сматрати апсолутно ништавим.
Уколико не наступи нити један од случајева који би захтријевао реализацију гаранције
за уредно извршење уговора, уговорни орган врши поврат мјенице и мјеничне изјаве.
8. Језик и писмо понуде
Понуда се доставља на једном од службених језика у БоснииХерцеговини, на
латиничном или ћирилићном писму. Сва остала документација уз понуду мора бити на
једном од службених језика у Босни и Херцеговини.
Изузетно дио пропратне документације (каталози, брошуре, исл.) може бити и на
другом језику, али у том случају обавезно прилаже и превод овлаштеног судског тумача
за језик са којег је превод извршен.
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9. Рок важења понуде
Дужина важења понуде треба да буде 30 дана од дана достављања понуде.
Уколико понуђач у понуди не наведе рок важења понуде, онда се сматра да је рок
важења понуде онај који је наведен у тендерској документацији.
У случају да је период важења понуде краћи од рока наведеног у тендерској
документацији, уговорни орган ће одбити такву понуду у складу са чланом 60. став (1)
Закона.
Уговорни орган задржава право да писменим путем тражи сагласност за продужење
рока важења понуде. Уколико понуђач не достави писмену сагласност, сматра се да је
одбио захтјев уговорног органа, те се његова понуда не разматра у даљем току поступка
јавне набавке.

Обзиром да се тражи и гаранција за озбиљност понуде, понуђач који је дао сагласност
за продужење периода важења понуде, дужан је обезбједити и продужење гаранције за
озбиљност понуду.

10. ПРЕФЕРЕНЦИЈАЛНИ ТРЕТМАН ДОМАЋЕГ
У циљу заштите, развоја и обнове привреде БиХ, уговорни орган је дужан примијенити
цјеновни преференцијални третман искључиво у сврху поређења понуда, односно
приликом обрачуна цијена понуда, у свреху поређења, умањити цијене домаћих понуда
за преференцијални фактор не већи од 10%.
Домаће понуде су понуде које подносе правна или физичка лица са сједиштем у БиХ и
које су регистроване у складу са законима у БиХ и код којих, у случају уговора о јавним
набавкама роба, најмање 50% укупне вриједности од понуђених роба имају поријекло
из БиХ.
Кориштење преференцијалног третмана домаћег доказује се овјереном изјавом (овјера
код надлежног органа) да се испуњава услов преференцијалног третмана домаћег.
Изјава мора да буде достављена у оригиналу и овјереној копији. У изјави је потребно
навести која понуђена роба има поријекло из БиХ.
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11. ОСТАЛЕ ИНФОРМАЦИЈЕ
11.1. Мјесто, датум и вријеме за пријем понуда

Понуде се достављају на начин дефинисан овом тендерском документацијом, на
адресу:
Уговорни орган:ЈЗУ Завод за трансфузијску медицину Републике Српске
Улица и број:Здраве Корде 1
Датум:16.03.2020. године
Вријеме до када се примају понуде:16.03.2020. године до 09:00 часова

Понуде запримљене након истека рока за пријем понуда се враћају неотворене
понуђачима. Понуђачи који понуде достављају поштом преузимају ризик уколико
понуде не стигну до крајњег рока утврђеног тендерскомдокументацијом.

11.2. Мјесто, датум и вријеме отварања понуда
Уговорни орган:ЈЗУ Завод за трансфузијску медицину Републике Српске
Улица и број:Здраве Корде 1
Датум:16.03.2020. године у 09:30 часова

12. Нацрт оквирног споразума
Саставни дио ове тендерске документације је Нацр оквирни споразум, у који су унесени
сви елементи из тендерске документације. Понуђачи су дужни уз понуду доставити
Нацрт оквирно споразума у који су унијели податке из своје понуде, те парафирати све
листове Нацрта оквирног споразума.
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13. ОСТАЛИ ПОДАЦИ

13.1 Подуговарање
У случају да понуђач у својој понуди назначи да ће дио уговора дати подуговарачу,
мора се изјаснити који дио (описно или процентуално) ће дати подуговарачу. У понуди
не мора идентификовати подуговарача, али мора се изјаснити да ли ће бити директно
плаћање подуговарачу.
Уколико у понуди није идентификован подуговарач, изабрани понуђач је дужан, прије
него уведе подуговарача у посао, обратити се писмено уговорном органу за сагласност
за увођење подуговарача, са свим подацима везано за подуговарача.
Уговорни орган уколико одбије дати сагласност за увођење подуговарача за које је
изабрани понуђач доставио захтјев, дужан је писмено обазложити разлоге због којих
није дао сагласност (напр. по пријему захтјева уговорни орган је урадио одређене
провјере и утврдио да је подуговарач дужник по основу ПДВ-а).
У случају подуговарања, одговорност за уредно извршавање уговора сноси изабрани
понуђач.
13.2 Уколико се као понуђач јави физичко лице
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:


Потврда надлежног општинског органа да је регистрован и да обавља
дјелатност за коју је регистрован,



Потврда надлежне пореске управе да измирује доприносе за пензионоинвалидско осигурање и здравствено осигурање за себе и запослене (уколико
има запослених у радном односу),



Потврда надлежне пореске управе да измирује све пореске обавезе као физичко
лице регистровано за самосталну дјелатност.



Поред доказа о личној способности, дужан је доставити све доказе у погледу
економско-финансисјке способности и техничке и професионалне способности,
који се траже у тендерској документацији.
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14. Рок за доношење одлуке о избору
Уговорни орган је дужан донијети одлуку о избору најповољнијег понуђача или
поништењу у поступку јавне набавке у року важења понуде, а најкасније у року од 7
дана од дана истека важења понуде.
Уговорни орган је дужан да одлуку о избору најповољнијег понуђача достави свим
понуђачима у поступку набавке најканије у року од 3 дана, а најкасније у року од 7
дана, од дана доношења одлуке о избору или поништењу поступка набавке
електронским путем, или путем поште, или непосредно.
15. Рок, начин и услови плаћања изабраном понуђачу
Рок плаћања ће се утврдити уговором о јавној набавци, а на основу понуде изабраног
понуђача.
Обзиром на сукцесиван рок испоруке, плаћање ће се вршити жирално по
испостављеној фактури за сваку појединачну испоруку.
У случају да уговорни орган касни са плаћањем, али да је кашњење резултат
пропуштања предузимања радњи за које је уговорни орган одговоран, понуђач ће моћи
наплатити законску затезну камату.

16. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ
16.1.

Исправка

и/или

измјена

тендерске

документације,

тражење

појашњења

Уговорни орган може у свако доба, а најкасније 10 дана прије истека рока за
подношење понуда, из оправданих разлога, било на властиту иницијативу, било као
одговор на захтјев привредног субјекта за појашњење, било према налогу Канцеларије
за разматрање жалби, измјенити тендерску документацију. О свим измјенама
тендерске документације дужан је обавјестити све потенцијалне понуђаче за које зна да
су преузели тендерску докумнтацију, на један од начина наведених у ТД.
У случају да је измјена тендерске документације такве природе да ће припрема понуде
захтјевати додатно вријеме, дужан је продужити рок за пријем понуда, примјерен
насталим измјенама, али не краћи од 7 дана.
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У случају давања појашњења по захтјеву привредног субјекта, писменим одговором ће
обавјестити све потенцијалне понуђаче који су преузели тендерску документацију на
један од предвиђених начина, с тим да у одговору о појашњењу неће наводити име
привредног субјекта који је тражио појашњење. Захтјев за појашњење се може тражити
најкасније 10 дана прије истека рока за пријем понуда. Уговорни орган је дужан у року
од 3 дана, а најкасније 5 дана прије истека рока за подношење понуда доставити
писмено појашњење свим потенцијалним понуђачима.
16.2. Повјерљивост документације привредних субјеката

Понуђачи који достављају понуде које садрже одређене податке који су повјерљиви,
дужни су уз навођење повјерљивих података навести и правни основ по којем се ти
подаци сматрају повјерљивим.
Подаци који се ни у којем случају не могу сматрати повјерљивим су:


Укупне и појединачне цијене исказане у понуди;



Предмет набавке, односно понуђена роба



Докази о личној ситуацији понуђача ( у смислу одредби чл.45-51Закона).

16.3. Измјена, допуна и повлачње понуда
До истека рока за пријем понуда, понуђач може своју понуду измјенити или допунити
и то да у посебној коверти, наведе:

ЈЗУ ЗАВОД ЗА ТРАНСФУЗИЈСКУ МЕДИЦИНУ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ
ЗДРАВЕ КОРДЕ 1 БАЊА ЛУКА
ПОНУДА ЗА НАБАВКУ ГЕЛ МИКРОКАРТИЦА И ПОТРОШНОГ
МАТЕРИЈАЛАКОМПАТИБИЛНОГ ЗА РАД НА АПАРАТИМА TECHNO,
SWING И IH-500 ИЛИ ЕКВИВАЛЕНТ

Број набавке:
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ИЗМЈЕНА/ДОПУНА ПОНУДЕ
„НЕ ОТВАРАЈ“

На задњој страни коверте понуђач је дужан да наведе сљедеће:
Назив и адреса понуђача / групе понуђача

Понуђач може до истека рока за пријем понуда одустати од своје понуде, на начин да
достави писану изјаву да одустаје од понуде, уз обавезно навођење предмета набавке и
броја набавке, и то најкасније до рока за пријем понуда.
Понуда се не може мијењати, допуњавати, нити повући након истека рока за пријем
понуда.

16.4. Неприродно ниска понуђена цијена
У случају да уговорни орган има сумњу да се ради о неприродно ниској цијени понуде,
има могућност да провјери цијене, у складу са одредбама Упутства о начину припреме
модела тендрске документације („Службени гласник БиХ“ број 90/14)и понуда, те за
тражи писмено појашњење понуђача у погледу неприродно ниске цијене понуде.
По пријему образложења неприродно ниске цијене понуде, одлуку ће донијети
уговорни органи о томе обавјестити понуђача у писменој форми.
У случају да понуђач одбије дати писмено образложење или достави образложње из
којег се не може утврдити да ће понуђач бити у могућности испоручити робу по тој
цијени, такву понуду може одбити.

17. Поука о правном лијеку
Жалба се изјављује Канцеларији за разматрање жалби, путем уговорног органа, у року
од 10 дана од дана преузимања тендерске докумнтације.
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ПРИЛОЗИ:

I.
II.

Анекс 1 Образац за достављање понуде
Анекс 2 Образац за цијену понуде

III.

Анекс 3 – Изјава члан 45. ЗЈН

IV.

Изјава из члана 52 . ЗЈН

V.
VI.

Списак повјерљивих информација
Нацрт уговора

VII.

Техничка спецификација

VIII.

Мјенична изјава - образац

IX.

Обавјештење о набавци
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ANEKS 1
OBRAZAC ZA DOSTAVLjANjE PONUDE
Broj nabavke:
Broj obavještenja sa Portala JN:_____
UGOVORNI ORGAN:
Ugovorni organ:
Adresa:

JZU Zavod za transfuzijsku
Republike Srpske
Zdrave Korde 1 Banja Luka

medicinu

PONUĐAČ*:
(ako se radi o grupi ponuđača, u rubrici za člana grupe potrebno je navesti naziv člana
grupe, adresu i JIB, a ostali navedeni podaci se odnose na ovlaštenog predstavnika grupe):
Naziv i sjedište ponuđača
(ovlašteni predstavnik grupe ponuđača) :
Naziv, adresa i ID broj za svakog člana grupe
ponuđača (ukoliko se radi o grupi ponuđača):
Adresa :
ID broj:
Broj žiro računa:
Da li je ponuđač je u sistemu PDV:
Adresa za dostavu pošte:
e-mail:
*Ukoliko ponudu dostavlja grupa ponuđača, upisuju se isti podaci za sve članove grupe
ponuđača, kao i kada ponudu dostavlja samo jedan ponuđač, a pored naziva ponuđača koji
je predstavnik grupe ponuđača upisuje se i podatak da je to predstavnik grupe ponuđača.
Pougovarač se ne smatra članom grupe ponuđača u smislu postupka javne nabave.
KONTAKT OSOBA (za konkretnu ponudu):
Ime i prezime:
Adresa:
Telefon:
Faks:
e-mail:

IZJAVA PONUĐAČA:
(Ukoliko ponudu dostavlja grupa ponuđača, onda Izjavu ponuđača popunjava prestavnik
grupe ponuđača.)
U postupku javne nabavke, koju ste pokrenuli i koja je je objavljena na Portalu javnih
nabavki,
broj
Obaviještenja
o
nabavci___________________
dana
________________, dostavljamo ponudu i izjavljujemo slijedeće:
1. U skladu sa sadržajem i zahtjevima tenderske dokumentacije
br.
_________________(broj nabavke koji je dao ugovorni organ), ovom izjavom
prihvatamo njene odredbe u cijelosti, bez ikakvih rezervi ili ograničenja.
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2. Ovom ponudom odgovaramo zahtjevima iz tenderske dokumentacije za isporuku
roba/pružanje usluga/izvođenje radova, u skladu sa uslovima utvrđenim u tenderskoj
dokumentaciji, kriterijumima i utvrđenim rokovima, bez ikakvih rezervi ili
ograničenja.
3. Cijena
naše
ponude
(bez
PDVa.)je_____________________________________KM.
Popust koji dajemo na cijenu je_________________________________KM.
Cijena naše ponude, sa uključenim popustom je_____________________KM.
PDV na cijenu ponude ( sa uračunatim popustom)___________________KM.
Ukupna cijena za ugovor je_____________________________________KM.
*Ukoliko je predmet nabavke podijeljen na lotove, cijena ponude po lotu je:
Lot br. (…)
Cijena ponude za lot broj ( ) je ____________________
Popust koji dajemo na cijenu ponude za lot ( ) je ________________
Konačna cijena naše ponude za lot
( ), sa uključenim popustom je
______________
U prilogu se nalazi i obrazac za cijenu naše ponude, koji je popunjen u skladu sa
zahtjevima iz tenderske dokumentacije. U slučaju razlika u cijenama iz ove Izjave i
Obrasca za cijenu ponude, relevantna je cijena iz obrasca za cijenu ponude.
4. Preduzeće koje dostavlja ovu ponudu je domaće sa sjedištem u BiH i najmanje 50%
ponuđenih roba za izvršenje ovog ugovora je iz BiH/ 50%, ili radne snage koja će
raditi na relizaciji ovog ugovora o nabavci usluga/radova su rezidenti Bosne i
Hercegovine, a dokazi da naša ponuda ispunjava uslove za prefernecijalni tretman
domaćeg, koji su traženi tenderskom dokumentacijom su u sastavu ponude.
*Ukoliko se na ponudu ne može primijeniti preferencijalni faktor domaćeg, navesti da se
na ponudu ne primjenjuju odredbe o preferencijalnom tretmanu domaćeg.
5. Ova ponuda važi _________ dana, tj do _________ godine.
6. Garancija za ponudu je dostavljena u skladu sa zahtjevima iz tenderske
dokumentacije.
7. Ako naša ponuda bude najuspješnija u ovom potupku javne nabavke, obavezujemo se
da ćemo
a) dostaviti dokaze o kvalifikovanosti, u pogledu lične sposobnosti, registracije,
ekonomske i finansijske sposobnosti, te tehničke i profesionalne sposobnosti koji su
traženi tenderskom dokumentacijom i u roku koji je utvrđen, a što potvrđujemo
izjavama u ovoj ponudi;
b) dostaviti garanciju za dobro izvršenje ugovora, u skladu sa zahtjevima iz
tenderske dokumentacije.
Ime
i
prezime
lica
koje
je
ovlašteno
ponuđača:______________________________
Potpis ovlaštenog lica:______________________________
Mjesto i datum:_______________________
Pečat preduzeća:
Uz ponudu je dostavljena i sljedeća dokumentacija:
[Popis dostavljenih dokumenata, izjava i obrazaca sa nazivima istih]

da

predstavlja

Sadržaj ponude:
Naša ponuda sadrži dokumenta označena od 1 do ______ i to:
1.
2.
3.
4. itd.
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ANEKS 2
OBRAZAC ZA CIJENU PONUDE
Broj nabavke:
Naziv nabavke:
Naziv
ponuđača_________________________________________________________
________
Ponuda br._________________________

Redni
Naziv
broj

pakovanje količina

Jedinična
cijena po
pakovanju
bez PDV a

Ukupna
cijena
bez PDVa

1.
Ukupna cijena bez PDV-a
Popust
Ukupna cijena sa popustom bez PDV-a
Potpis ovlašćene osobe
M.P.

__________

Napomena:
1. Cijene moraju biti izražene u KM. Za svaku stavku u ponudi mora se navesti cijena.
2. Cijena ponude se iskazuje bez PDV-a i sadrži sve naknade koje ugovorni organ treba
platiti ponuđaču. Ugovorni organ ne smije imati nikakve dodatne troškove osim onih
koji su navedeni u ovom obrascu.
3. U slučaju razlika između jediničnih cijena i ukupnog iznosa, ispravka će se izvršiti u
skladu sa jediničnim cijenama.
4. Jedinična cijena stavke se ne smatra računskom greškom, odnosno ne može se
ispravljati.
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ANEKS 3
Izjava o ispunjenosti uslova iz člana 45. Stav (1) tačka od a) do d) Zakona o
javnim nabavkama BiH („Službeni glasnik BiH“, broj: 39/14)
Ja, niže potpisani ____________________________________________ (Ime i
prezime),
sa
ličnom
kartom
broj:
__________________izdatom
od
__________________________, u svojstvu predstavnika privrednog društva ili obrta ili
srodne djelatnosti
________________________________________________________________
_______________________ (Navesti položaj, naziv privrednog društva ili obrta ili
srodne djelatnosti),
ID
broj:
_____________________,
čije
središte
se
nalazi
u
_____________________
(Grad/opština),
na
adresi
_____________________________________________ (Ulica i broj), kao
kandidat/ponuđač u postupku javne nabavke__________________________a kojeg
provodi ugovorni organ Javna zdravstvena ustanova Zavod za transfuzijsku medicinu
Republike Srpske, za koji je objavljeno obavještenje o javnoj nabavci (ako je objavljeno
obavještenje) broj: ___________________ u „Službenom glasniku BiH“ broj:
___________, a u skladu sa članom 45. Stavovima (1) i (4) pod punom materijalnom i
krivičnom odgovornošću
IZJAVLjUJEM
Kandidat/ponuđač
________________________________________________________________
_______ u navedenom postupku javne nabavke, kojeg predstavljam nije:
a) Pravosnažnom sudskom presudom u krivičnom postupku osuđen za krivična djela
organizovanog kriminala, korupcije, prevare ili pranja novca u skladu sa važećim
propisima u BiH ili zemlji registracije;
b) Pod stečajem ili je predmet stečajnog postupka ili je pak predmet likvidacionog
postupka;
c) Propustio ispuniti obaveze u vezi s plaćanjem penzijskog i invalidskog osiguranja i
zdravstvenog osiguranja u skladu sa važećim propisima u BiH ili zemlji registracije;
d) Propustio ispuniti obaveze u vezi s plaćanjem direktnih i indirektnih poreza u skladu
sa važećim propisima u BiH ili zemlji registracije.
U navedenom smislu sam upoznat sa obevezom kandidata/ponuđača da u slučaju dodjele
ugovora dostavi dokumente iz člana 45. stav (2) tačke od a) do d) na zahtjev ugovornog
organa i u roku kojeg odredi ugovorni urgan u skladu sa članom 72. stav (3) tačka a).
Nadalje izjavljujem da sam svjestan da falsifikovanje službene isprave , odnosno upotreba
neistinite službene ili poslovne isprave, knjige ili spisa u službi ili poslovanju kao da su istiniti
prestavlja krivično djelo predviđeno krivičnim zakonima u BiH, te da davanje netačnih
podataka u dokumentima kojima se dokazuje lična iz člana 45. Zakona o javnim nabavkama
predstavlja prekršaj za koji su predviđene novčane kazne od 1.000,00 KM do 10.000,00 KM
za ponuđača (pravno lice) i od 200,00 KM do 2.000,00 KM za odgovorno lice ponuđača.
Takođe izjavljujem da sam svjestan da ugovorni organ koji provodi navedeni postupak javne
nabavke u skladu sa članom 45. stav (6) Zakona o javnim nabavkama BiH u slučaju sumnje u
tačnost podataka datih putem ove izjave zadržava pravo provjere tačnosti iznesenih
informacija kod navedenih organa.
Izjavu dao:
_____________________________
M.P.
Mjesto i datum davanja izjave:
_____________________________
Potpis i pečat nadležnog organa:
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ANEKS 4
PISMENA IZJAVA
U VEZI ČLANA 52. STAV (2) ZAKONA O JAVNIM NABAVKAMA
Ja, nižepotpisani _________________________________ (Ime i prezime), sa ličnom
kartom
broj:
___________________
izdatom
od
_____________________________________, u svojstvu predstavnika privrednog
društva ili obrta ili srodne djelatnosti
________________________________________________________________
______________________
(Navesti položaj, naziv privrednog društva ili obrta ili srodne djelatnosti),
ID
broj:
__________________________,
čije
sjedište
se
nalazi
u
_________________________
(Grad/opština),
na
adresi
________________________________________________________________
_ (Ulica i broj), kao kandidat/ponuđač u postupku javne nabavke _______________, a
kojeg provodi ugovorni organ Javna zdravstvena ustanova Zavod za transfuzijsku medicinu
Republike Srpske, za koji je objavljeno obavještenje o javnoj nabavci ( ako je objavljeno
obavještenje) broj: _______________
u „Službenom glasniku BiH“ broj:
_____________________, a u skladu sa članom 52. stav (2) Zakona o javnim
nabavkama pod punom materijalnom i krivičnomo odgovornošću
IZJAVLjUJEM
1. Nisam ponudio mito nijednom licu uključenom u proces javne nabavke, u bilo kojoj fazi
procesa javne nabavke.
2. Nisam dao, niti obećao dar, ili neku drugu povlasticu službeniku ili odgovornom licu u
ugovornom organu, uključujući i strano službeno lice ili međunarodnog službenika, u cilju
obavljanja u okviru službenog ovlašćenja, radnje koje ne bi trebalo da izvrši, ili se suzdržava
od vršenja djela koje treba izvršiti on, ili neko ko posreduje pod takvom podmićivanju
službenog ili odgovornog lica.
3. Nisam dao ili obećao dar ili neku drugu povlasticu službeniku ili odgovornom licu u
ugovornom organu uključujući i strano službeno lice ili međunarodnog službenika, u cilju da
obavi u okviru svog službenog ovlaštenja, radnje koje ne bi trebalo da obavlja, ili se suzdržava
od obavljanja radnji, koje ne treba izvršiti.
4. Nisam bio uključen u bilo kakve aktivnosti koje za cilj imaju korupciju u javnim
nabavkama.
5. Nisam učestvovao u bilo kakvoj radnji koja je za cilj imala korupciju u toku predmeta
postupka javne nabavke.
Davanjem ove izjave, svjestan sam krivične odgovornost predviđene za krivično djelo davanje
mita i druga krivična djela protiv službene i druge odgovorne dužnosti utvrđene u krivičnim
zakonima Bosne i Hercegovine.
Izjavu dao:
_____________________________
M.P.
Mjesto i datum davanja izjave:
_____________________________
Potpis i pečat nadležnog organa:
_____________________________
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ANEKS 5
MEMORANDUM PONUĐAČA
POVJERLjIVE INFORMACIJE

Informacija
povjerljiva

koja

je

Brojevi stranica s tim
informacijama
u
ponudi

Razlozi
povjerljivost
informacija

za
tih

Vremenski period
u kojem će te
informacije
biti
povjerljive

Napomena:
Podaci koji se ni u kojem slučaju ne mogu smatrati povjerljivim su: (član 11.ZJN)
a) ukupne i pojedinačne cijene iskazane u ponudi;
b) predmet nabavke, odnosno ponuđena roba, od koje zavisi poređenje sa tehničkom
specifikacijom i ocjena da li je ponuđač ponudio robu u skladu sa tehničkom
specifikacijom;;
c) dokazi o ličnoj situaciji ponuđača ( smislu odredbi čl. 45-51 Zakona).

osobe

Potpis

ovlašćene

Ponuđača
M.P.
_____

Отворени поступак
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АНЕКС 6
НАЦРТ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА
ЗАВОД ЗА ТРАНСФУЗИЈСКУ МЕДИЦИНУ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ, улица
Здраве Корде број 1, 78000 Бања Лука, ЈИБ 4402889020003, којег заступа директор
прим.др Гордана Гузијан (у даљем тексту: Наручилац)
и
_____________________________, ЈИБ _________________________,
којег заступа ___________________________________________,

(даљем

тексту: Испоручилац)
су се споразумјели како слиједи:

Члан 1.
Предмет овог оквирног споразума је реализација набавке гел микрокартица и
потрошног материјала компатибилног за рад на апаратима TECHNO, SWING I IH-500
или еквивалент за потребе Завода за трансфузијску медицину Републике Српске,
након проведеног отвореног поступка јавне набавке број:01-4-ОП/20.
На основу овог оквирног споразума уговорне стране ће закључивати појединачне
уговоре који ће обавезивати уговорне стране и који ће се закључивати сваких три
мјесеца у периоду важења оквирног споразума, односно до 31.12.2021. године, у складу
са потребама наручиоца. Оквирни споразум не обавезује наручиоца да купи од
добављача максималне количине робе дефинисане овим оквирним споразумом.
Испоручилац се обавезује да ће робу испоручивати у року од 10 дана о дана
потписивања сваког појединачног уговора. Појединачни уговори ће се закључивати у
сједишту наручиоца, у року од три дана од дана пријема писаног позива од стране
наручиоца.
Испоручилац се обавезује да ће се придржавати свих елемената у својој понуди
заведеној под бројем: _________________, која је саставни дио овог оквирног
споразума и појединачних уговора.

Отворени поступак
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Члан 2.
Вриједност оквирног споразума је ______________КМ без ПДВ-а, односно
______________КМ са ПДВ-ом.
Јеиничне цијене робе су саставни дио понуде испоручиоца, која је саставни дио овог
оквирног споразума.
Члан 3.
Плаћање ће се вршити у року од максимално 60 календарских дана од дана извршене
сваке испоруке и испостављања фактуре.
Члан 4.
Добављач одговара за све недостатке и скривене мане предметне робе, а све сходно
постојећим облигационо-правним прописима.
Добављач је дужан приликом сваке испоруке обезбједити „хладни ланац“ од момента
складиштења робе до момента предаје робе наручиоцу, уз обавезно достављање
температурне листе приликом сваке испоруке.
Наручилац задржава право рекламације на квалитет предметне робе у року од 8
(осам) дана од дана пријема исте.
Испоручилац нема право да запошљава, у сврху извршења уговора о јавној набавци,
физичка и правна лица која су учествовала у припреми тендерске документације или
су била у својству члана или стручног лица које је ангажовала комисија за набавке, и
то најмање шест мјесеци по закључењу уговора, односно од почетка реализације
уговора.
Члан 5.
Понуђач, који буде изабран као најповољнији, дужан је да достави гаранцију за уредно
извршење уговора. Гаранција се доставља у облику мјенице.
Гаранцију је потребно доставити у року од 15 дана од дана закључивања уговора.
Уз мјеницу, потребно је доставити овјерену и потписану мјенични изјаву.
Гаранција за уредно извршење уговора доставља се у оригиналу. Гаранција не смије
бити ни на који начин оштећена (бушењем и сли.) јер пробушена или оштећена
гаранција се не може наплатити.
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Уколико гаранција није достављена на прописан начин и у року који је одредио
уговорни орган, закључени уговор ће се сматрати апсолутно ништавим.
Уколико не наступи нити један од случајева који би захтријевао реализацију гаранције
за уредно извршење уговора, уговорни орган врши поврат мјенице и мјеничне изјаве.
Члан 6.
У случају спора по овом Уговору, уговорне стране су сагласне да ће сукоб покушати
ријешити споразумно.
У случају спора, уговара се надлежност Окружног привредног суда у Бања Луци.
Члан 7.
Овај Уговор сачињен је у 6 (шест) примјерка, од којих свака страна задржава по 3 (три)
примјерка.
Овај уговор ступа на снагу даном његовог потписивања.

ДОБАВЉАЧ

УГОВОРНИ ОРГАН

______________________

Датум:
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АНЕКС 7
ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА
Lo
t

Jedinica

Stv. Naziv

mjere

Količina

GEL MIKROKARTICE I POTROŠNI MATERIJAL KOMPATIBILNI ZA RAD NA
APARATIMA TECHNO, SWING I IH-500 ILI EKVIVALENT
Gel mikrokartice za određivanje ABO/RhD krvne
grupe kod davalaca krvi, pacijenata i trudnica, A-B1

D(VI-)-ctl/ A1-B, klonovi: A5, G1/2, LHM59/20 kartica

9216

(LDM3), 175-2; za rad na automatu s određivanjem
na mikropločicama i gel karticama
Gel mikrokartice za potvrdu ABO/RhD krvne grupe
kod pacijenata i trudnica, A-B-D(VI-)/A-B-D(VI-),
2

klonovi: LM297/628 (LA-2), LM306/686 (LB-2), kartica
TH28, RUM-1, LDM1; za rad na

10656

automatu s

određivanjem na mikropločicama i gel karticama
Gel mikrokartice za određivanje
3

novorođenčadi,

krvne grupe kod

A-B-AB-D(VI+)-ctl-DAT,

klonovi:

kartica

1536

kartica

39168

kartica

2400

kartica

288

IgG-C3d--ctl/IgG-C3d-ctl, poliklonski zečiji anti-IgG, kartica

192

LM297/628 (LA-2), LM306/686(LB-2), ES131(ES15), Birma-1, ES-4, ESD-1M, 175-2
Gel mikrokartice za skrining iregularnih antitjela,

1
4

interreakcije i direktni antiglobulinski test, 6x antiIgG+anti-C3d, poliklonski zečji anti-IgG, anti C3d
klon 139-9

5
6

Gel mikrokartice 6 x anti-IgG , za određivanje slabog
RhD, poliklonski zečiji anti-IgG
Gel mikrokartice za enzimsku tehniku i hladne
aglutinine, 6 x neutralni gel
Gel mikrokartice za monospecifični DAT IgG i C3D,

7

anti-C3d klon C139-9
Gel mikrokartice za određivanje Cw antigena, za rad
8

na automatu s određivanjem na mikropločicama i gel kartica

12

karticama
9

Set za eluciju antitjela s eritrocita kiselinom
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Mikropločice za određivanje ABO/RhD krvne grupe
kod davalaca krvi i interakciju, A-B-D-(VI+)-ctl/A-B10

D(VI+)-ctl, klonovi: Birma-1, LM306/686(LB-2), ploča

672

MS-201/MS-26(IgM/IgG), za rad na automatu sa
određivanjem na mikropločicama i gel karticama
Mikropločice za određivanje Rh i K fenotipa kod
davalaca krvi, C-c-E-e-K-ctl, klonovi: C: MS-24,
11

c:MS-33, E: MS-260, e: MS-63, K: MS-56; za rad na ploča

156

automatu sa određivanjem na mikripločicama i gel
karticama
Anti-D serum za određivanje slabog RhD antigena u
12

gel

mikrokarticama

kod

davalaca

krvi

i mL

260

Ćelijski reagens A1,B, za rad s gel mikrokarticama

set

78

set

104

pacijenata i trudnica za rad sa gel mikrokarticama iz set

470

novorođenčadi
13
14

Jednoćelijski panel 0,8% za skrining antitjela kod
davalaca krvi za rad sa gel mikrokarticama iz stavke 4
Dvoćelijski panel 0,8% za skrining antitjela kod

15

stavke 4
11-ćelijski panel za identifikaciju iregularnih antitjela
16

AHG

tehnikom

0,8%

za

upotrebu

u

gel set

26

mikrokarticama iz stavke 4
11-ćelijski panel za identifikaciju iregularnih antitjela
17

AHG

tehnikom

0,8%

za

upotrebu

u

gel set

26

mikrokarticama iz stavke 6
Set
18

za

dnevnu

kontrolu

imunohematološkog

ispitivanja, minimalno sadrži antigene A1, K i set

26

antitijela anti-D
Set
19

za

dnevnu

kontrolu

imunohematološkog

ispitivanja, minimalno sadrži antigene B, D i set

26

antitijela anti-Fya
Otopina za suspenziju eritrocita niske ionske jačine,
20

za upotrebu s reagensima iz stavki 1-5 i 7-12, od
1x500 mL, za rad na automatu s određivanjem na

bočica

210

mikropločicama i gel karticama
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Otopina bromelina za suspenziju eritrocita za
21

upotrebu s reagensima iz stavki 6 i 14-15, od 1x500
mL, za rad na automatu s određivanjem na

bočica

52

set

10

L

2500

L

800

set

132

set

132

mikropločicama i gel karticama
Otopina za suspenziju eritrocita niske ionske jačine,
22

za upotrebu s reagensima iz stavki 1-5 i 7-12, od
2x100 mL, za rad na automatu s određivanjem na
mikropločicama i gel karticama

23
24
25
26

Otopina A za pranje automata s određivanjem na
mikropločicama i gel karticama
Otopina B za pranje automata s određivanjem na
mikropločicama i gel karticama
Otopina A za ispiranje automata, koncentrat 10x100
ml
Otopina za suspenziju eritrocita niske ionske jačine,
10 x 60 well

POTROŠNI MATERIJAL ZA ODRŽAVANJE SISTEMA TECHNO, SWING I IH500

2

27

Set za održavanje 12 mj Techno

set

2

28

Set za održavanje 12 mj Swing

set

8

29

Set za održavanje 12 mj IH-500

set

1

30

Microcide SQ

kom

8

kom

8

31

Magnetni dispenzori za rad na automatima
određivanje na mikropločama i gel karticama

za

32

Natrij hidroksid 0,5% otopina

L

65

33

Ventilator filter 1 (velika centrifuga)

kom

8

34

Ventilator filter 2 (mala centrifuga)

kom

80
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АНЕКС 8

МЈЕНИЧНА ИЗЈАВА

...............................................(назив понуђача), са сједиштем у .......................................,
ЈИБ..........................................., којег заступа ....................................................,
овим изјављује

да је Јавној здравственој установи Завод за трансфузијску медицину Републике Српске
(у даљем тексту:Завод) предао мјеницу број......................................, ради гаранције за
понуду/гаранције за добро извршење уговора, а у вези са поступком јавне набавке
тестова

за

ЗА

НАБАВКУ

ГЕЛ

МАТЕРИЈАЛАКОМПАТИБИЛНОГ

МИКРОКАРТИЦА
ЗА РАД

И

ПОТРОШНОГ

НА АПАРАТИМА TECHNO,

SWING И IH-500 ИЛИ ЕКВИВАЛЕНТ
број:,

који проводи Завод.

Овом изјавом .................................овлашћује Завод да са мјеницом поступа у складу са
законским одредбама, а у случајевима прописаним тендерском документацијом, те
Законом о јавним набавкама БиХ.

ПОТПИС ОВЛАШТЕНОГ ЛИЦА:

ПЕЧАТ:

ДАТУМ:
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