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На основу чл. 32. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012, у даљем тексту:
Закон), Закона о изменама и допунама Закона о јавним набавкама(„Службенигласник Републике
Србије“, број 68/2015) и чл. 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у
поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС” бр. 86/2015),
Одлуке о покретању поступка јавне набавке број 6-1300 od 26.12.2017. године за ЈН број 12 – 22/17 и
Решења о образовању комисије за јавну набавку број 6 – 1300/1 од 26.12.2017. године за ЈН број 12 –
22/17, припремљена је:

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
у отвореном поступку за јавну набавку – Санитетски и медицински потрошни материјал
ЈН број 12 – 22/17
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Упутство понуђачима како да сачине понуду
Образац понуде
Подаци о о подизвођачу
Учешће подизвођача – Изјава о учешћу подизвођача
Подаци о понуђачу који је учесник у заједничкој понуди
Образац понуде са структуром цене
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чланом 81. Закона о јавним набавкама
Образац за оцену испуњености услова из члана 75. и 76. Закона о јавним
набавкама
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Прилог број 1.
1. ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ
1. Назив, адреса и интернет страница наручиоца:
НаручилацОпшта болница „Студеница“, Југ Богданова 110 Краљево (интернет адреса
www.bolnicastudenicakv.co.rs).
2. Врста поступка:
Предметна јавна набавка се спроводи у отвореном поступку у складу са Законом о јавним
набавкама („Службенигласник Републике Србије“, број 124/12), Закона о изменама и допунама Закона
о јавним набавкама(„Службенигласник Републике Србије“, број 68/2015) и подзаконскимактима којима
се уређују јавне набавке („Службенигласник Републике Србије“, број , 033/13, 86/15 и 83/15).
3.Предмет јавне набавке:
Предмет јавне набавке број 12 – 22/17 су добра –Санитетски потрошни материјал.
4. Предметна јавна набавка се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци.
5. Не спроводи се резервисана јавна набавка
6. Не спроводи се електронска лицитација
7. Лице за контакт:
Mомир Пандрц,дипл. ецц, 036/311 – 697.
Радно време: понедељак – петак од 07 до 15 часова.
Прилог број 2.
2. ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
1. Опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке:
Прeдмeтнa нaбaвкa je дeфинисaнa у Oпштeм рeчнику нaбaвкe нa пoзициjи:Медицински
потрошни материјал (ознака 33140000).
Опис партије, ако је предмет јавне набавке обликован по партијама
Предмет јавне набавке број 12 – 22/17 су добра – санитетски потрошни материјал обликовани у
102 партије (целине) и то:
1. Убодни материјал- дводелни и троделни шприцеви
2. Убодни материјал-Шприцеви са хепарином и беби системи за
вакумско узорковање крви
3. Убодни материјал -ПВЦ игле
4. Скалпел ножићи
5. Мукоси и беби системи
6. И.В. системи
7. И.В. системи за апликацију специфичних лекова
8. И.В. системи за инфузиону пумпу VOLUMAT AGILIA
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9. Урин кесе
10. Foly катетери и нелатонови катетери
11. Уролошки катетери I
12. Уретрални катетери II
13. Уретрални катетери III
14. Уретрални катетери IV
15. Уретрални катетери V
16. Уретрални катетери VI
17. Уретрални катетери VII
18. Уретрални катетери VIII
19. Уретрални катетери IX
20. Уретрални катетери X
21. Уретрални катетери XI
22. Уретрални катетери XII
23. Уретрални катетери XIII
24. Уретрални катетери XIV
25. Уретрални катетери XV
26. Уретрални катетери XVI
27. Уретрални катетери XVII
28. Уролошe стент за дечију хирургију
29. Cystofix за дечију хирургију
30. Сет за HSG за једнократну употребу
31. Специфична пластика за анестезију, цин и операциони блок
32. Назалне оксиген каниле
33. Трахеостомска метална канила
34. ПВЦ трахеодтомска канила
35. Комплет за затворену трахеобронхијалну аспирацију
36. Затворени систем за хирушку и грудну дренажу
37. Редон дрен, вакум боца, торакални дрен са мандреном и
дијализни феморалнисет, тубуси
38. Интравенске каниле 1
39. Интравенске каниле 2
40. Централни венски катетери, перидурални катетери, спиналне игле
41. Специфична медицинска пластика I
42. Специфична медицинска пластика II
43. Средства за дезинфекцију руку
44. Средства за купање
45. Средства за дезинфекцију инструмената
46. Средства за дезинфекцију површина
47. Специфична дезинфекција
48. Дезинфекција за ендоскопске методе
49. Хируршка дезинфекција руку
50. Дрвени штапићи и шпатуле
51. Пластика
52. Кесе и дискови за илеостоме
53. Кесе и дискови за илеостоме 2
54. Kесе и дискови за уростоме, колостоме и илеостоме,
постоперативне кесе
55. Стерилне оперативне фолије
56. Завоји КАЛИКО
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57. Хидрофилна газа
58. Гипсани завоји I
59. Гипсани завоји I I
60. Гипсани завоји пластични
61. Подлога за гипс
62. Вазелинска газа
63. Јодоформ штрајфне
64. Еластични завоји
65. Стерилне лепљиве компресе
66. Фластери за фиксацију канила
67. Мрежасти тубуларни завоји
68. Гумена пета
69. Клавикуларни држач
70. Облоге за ране
71. Антибактеријско средство за третман рана
72. Стерилни лубрикант
73. Фластери
74. Хипоалергијски фластери
75. Хипоалергијски, пластифицирани фластери
76. Вата
77. Медицинске хируршке рукавице I
78. Медицинске хируршке рукавице II
79. Прегледне и заштитне рукавице
80. Хируршке капе, маске и каљаче
81. Лична заштитна опрема за припрему цитостатика-рукавице
82. Лична заштитна опрема за припрему цитостатика
83. Једнократни оперативни веш
84. Гел за ултразвук
85. ЕЕГ електро гел
86. Алкохол
87. Метанол - по Меrck-u
88. Реагенси и боје за микроскопију
89. Хемикалије за патологију
90. Реагенс за биохемију
91. Лабораторијске хемикалије
92. Фармацеутске супстанце
93. Фармацеутске супстанце-ексципијенси
94. Хемикалије за израду капи за очи
95. Игле за бипопсију
96. Игле за аспирацију, амниоцентезу и биопсију коштане сржи
97. Вентилационе цевчице
98. Штипаљке за бебе
99. Идентификационе трачице за бебе и мајке
100.
Потрошни материјал за V.A.C. terapiju
101.
Тубулцус чарапе са градуисаним притиском
102.
Марамице за дезинфекцију
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Прилог број 3.
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ
1. Наручилац
1.1. НаручилацОпшта болница „Студеница“, Југ Богданова 110 Краљево (интернет адреса
www.bolnicastudenicakv.co.rs),позива све заинтересоване понуђаче даприпреме и поднесу понуде у
складу са законом, конкурсномдокументацијом и позивом за подношење понуда.
2. Врста поступка јавне набавке
2.1. Предметна јавна набавка се спроводи у отвореном поступкуу складу са Законом о јавним
набавкама („Службени гласник Републике Србије“, број 124/12), Закона о изменама и допунама Закона
о јавним набавкама(„Службени гласник Републике Србије“, број 14/15, 68/2015) и подзаконским
актима којима се уређују јавне набавке („Службенигласник Републике Србије“, број , 033/13, 86/15 и
83/15).
3. Предмет јавне набавке
3.1. Прeдмeтнa нaбaвкa je дeфинисaнa у Oпштeм рeчнику нaбaвкe нa пoзициjи:Медицински
потрошни материјал (ознака 33140000).
3.2. Предмет јавне набавке број 12 – 22/17 су добра –Санитетски потрошни материјал обликовани у
102 партије (целине).
4. Начин преузимања конкурсне документације
4.1. Интернет адресе на којима је конкурсна документација доступна су Портал управе за јавне набавке
и www.bolnicastudenicakv.co.rs.
5. Рок и начин подношења понуде
5.1. Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште.
5.2. Понуђач подноси понуду у затвореној коверти или кутији, затворену на начин да се приликом
отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара.Коверат или кутија са понудом
мора имати ознаку„ Понуда за Санитетски потрошни материјал, ЈН број 12 – 22/17 – не отварати“. На
полеђини коверта обавезно назначити назив, седиште и адресу понуђача, као и овлашћено лице за
контакт.
5.3. У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти или кутији је потребно назначити да се
ради о групи понуђача и навести називе и адресе свих учесника у заједничкој понуди.
5.4. Понуду доставити на адресу Општа болница "Студеница", улица Југ Богданова 110 Краљево,
трећи спрат, служба архиве.
5.5. Понуда се сматра благовременом уколико је примљенаод стране наручиоца до 25.01.2018. године,
до 10 часова.
5.6. Понуда коју наручилац није примио у року одређеном заподношење понуда, односно која је
примљена по истеку данаи сата до којег се могу понуде подносити, сматраће
сенеблаговременом.Наручилац ће, након окончања поступка отварањапонуда, неблаговремену понуду
вратити неотворену понуђачу, са назнаком да је поднета неблаговремено.
Конкурсна документација за набавку добара- санитетски потрошни материјал 12-22/17
Страна 6/146

5.7. У року за подношење понуда понуђач може да измени,допуни или опозове своју понуду, на начин
који је одређен у конкурсној документацији. Понуђач је дужан да јасно назначи којидео понуде мења
односно која документа накнадно доставља.
5.8. По истеку рока за подношење понуда понуђач не можеда повуче нити да мења своју понуду, а
уколико то учини наручилац је овлашћен дауновчи меницу дату уз понуду.
5.9. Било би пожељно да сва документа у понуди будуповезана у целину и запечаћена, тако да се не
могунакнадно убацивати, одстрањивати или замењиватипојединачни листови, односно прилози, а да се
видно не оштете листови или печат.
6. Време и место отварања понуда
6.1. Јавно отварање понуда одржаће се 25.01.2018. године са почетком у 11 часова на адреси наручиоца
Општа болница „Студеница“, Југ Богданова 110 Краљево, трећи спрат.
6.2. Пре почетка поступка јавног отварања понуда,представници понуђача, који ће присуствовати
поступкуотварања понуда, дужни су да наручиоцу предају писана пуномоћја, на основу којих ће
доказати овлашћење за учешћеу поступку јавног отварања понуда.
7.Рок у којем ће наручилац донети одлуку о додели уговора
7.1. Одлуку о додели уговора, која ће бити образложена и која ће садржатинарочито податке из
извештаја о стручној оцени понуда као и упутство о правном средству, наручилац ће донети у року од
25 дана од данајавног отварања понуда.
8. Лице за контакт
8.1. Свe oстaлe инфoрмaциje o jaвнoj нaбaвци мoгу сe дoбити у Oдсeку комерцијале и jaвних нaбaвки
Општа болница „Студеница“, Југ Богданова 110 Краљево или нa тeл.: 036/311-697 и 036/301-930.Особа
зa кoнтaкт: Mомир Пандрц,дипл.ецц.
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Прилог број 4.
УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ
ПОНУДУ
Упутство понуђачима како да сачине понуду садржи податке о захтевима наручиоца у погледу
садржине понуде, као и услове под којима се спроводи поступак јавне набавке.
Понуђач мора да испуњава све услове за учешће у поступку јавне набавке прописане Законом о јавним
набавкама ("Службени гласник РС", бр. 124/12) и Закона о изменама и допунама Закона о јавним
набавкама(„Службенигласник Републике Србије“, број 68/2015), а понуду у целини припрема и
подноси у складу са конкурсном документацијом.
1. Подаци о језику на којем понуда мора да будесастављена
1.1. Понуда и остала документација која се односи на понуду морају бити на српском језику.
1.2. Понуда у делу који се односи на техничке карактеристике, квалитет и техничку документацију
могу се доставити на страном језику (по могућству на енглеском језику), који је понуђач на захтев
наручиоца дужан да преведе на српски језик.
1.3. Преведена документација мора бити оверена од стране судског тумача.
1.4. У случају спора релевантна јеверзија конкурсне документације, односно понуде на српском језику.
2. Обавезна садржина понуде
2.1. Понуђач подноси понуду која мора да садржи следеће:
1) попуњен, печатом оверен и потписан Образац понуде са структуром цене (образац 5 и 5.1 у
конкурсној документацији);
2) попуњен, печатом оверен и потписан образац – Подацио подизвођачу, уколико понуђач делимично
извршењенабавке поверава подизвођачу (образац 5.а уконкурсној документацији) и попуњену Изјаву
о учешћу подизвођача – Образац 5.б у конкурсној документацији);
3) попуњен, печатом оверен и потписан образац – Подацио понуђачу који је учесник у заједничкој
понуди, уколикопонуду подноси група понуђача (образац 5.в уконкурсној документацији);
4) доказе о испуњености услова из чланова75. и 76. Закона ојавним набавкама, наведене у Упутству
како се доказује испуњеност услова из чланова75. и 76. Закона (образац 6. у конкурсној
документацији);
5) попуњен, печатом оверен и потписан Образац за оценуиспуњености услова из чланова75. и 76.
Закона (образац 6.1.у конкурсној документацији);
6) попуњен, печатом оверен и потписан модел уговора(образац 7. у конкурсној документацији);
7) попуњен, печатом оверен и потписан Образац техничке спецификације (образац 8. у
конкурснојдокументацији);
8) средство финансијског обезбеђења које се подноси узпонуду (тражено конкурсном документацијом у
делу„Упутство понуђачима како да сачине понуду“, подтачком 20.);
9) попуњен, печатом оверен и потписан образац Изјаве понуђача о независној понуди (образац 11. у
конкурсној документацији)
10) попуњен, печатом оверен и потписан образац Изјаве понуђача у складу са чланом 75. став 2. Закона
о јавним набавкама (образац 13. у конкурсној документацији)
11) неопходно је доставити Решење Агенције за лекове имедицинска средства (уколико Решење
АЛИМС није издато на неограничено време оно или мора бити важеће или мора бити
достављена изјава носиоца дозволе да је за понуђено медицинско средство поднет захтев за
обнову дозволе у складу са Законом о лековима и медицинским средствима.
12) уколико се даје понуда добра домаћег порекла, неопходно је доставити доказ, односно Уверење о
домаћем пореклу робе које издаје Привредна комора Србије.
13) за партије 86, 87, 90, 91, 93 све понуђене супстанце морају бити фармакопејског квалитета (Ph Eur,
USP, BP, DAB, Ph Jug V)
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14) за партије 88 и 89 потребно је доставити и Решење Агенције за лекове и медицинска средства
сходно члану 173. Закона о лековима и медицинским средствима.( (инвитро дијагностичким
средством се сматрају производи које произвођач медицинског средства искључиво намени за
употребу у инвитро дијагностичким испитивањима).
15) за партије 86,87,88,89,90,91,92,93 и 94 неопходно је доставити Решење Министарства здравља за
промет фармацеутским сировинама у оригиналном произвођачком паковању као и изјава понуђача
да ће се испорука вршити у оригиналним произвођачким паковањима и са безбедносним листом
(MSDS) на српском језику за то паковање и одговарајући произвођачки сертификат анализе ( COA)
16) За партију 86 доставити произвођачки сертификат анализе (COA) са логом произвођача и именом и
презименом особе одговорне за пуштање серије у промет QA/QP који мора одговарати
монографији за наведену фармакопеју, дозвола за промет фармацеутских сировина у оригиналном
паковању произвођача
17) за партије 92и 94 произвођач понуђене супстанце мора да поседује сертификат добре произвођачке
праксе (ГМП) за место производње активне супстанце издат од надлежног органа из земље
Европске уније или дсруге земље која има захтев у погледу Добре произвођачке праксе исте или
сличне онима које су прописане у Европској унији
18) понуђач је у обавези да за партије43,44,46 и 49 достави Решење о упису у Привремену листу
биоцида или Одобрење за стављање у промет које издаје Министарство пољопривреде.
19) Понуђач је у обавези да за партије 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ,9,22,23,38,,56,73,74,75,77,78,79,80,81 за коју
даје понуду приложи узорке свих ставки по пет комада .
20) Понуђач је у обавези да за партије 40,41,42,58,59,60,61,99,100 по један узорак
21) Понуђач је у обавези да за партије
10.11,.12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,39,39,57,95,96 достави
по један узорак на увид који ће на захтев понуђача бити враћен
Напомена за став19,20,21 узорци морају бити обележени са назнаком партије и редног броја
добра, уколико узорци не буду достављени у складу са захтевом таква понуда се неће
разматрати.
22)Понуђач је у обавези да у оквиру понуде достави проспекте, оригиналне каталоге
произвођача или копије каталога произвођача у којима је обавезан да маркира све ставке у
партији за које даје понуду због утврђивања да ли понуђени производи одговарају захтеваним
техничким карактеристикама за партије од 1 до 50 као и од 95 до 102. Уколико не буду
маркиране тражене техничке карактеристике, наручилац такве понуде неће разматрати и исте
ће бити неприхватљиве.
3. Посебни захтеви у погледу начина на који понудамора да буде сачињена
3.1. Понуђач доставља понуду у складу са обрасцима који су саставни део конкурсне документације,
као и на сопственим обрасцима потраживаним у конкурсној документацији.
3.2. Понуда се сматра прихватљивом уколико понуђач попуни по свим ставкама и овери све обрасце
који су у складу са обрасцима из конкурсне документације, осим у случају када је на самом обрасцу
дефинисано другачије.
3.3. Понуда, односно образац понуде и други обрасци предвиђени конкурсном документацијом морају
бити јасни и недвосмислени, као и оверени печатом и потписом овлашћеног лица понуђача.
3.4. Обрасце дате у конкурсној докуменатцији, односно подаци који морају бити њихов саставни део,
понуђач попуњава електронски или читко, хемијском оловком, а овлашћено лице понуђача исте
потписује и печатом оверава.
3.5. Свака учињена исправка, бељење или подебљавање, морају бити оверени печатом и потписани
(или парафирани) од стране овлашћеног лица.
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3.6. Било би пожељно да сва документа у понуди будуповезана у целину и запечаћена, тако да се не
могунакнадно убацивати, одстрањивати или замењиватипојединачни листови, односно прилози а да се
видно не оштете листови или печат.
3.7. Значење појмова који су коришћени у изради конкурсне документације дефинисано је чланом 3.
Закона о јавним набавкама и Законом о изменама и допунама Закона о јавним набавкама.
3.8. Неблаговремене понуде се неће разматрати.
3.9. Неодговарајуће понуде ће бити одбијене.
4.Овлашћење за потписивање
4.1. Уколико конкурсну документацију потписује лице које није овлашћено за заступање по решењу из
регистра привредних субјеката, потребно је доставити Овлашћење за потписивање конкурсне
документације.
4.2. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да обрасце
дате у конкурсној докуменатцији потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или
група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попуњавати и печатом оверавати
обрасце дате у конкурсној документацији, с тим што исто мора бити прецизирано у споразуму којим
се понуђачи из групе међусобно обавезују на извршење јавне набавке, а која чини саставни део
заједничке понуде сагласно члану 81. Закона.
5.Партије
5.1. Понуђач је дужан у Обрасцу понуде(образац 5.у конкурснојдокументацији, тачка 3.) назначи да ли
се понуда односи на целокупну набавку или само на одређене партије. У случају да понуђач да понуду
за све партије, она мора бити поднета тако да се може оцењивати за сваку партију посебно.
5.2. Докази из чл. 75. и 76. Закона, у случају да понуђач поднесе понуду за две или више партија, не
морају бити достављени за сваку партију посебно, односно могу бити достављени у једном примерку за
све партије.
5.3. Са понуђачем коме се додели уговор за више партија биће закључен један уговор.
5.4. Прилози број 5.1 и 8 могу се доставити само за партије у којима понуђачи учествују.
6. Понуда са варијантама
6.1. Понуде са варијантама нису дозвољене.
7. Измене, допуне и опозив понуде
7.1. У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду на начин
који је одређен за подношење понуде.
7.2. Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења, односно која документа накнадно
доставља.
7.3. Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: Југ Богданова 110 Краљево, трећи
спрат, служба архиве,са назнаком:
„Измена понуде за јавну набавку добара –Санитетски потрошни материјал, ЈН број 12 – 22/17 за
партију ___- не отварати ” или
„Допуна понуде за јавну набавку добара – Санитетски потрошни материјал, ЈН број 12 – 22/17 за
партију ___- не отварати ” или
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„Опозив понуде за јавну набавку добара –Санитетски потрошни материјал, ЈН број 12 – 22/17 за
партију ___- не отварати ” или
„Измена и допуна понуде за јавну набавку добара – Санитетски потрошни материјал, ЈН број 12 –
22/17 за партију ___- не отварати”
7.4. На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача.
7.5. У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи
понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.
7.6. По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју понуду.
8. Понуђач који је самостално поднео понуду не можеистовремено да учествује у заједничкој
понуди или каоподизвођач
8.1. Понуђач који је самостално поднео понуду не можеистовремено да учествује у заједничкој понуди
или каоподизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда У понуди (обрасцу
понуде), понуђач наводи накоји начин подноси понуду, односно да ли подноси понудусамостално, или
каозаједничку понуду, или подноси понудуса подизвођачем.
9. Подизвођач
9.1. Понуђач који понуду подноси са подизвођачем дужан је да:
- у Обрасцу понуде (образац 5 у конкурснојдокументацији) наведе назив и седиште подизвођача;
- попуни, печатом овери и потпише Образац "Подаци оподизвођачу" (образац 5.а у конкурсној
документацији);
- попуњену Изјаву о учешћу подизвођача – Образац 5.бу конкурсној документацији);
- за подизвођача достави доказе о испуњености условаиз члановаа 75. и 76. Закона на начин предвиђен
у делу под 6.а. уконкурсној документацији.
9.2. Понуђач је у обавези и да наведе проценат укупне вредности набавке који ће поверити
подизвођачу, а који не може бити већи од 50% као и део предмета набавке који ће извршити преко
подизвођача.
9.3. Ако понуђач у понуди наведе да ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу, дужан је
да наведе назив подизвођача, а уколико уговор између наручиоца и понуђача буде закључен, тај
подизвођач ће бити наведен у уговору.
9.4. Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев,омогући приступ код подизвођача, ради
утврђивањаиспуњености тражених услова.
9.5. Добављач не може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, у супротном
наручилац ће реализовати средство обезбеђења и раскинути уговор, осим ако би раскидом уговора
наручилац претрпео знатну штету. У овом случају наручилац ће обавестити организацију надлежну за
заштиту конкуренције.
9.6. Добављач може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, ако је на страни
подизвођача након подношења понуде настала трајнија неспособност плаћања, ако то лице испуњава
све услове одређене за подизвођача и уколико добије претходну сагласност наручиоца.
9.7. Наручилац може на захтев подизвођача пренети доспела потраживања директно подизвођачу, за
део набавке која се извршава преко тог подизвођача.
9.8. Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршењеуговорене набавке, без обзира на број
подизвођача.
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10. Заједничка понуда
10.1. Уколико понуду подноси група понуђача, у Обрасцу понуде (образац 5 у конкурсној
документацији) навести свеучеснике у заједничкој понуди.
10.2. За сваког учесника у заједничкој понуди попунити,печатом оверити и потписати Образац "Подаци
о понуђачу који је учесник у заједничкој понуди" (образац 5.в уконкурсној документацији) и доставити
доказе о испуњеностиуслова из чланова 75. и 76. Закона на начин предвиђен у делу под 6.б. у
конкурсној документацији.
10.3. Обрасци из конкурсне документације, у случајуподношења заједничке понуде, се потписују и
печатомоверавају на начин предвиђен конкурсном документацијомпод тачком 4. у оквиру Прилог број
4. Упутство понуђачима какода сачине понуду.
10.4. Сaстaвни дeo зajeдничкe пoнудe je спoрaзум кojим сe пoнуђaчи из групe мeђусoбнo и прeмa
нaручиoцу oбaвeзуjу нa извршeњe jaвнe нaбaвкe,a кojи сaдржи:
1) податке о члaну групe кojи ћe бити нoсилaц пoслa, oднoснo кojи ћe пoднeти пoнуду и кojи ћe
зaступaти групу пoнуђaчa прeд нaручиoцeм;
2) опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора
10.5. Понуђачи из групе понуђача одговарају неограниченосолидарно према наручиоцу.
11. Захтеви у погледу траженог начина и услова плаћања, евентуалних других околности од којих
зависи исправност понуде
11.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања
Плаћање ће се извршити у року до 90 дана од дана пријема рачуна.
Плаћање се врши уплатом на текући рачун понуђача.
Понуђачу није дозвољено да захтева аванс.
11.2. Захтев у погледу рока испоруке
Испорука ће се вршити сукцесивно, у количинама и динамици коју одреди сам наручилац.
Рок испоруке је 48 часова од захтева наручиоца.и то у радно време од 08 – 14 часова.
Место испоруке – на адресу наручиоца:Општа болница „Студеница“, Југ Богданова 110, просторије
службе за фармацеутску делатност (болничка апотека).
11.3. Захтев у погледу рока важења понуде
Рок важења понуде не може бити краћи од 30 дана од дана отварања понуда.
У случају да понуђач наведе краћи рок важења понуде, понуда ће бити одбијена као неприхватљива.
12. Валута и начин на који мора да буде наведена и изражена цена у понуди
12.1. Цена мора бити исказана у динарима, без пореза надодату вредност.
12.2. Образац структуре цене (образац 9 у конкурсној документацији) понуђачи попуњавају у складу са
упутством датим у конкурсној документацији.
12.3. У случају да понуђач даје попуст на понуђену вредност, мора навести овај попуст у понуди и
урачунати га у коначну вредност понуде. Уколико је дат попуст, предмет пондерисања је вредност са
урачунатим попустом. Понуђени попуст се не односи на рок плаћања.
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12.4. У цену су урачунати цена предмета набавке уз трошкове испоруке, као и сви трошкови које је
понуђач имао у вези са паковањем, заштитом од оштећења и губитка добара, претоваром, транспортом,
истоваром и испоруком
12.5. Цена ће се примењивати на целокупну уговорену количину без могућности промене истих од
стране понуђача без сагласности наручиоца. Промене јединичних цена датих у понуди могуће су у
случају промене курса евра +/-10%, што понуђач доказује достављањем извода о кретању курса евра из
Народне банке Србије.
12.6. Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са чланом
92. Закона о јавним набавкама, односно тражиће образложење свих њених саставних делова које сматра
меродавним.
13. Начин означавања поверљивих података у понуди
13.1 Подаци које понуђач оправдано означи као поверљиве, биће коришћени само у предметној јавној
набавци и неће бити доступни ником изван круга лица која буду укључена у поступак јавне набавке.
Ови подаци неће бити објављени приликом отварања понуда, нити у наставку поступка или касније
(сходно чл. 14. Закона о јавним набавкама).
13.2. Наручилац ће чувати као поверљиве све податке опонуђачима садржане у понуди који су
посебним прописомутврђени као поверљиви и које је као такве понуђач означио упонуди. Наручилац
ће као поверљиве третирати податке упонуди који су садржани у документима који су означени
каотакви, односно који у горњем десном углу садрже ознаку„ПОВЕРЉИВО“, као и испод поменуте
ознаке потписовлашћеног лица понуђача.
13.3. Уколико се поверљивим сматрасамо одређени податак садржан у документу који једостављен уз
понуди, поверљив податак мора да будеобележен црвеном бојом, поред њега мора да буде
наведено„ПОВЕРЉИВО“, а испод поменуте ознаке потпис овлашћеноглица понуђача.
13.4. Наручилац не одговара за поверљивост података којинису означени на поменути начин.
13.5. Наручилац ће одбити давање информације која бизначила повреду поверљивости података
добијених у понуди.
13.6. Неће се сматрати поверљивим цена и остали подаци изпонуде који су од значаја за примену
елемената критеријума ирангирање понуде.
13.7. Наручилац ће чувати као пословну тајну имена понуђача, као и поднете понуде, до истека рока
предвиђеногза отварање понуда.
13.8. Ако се као поверљиви означе подаци који не одговарају горе наведеним условима,наручилац ће
позвати понуђача да уклони ознаку поверљивости, тако што ће његов заступникизнад ознаке
поверљивости написати „ОПОЗИВ“, уписати датум и време и потписати се.
13.9. Ако понуђач у року који одреди наручилац не опозове поверљивост документа,наручилац ће
понуду у целини одбити.
14. Додатне информације или појашњења у вези саприпремањем понуде
14.1. Кoмуникaциja сe у пoступку jaвнe нaбaвкe и у вeзи сa oбaвљaњeм пoслoвa jaвних нaбaвки oдвиja
писaним путeм, oднoснo путeм пoштe, eлeктрoнскe пoштe или фaксoм сходно члану 20. Закона о јавним
набавкама.
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14.2. Заинтересовано лице може, у писаном облику, тражитиод наручиоца додатне информације или
појашњења у вези саприпремањем понуде, при чему може да укаже наручиоцу и на евентуалне уочене
недостаке и неправилности у конкурсној документацији, најкасније 5 (пет) дана пре истека роказа
подношење понуда сходно члану 63. Закона о јавним набавкама.
14.3. Наручилац је дужан да уроку од 3 (три) дана од дана пријема захтева за додатниминформацијама
или појашњењима конкурсне документације,одговор објавити на Порталу јавних набавки и на својој
интернет страници www.bolnicastudenicakv.co.rs.
14.4. Захтев за додатним информацијама или појашњењима у вези са припремањем понуде
заинтересовано лице ће упутити уз напомену "Захтев за додатним информацијама или појашњењима
конкурсне документације - јавна набавка добара – Санитетски потрошни материјал, ЈН број 12 – 22/17“'
на неки од следећих начина:
- путем поште на адресу Југ Богданова 110, Краљево
- путем факса на број 036/301-937.
- путем електронске поште на адресу momir.pandrc@bolnicastudenicakv.co.rs
14.5. Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 или мање дана пре истека рока за
подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и објави обавештење о продужењу
рока за подношење понуда.
14.6. По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити да допуњује
конкурсну документацију.
14.7. Тражење додатних информација или појашњења у везиса припремањем понуде телефоном није
дозвољено.
15. Начин на који се могу захтевати додатна објашњењаод понуђача после отварања понуда и
вршитиконтрола код понуђача, односно његовог подизвођача (сходно члану 93. Закона о јавним
набавкама)
15.1. Наручилац може приликом стручне оцене понуда дазахтева од понуђача додатна објашњења која
ће му помоћипри прегледу, вредновању и упоређивању понуда.
15.2. Наручилацможе да врши и контролу (увид) код понуђача односноњеговог подизвођача.
15.3. Нaручилaц нe мoжe дa зaхтeвa, дoзвoли или пoнуди прoмeну eлeмeнaтa пoнудe кojи су oд знaчaja
зa примeну критeриjумa зa дoдeлу угoвoрa, oднoснo прoмeну кojoм би сe пoнудa кoja je нeoдгoвaрajућa
или нeприхвaтљивa учинилa oдгoвaрajућoм, oднoснo прихвaтљивoм, oсим aкo другaчиje нe прoизлaзи
из прирoдe пoступкa jaвнe нaбaвкe.
15.4. Нaручилaц мoжe, уз сaглaснoст пoнуђaчa, дa изврши испрaвкe рaчунских грeшaкa уoчeних
приликoм рaзмaтрaњa пoнудe пo oкoнчaнoм пoступку oтвaрaњa пoнудa.
15.5. У случajу рaзликe измeђу jeдиничнe и укупнe цeнe, мeрoдaвнa je jeдиничнa цeнa.
15.6. Aкo сe пoнуђaч нe сaглaси сa испрaвкoм рaчунских грeшaкa, нaручилaц ћe њeгoву пoнуду oдбити
кao неприхватљиву.
16. Критеријум за избор најповољније понуде
16.1.У предметном поступку јавне набавке добара –Санитетски потрошни материјал, критеријум за
оцењивањепонуде је најниже понуђена цена.
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16.2. У случају да се избор не може извршити из разлога штопостоје две или више понуда са
идентичном ценом, предност ће имати она понуда која је првадостављена на адресу наручиоца.
17.Обавештење о поштовању обавеза које произилазе из важећих прописа о заштити на раду,
запошљавању и условима рада и заштити животне средине, сходно члану 75, став 2. Закона о
јавним набавкама
17.1. Понуђач је у обавези да при састављању понуде наведе да је поштовао обавезе које произилазе из
важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада и заштити животне средине,као и
да немају забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде (Образац 13).
18.Обавештење о накнади за коришћење патената
18.1. Накнаду за коришћење патента, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне
својине трећих лица сноси понуђач.
19.Негативне референце
19.1. Наручилац може одбити понуду уколико поседује доказ да је понуђач у претходне три године пре
објављивања позива за подношење понуде у поступку јавне набавке:
1) поступао супротно забрани из чл. 23. и 25. Закона о јавним набавкама;
2) учинио повреду конкуренције;
3) доставио неистините податке у понуди или без оправданих разлога одбио да закључи уговор о јавној
набавци, након што му је уговор додељен;
4) одбио да достави доказе и средства обезбеђења на шта се у понуди обавезао.
19.2. Наручилац може одбити понуду уколико поседује доказ који потврђује да понуђач није испуњавао
своје обавезе по раније закљученим уговорима о јавним набавкама који су се односили на исти предмет
набавке, за период од претходне три године пре објављивања позива за подношење понуде.
19.3. Доказ може бити:
1) правоснажна судска одлука или коначна одлука другог надлежног органа;
2) исправа о реализованом средству обезбеђења испуњења обавеза у поступку јавненабавке или
испуњења уговорних обавеза;
3) исправа о наплаћеној уговорној казни;
4) рекламације потрошача, односно корисника, ако нису отклоњене у уговореном року;
5) извештај надзорног органа о изведеним радовима који нису у складу са пројектом,односно уговором;
6) изјава о раскиду уговора због неиспуњења битних елемената уговора дата на начин ипод условима
предвиђеним законом којим се уређују облигациони односи;
7) доказ о ангажовању на извршењу уговора о јавној набавци лица која нису означена у понуди као
подизвођачи, односно чланови групе понуђача.
8) други одговарајући доказ примерен предмету јавне набавке , који се односи на испуњење обавезе у
ранијим поступцима јавне набавке или по закљученим уговорима о јавним набавкама.
19.4. Наручилац ће понуду понуђача који је на списку негативних референци одбити као
неприхватљиву ако је предмет јавне набавке истоврсан предмету за који је понуђач добио негативну
референцу.
19.5. Наручилац може одбити понуду ако поседује доказ из чл. 82 става 3. тачка 1) Закона, који се
односи на поступак који је спровео или уговор који је закључио и други наручилац ако је предмет јавне
набавке истоврсан.
20.Средства финансијског обезбеђења
Као средства финансијског обезбеђења понуђач подноси менице на начин предвиђен у конкурсној
документацији.
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20.1. Меница за озбиљност понуде у висини од 5% одпонуђене цене, ради заштите наручиоца од
ризика од повлачења поднете понуде од странепонуђача, или одустанка од евентуалног закључења
уговора.
20.1.1. Рок важења менице једнак је року важења понуде.
20.1.2. Меница се доставља уз понуду, у супротном понуда ће бити одбијена као неприхватљива.
20.1.3. Понуђач уз меницу доставља и копије картона са депонованим потписима овлашћенихлица
понуђача, као и овлашћење Наручиоцу да меницу може попунити у складу са
конкурсномдокументацијом.
20.1.4. Наручилац задржава меницу до истека рока важења понуде.
20.1.5. У случају да се понуђач пријављује за више партија, узпонуду може да приложи једну
регистровану бланко соло меницузаозбиљност понуде за све наведене пријављене партије.
20.1.6. Наручилац ће уновчити регистровану бланко соло меницу дату уз понуду уследећим
случајевима:
- уколико понуђач након истека рока за подношењепонуда повуче или мења своју понуду;
- уколико понуђач чија је понуда изабрана каонајповољнија благовремено не потпише уговор
ојавној набавци;
- уколико изабрани понуђач не поднесе меницу за добро извршење посла у складу сазахтевима из
конкурсне документације.
20.2

Бланко меницу као средство обезбеђења за добро извршење посла у висини од 10% од
укупно уговорене цене.
20.2.1. Понуђач уз понуду доставља писмо о намерама на свом меморандуму где је
неопходно да наведу да ће доставити регистровану бланко соло меницу, менично
овлашћење на износ од 10 % од укупне вредности уговора и картон депонованих потписа
уколико дође до потписивања уговора о јавној набавци са изабраним понуђачем.
20.2.2. Меница се доставља истовремено са закључењем уговора.
20.2.3. Понуђач уз меницу доставља и копије картона са депонованим потписима
овлашћенихлица понуђача, као и овлашћење Наручиоцу да меницу може попунити у складу са
уговором.
20.2.4. Рок важења менице је 10 дана дуже од дана истека рока важења уговора, односнорока за
коначно извршење уговорене обавезе.

20.2.5. Наручилац ће уновчити регистрованубланко соло меницу за добро и благовремено
извршење посла у случају да понуђач не буде извршаваосвоје уговорне обавезе у роковима и на
начин предвиђенуговором.
20.2.6. Инструменти финансијског обезбеђења морају бити безусловни, без приговора и плативи
напрви позив.
НАПОМЕНА:
Менице морају бити регистроване у Регистру меница Народне банке Србије, а као доказпонуђач уз
меницу доставља копију Захтева за регистрацију менице оверену од пословнебанке.
Уколико се током трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе,важност меница мора
се продужити.
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21. Подаци о државном органу или организацији, односно органу или служби територијалне
аутономије илилокалне самоуправе где се могублаговременодобити исправни подаци о пореским
обавезама, заштити животне средине, заштити при запошљавању, условима рада и сл., а који су
везани за извршење уговора о јавној набавци
21.1. Подаци о пореским обавезама, заштити животне средине, заштити при запошљавању, условима
рада и сл. се могу добити код следећих институција:
1. Министарство финансија и привреде Републике Србије – www.mfp.gov.rs
2. Пореска управа Републике Србије - http://poreskaupravars.org/
3. Министарство правде и државне управе Републике Србије - www.drazavnauprava.gov.rs
4. Министарство рада, запошљавања и социјалне политике Републике Србије - www.minrzs.gov.rs
5. Агенција за заштиту животне средине – www.sepa.gov.rs
6. Министарство енeргетике, развоја и заштите животне средине - www.merz.gov.rs
22.Рок у којем ће наручилац донети одлуку о додели уговора
22.1. Одлуку о додели уговора,која ће битиобразложена и која ће садржатинарочито податке из
извештаја о стручној оцени понуда као и упутство о правном стредству, наручилац ће донети у року од
25 дана од данајавног отварања понуда.
23. Одбијање понуда и обустава поступка
23.1. Само благовремено поднета понуда биће јавно отворена и узета уразматрање. Ако је поднета
неблаговремена понуда, наручилац ће је по окончању поступка отварања вратити неотворену понуђачу,
са назнаком да је поднета неблаговремена.
23.2. Неодговарајуће понуде ће бити одбијене.
23.3. Наручилац задржава право да одбије и неприхватљиву понуду.
23.4. Наручилац може обуставити поступак јавне набавке уколико нису испуњени услови за
изборнајповољнијих понуда, а задржава право да одустане од закључења уговора у било којој
фазипоступка из објективних и доказивих разлога, који се нису могли предвидети у моменту покретања
поступка.
24.Захтев за заштиту права
24.1. Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач,односно заинтересовано лице које има интереса
за доделу уговора.
24.2. Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу непосредно – предајом у писарници наручиоца,
или поштом препоручено са повратницом, а копија се истовремено доставља Републичкој комисији.
24.3. Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње
наручиоца, осим уколико Законом није другачије одређено.
24.4. Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда
или конкурсне документације сматраће се благовременим ако је примљен од стране наручиоца
најкасније седам дана пре истека рока за подношење понуде, без обзира на начин достављања и
уколико је подносилац захтева у складу са чл. 63 ст. 2 овог закона указао наручиоцу на евентуалне
недостатке и неправилност, а наручилац исте није отклонио.
24.5. Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које је наручилац предузео пре истека рока за
подношење понуда, а након истека рока из чл. 149 ст. 3 Закона, сматраће се благовременим уколико је
поднет најкасније до истека рока за подношење понуда.
24.6. Рок наведен у претходном ставу се не примењује, ако подносилац захтева или са њим повезано
лице није учествовало у поступку предметне јавне набавке.
24.7. После доношења одлуке наручиоца о додели уговора или одлуке о обустави поступка предметне
јавне набавке, рок за подношење захтева за заштиту права је десет дана од дана објављивања одлуке на
Порталу јавних набавки .
24.8. Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку јавне
набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово подношење пре
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истека рока за подношење захтева из члана 149. став 3. Закона, а подносилац захтева га није поднео пре
истека тог рока.
24.9. Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране истог
подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за које је подносилац
захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева.
24.10. Подносилац захтева је дужан да на рачун буџетаРепублике Србије уплати таксу у износу од
120.000,00 динара(број жиро рачуна: 840-742221843-57 или 840-30678845-06, шифра плаћања:
153,позив на број: 97 50-016, сврха: Републичка административнатакса са назнаком и бројем набавке на
коју се односи, корисник: БуџетРепублике Србије).
24.10. О поднетом захтеву за заштиту права наручилац објављује обавештење о поднетом захтеву за
заштиту права на Порталу јавних набавки и на својој интернет старници најкасније у року од два дана
од дана пријема захтева за заштиту права.
24.11. Сходно чл. 150 ст. 2) до 3) Захтев за заштиту права задржава даље активности наручиоца у
поступку јавне набавке до доношења одлуке о поднетом захтеву за заштиту права, ако Републичка
комисија за заштиту права или одговорно лице на предлог наручиоца не одлучи другачије.
25. Рок за закључење уговора
25.1.Наручилац је дужан да уговор о јавној набавци достави понуђачу којем је уговор додељен у року
од 8 дана од дана протока рока за подношење захтева за заштиту права.
25.2. Наручилац може и пре истека рока за подношење захтева за заштиту права закључити уговор о
јавној набавци схдно члану 112. Закона о јавним набавкама.
25.3. Изабрани понуђач је дужан да уговор, потписан иоверен, достави наручиоцу у року од 5 дана од
дана када гаје наручилац позвао да закључе уговор.
26.Наручилац задржава право да:
- измени или допуни конкурсну документацију уколико се, у року предвиђеном за достављање понуда,
укаже потреба за тим, с тим што је дужан да све новонастале измене или допуне конкурсне
документације, објави на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници (сходно члану 63.
Закона о јавним набавкама).
- одустане од вршења избора ако установи да ниједна понуда не одговара захтевима из конкурсне
документације или ако престане потреба за предметном набавком.
27. Одустајање од закључења уговора о јавној набавци
27.1. Уколико изабрани понуђач одбије да закључи уговор наручилац може да приступи заључивању
уговораса првим следећим најповољнијим понуђачем у складу са чланом 113.став 3. Закона о
јавнимнабавкама.
28.Увид у документацију
28.1. Понуђач има право да изврши увид у документацију о спроведеном поступку јавне набавке после
доношења одлуке о додели уговора, односно одлуке о обустави поступка о чему може поднети писмени
захтев наручиоцу.
28.2. Наручилац је дужан да лицу из става 1. ове тачке, омогући увид у документацију и копирање
документације из поступка о трошку подносиоца захтева, у року од два дана од дана пријема писаног
захтева, уз обавезу да заштити податке у складу са чланом 14. Закона о јавним набавкама.
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Прилог број 5.
ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ
Понуда бр. _____ од _____ за јавну набавку добара – Санитетски потрошни материјалЈН број 12 –
22/17, за коју је наручилац објавио позив за подношење понуда на Порталу Управе за јавне набавке и
интернет страници наручиоца, дана 26.12.2017. године
Општи подаци о понуђачу
Назив понуђача:
___________________________________________________
Адреса понуђача (улица, општина, град):
___________________________________________________
Матични број понуђача:
___________________________________________________
Порески идентификациони број понуђача (ПИБ)
___________________________________________________
Име и презиме законских заступника
__________________________________________________
__________________________________________________
Име особе одговорне за потписивање уговора
___________________________________________________
Име особе за контакт:
___________________________________________________
Електронска адреса понуђача (е-маил):
___________________________________________________
Телефон:
___________________________________________________
Телефакс:
___________________________________________________
Број рачуна понуђача и назив банке:
___________________________________________________
2) Понуду дајем: (заокружити и податке уписати за а), б) или в))
а) самостално
б) са подизвођачем:
1. ________________
2. ________________
3. ________________
[навести назив и седиште свих подизвођача]
в) као заједничку понуду:
1. _________________________________________________
2. _________________________________________________
3. _________________________________________________
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[навести назив и седиште свих учесника у заједничкој понуди]
3) Понуду дајем: (заокружити и податке уписати за а) или б))
а) за целокупну набавку
б) за партије _________________________________________
4) Плаћање ће се извршити у року до 90дана од дана пријеме рачуна.
Плаћање се врши уплатом на текући рачун понуђача.
5) Испорука ће се вршити сукцесивно, у количинама и динамици коју одреди сам наручилац.
Рок испоруке је 48 часова од захтева наручиоца. и то у радно време од 08 – 14 часова.
Место испоруке – на адресу наручиоца:Општа болница „Студеница“, Југ Богданова 110, просторије
службе за фармацеутску делатност (болничка апотека).
6) Рок важења понуде износи ________ дана од дана отварања понуда.
(не краћи од 30 дана од дана отварања понуда).

место .................
датум .................

М. П.

потпис овлашћеног лица

Напомене:
Образац понуде понуђач мора да попуни, оверипечатом и потпише, чиме потврђује да су тачни
подацикоји су у обрасцу понуде наведени.
Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, групапонуђача може да се определи да образац понуде
потписујуи печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача илигрупа понуђача може да одреди
једног понуђача из групе којиће попунити, потписати и печатом оверити образацпонуде
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Прилог број 5.а

ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

Назив подизвођача:
___________________________________________________
Адреса подизвођача (улица, општина, град):
___________________________________________________
Матични број подизвођача:
___________________________________________________
Порески идентификациони број подизвођача (ПИБ):
___________________________________________________
Име особе за контакт:
___________________________________________________
Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач
___________________________________________________
Део предмета набавке који ће извршити подизвођач
___________________________________________________
Електронска адреса подизвођача (е-маил):
___________________________________________________
Телефон/Факс:
___________________________________________________
Број рачуна понуђача и назив банке:
___________________________________________________
датум:
место:

М.П.

потпис овлашћеног лица

Напомена:
Образац 5.a „Подаци о подизвођачу“попуњавају само они понуђачи који понуду подносе
саподизвођачем.
Уколико понуђач наступа са већим бројем подизвођачаовај образац фотокопирати, попунити за
свакогподизвођача и доставити уз понуду.
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Прилог број 5.б

УЧЕШЋЕ ПОДИЗВОЂАЧА

ИЗЈАВА О УЧЕШЋУ ПОДИЗВОЂАЧА

Поводом позива за подношење понуде за јавну набавку добра –Санитетски потрошни материјал ЈН број
12 – 22/17, за коју је наручилац објавио позив за подношење понуда на Порталу Управе за јавне набавке
и интернет страници наручиоца, дана 26.12.2017.године, изјављујем да наступам са
подизвођачем/подизвођачима и у наставку наводимо његово/њихово учешће по вредности:
- у понуди подизвођач_________________________________________________________
(навести назив подизвођача)
у укупној вредности понуде учествује на следећи начин – ___________________________,
што износи _______% вредности понуде.

датум:
место:

М.П.

потпис овлашћеног лица

Напомена:
- Изјава се попуњава само у случају да понуђач наступа са подизвођачима, у супротномисту не треба
попуњавати, потписивати ни оверавати
- У случају већег броја подизвођача образац треба копирати у довољном бројупримерака.
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Прилог број 5.в

ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ КОЈИ ЈЕ УЧЕСНИК
У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ

Назив учесника у заједничкој понуди:
___________________________________________________
Адреса понуђача (улица, општина, град):
___________________________________________________
Матични број понуђача:
___________________________________________________
Порески идентификациони број понуђача (ПИБ):
___________________________________________________
Име особе за контакт:
___________________________________________________
Електронска адреса понуђача (е-маил):
___________________________________________________
Телефон/Факс:
___________________________________________________
Број рачуна понуђача и назив банке:
___________________________________________________

датум:
место:

М.П.

потпис овлашћеног лица

Напомена:
Образац 5.в „Подаци о понуђачу који је учеснику заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи
којиподносе заједничку понуду, у ком случају је потребно да сенаведени образац копира у довољном
броју примерака, да сепопуни и достави за сваког понуђача који је учесник узаједничкој понуди
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Прилог број 5.1
ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ СА СТРУКТУРОМ ЦЕНЕ
ПАРТИЈА 1 – Убодни материјал- дводелни и троделни шприцеви
Р.
Назив добра
Јед.
Кол.
Јед. Цена
Стопа
Јед. Цена
бр.
Мере
без ПДВ
ПДВ
са ПДВ-ом
Špric bez PVC-a, ster.EO, 2ml trodelnIi sa
komad
1
36000
gumicom, sa podelom na 0.1 ml
a
Špric bez PVC-a, ster.EO, 5ml trodelnIi sa
komad
2
36000
gumicom, sa podelom na 0.2 ml
a
Špric bez PVC-a, ster.EO, 10ml trodelniI sa
komad
3
48000
gumicom, sa podelom na 0.2 ml
a
Špric bez PVC-a, ster.EO, 20ml trodelnIi sa
komad
4
36000
gumicom, sa podelom na 1 ml
a
Špric bez PVC-a, ster.EO, 50ml trodelnIi sa
komad
5
1200
gumicom, bezbojan
a
Špric LUER LOCK PERFUZOR bez PVC-a,
ster.EO, 50ml trodelnI sa gumicom,duplom
6
300
skalom na klipu i telu šprica za fotosenzitivne
komad
lekove , Opaque
a
ŠPRIC 150 ml sa širokim nastavkom i ojačanjem,
prstenom na vrhu šprica, bez pvc-a, trodelni sa
7 gumicom, za višekratnu upotrebu sa mogućnošću
60
lakog otvaranja i itri prstena na klipu i telu šprica
komad
za preciznu aplikaciju sa podeocima na 10 ml
a
Špric bez PVC-a, ster.EO,2ml dvodelni sa
komad
8
120000
podelom na 0.1 ml
a
Špric bez PVC-a, ster.EO, 5ml dvodelni sa
komad
9
132000
podelom na 0.2 ml
a
1 Špric bez PVC-a, ster.EO, 10ml dvodelni sa
komad
120000
0 podelom na 0.5 ml
a
1 Špric bez PVC-a, ster.EO, 20ml dvodelni sa
komad
48000
1 podelom na 1 ml
a
Укупна вредност без ПДВ
Попуст у %
Укупна вредност без ПДВ са попустом
Укупан ПДВ у дин.
Укупна вредност са ПДВ
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Укупна цена
без ПДВ

Произвођач

МЕСТО И ДАТУМ
_________________

М.П.

ПОТПИС ПОНУЂАЧА
_____________________

ПАРТИЈА 2 – Убодни материјал-Шприцеви са хепарином и беби системи за вакумско узорковање крви
Р.
Назив добра
Јед.
Кол.
Јед. Цена
Стопа
Јед. Цена
Укупна цена
бр.
Мере
без ПДВ
ПДВ
са ПДВ-ом
без ПДВ
Heparinizirani spricevi ZA GASNE ANALIZE SA komad
1
5400
IGLOM
a
Bebi sistem za vakumsko uzorkovanje krvi 21G ili komad
2
1200
23G
a
Špricevi insulinski sa odvojenom iglom za 100komad
3
18000
jedinični insulin
a
Укупна вредност без ПДВ
Попуст у %
Укупна вредност без ПДВ са попустом
Укупан ПДВ у дин.
Укупна вредност са ПДВ
МЕСТО И ДАТУМ
М.П.
ПОТПИС ПОНУЂАЧА
_________________
_____________________
ПАРТИЈА 3 – Убодни материјал -ПВЦ игле
Р.
Назив добра
бр.
1
2
3
4
5
6
7

Sterilne insulinske igle 0,45;
Sterilne igle za vakcinaciju 0,5x25
Sterilne igle za vakcinaciju 0,6x60
Sterilne igle za vakcinaciju 0,6x25; 0,6x30
Sterilne igle 0,8;0,9 x 40
Sterilne igle za rastvaranje 1,2x40
Sterilne igle za rastvaranje 1,2x40, BLUNT FILL(
ostren vrh pod uglom od 45º)

Јед.
Мере
komad
a
komad
a
komad
a
komad
a
komad
a
komad
a
komad
a

Кол.

Јед. Цена
без ПДВ

Стопа
ПДВ

Јед. Цена
са ПДВ-ом

42000
2000
500
4000
300000
180000
300
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Укупна цена
без ПДВ

Произвођач

Произвођач

8

Sterilne igle za rastvaranje 1,6x40

komad
a

МЕСТО И ДАТУМ
_________________

М.П.

ПАРТИЈА 4 – СКАЛПЕЛ НОЖИЋИ
Р.
Назив добра
бр.
1

Skalpel nožići br 10,11,15,20,21,22 a 100

Јед.
Мере
pakova
nje

МЕСТО И ДАТУМ
_________________
- Понуђено добро мора одговарати стандарду ISO 7740
- Да је израђено од висококвалитетног карбонског челика
- Да поседује оштар врх ножића
- Да има 0% нечистоће
ПАРТИЈА 5 – МУКОСИ И БЕБИ СИСТЕМИ
Р.
Назив добра
бр.
1

Set za sukciju beba-mukos CH 6,8

2

Bebi sistemi 23G,25G

500

Јед.
Мере
komad
a
komad
a

Кол.

Укупна вредност без ПДВ
Попуст у %
Укупна вредност без ПДВ са попустом
Укупан ПДВ у дин.
Укупна вредност са ПДВ
ПОТПИС ПОНУЂАЧА
_____________________
Јед. Цена
без ПДВ

Стопа
ПДВ

Јед. Цена
са ПДВ-ом

Укупна цена
без ПДВ

Произвођач

300

М.П.

Кол.

Укупна вредност без ПДВ
Попуст у %
Укупна вредност без ПДВ са попустом
Укупан ПДВ у дин.
Укупна вредност са ПДВ
ПОТПИС ПОНУЂАЧА
_____________________

Јед. Цена
без ПДВ

Стопа
ПДВ

Јед. Цена
са ПДВ-ом

2400
600
Укупна вредност без ПДВ
Попуст у %
Укупна вредност без ПДВ са попустом
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Укупна цена
без ПДВ

Произвођач

Укупан ПДВ у дин.
Укупна вредност са ПДВ

МЕСТО И ДАТУМ
_________________

М.П.

ПАРТИЈА 6 – I.V. SISTEMI
Р.
Назив добра
бр.
Sistemi za infuziju sa luer konektorom,
1 regulatorom protoka, plastičnom iglom,
vazdušnim ventilom, dužina creva 150 cm.
Infuzioni sistem sa luer lok konektorom i telom
regulatora dužine min. 55 mm DEHP-FREE, easy
2 open blister pakovanjem (gas propustljiv papir i
folija) i dužinom creva min 150 cm, i površinom
filtera min. 1,13cm2
Transfuzioni sistem sa plastičnom iglom, luer lok
konektorom i telom regulatora dužine min 55 mm
3 DEHP-FREE, easy open blister pakovanjem (gas
propistljiv papir i folija), i dužinom creva min.
150 cm i površinom filtera min. 17,00cm2
4 Sistem za infuziju za fotosenzitivne lekove

МЕСТО И ДАТУМ
_________________

Јед.
Мере

Кол.

komad
a

60000

ПОТПИС ПОНУЂАЧА
_____________________
Јед. Цена
без ПДВ

Стопа
ПДВ

Јед. Цена
са ПДВ-ом

Укупна цена
без ПДВ

Произвођач

30000
komad
a
10000
komad
a
300

М.П.

ПАРТИЈА 7– И.В. системи за апликацију специфичних лекова
Р.
Назив добра
Јед.
Кол.
бр.
Мере
Infuzioni sistem bez PVC-a i Latexa, sa filterom komad
1
360
od 0,2 μm za administraciju Paklitaksela
a

Укупна вредност без ПДВ
Попуст у %
Укупна вредност без ПДВ са попустом
Укупан ПДВ у дин.
Укупна вредност са ПДВ
ПОТПИС ПОНУЂАЧА
_____________________
Јед. Цена
без ПДВ

Стопа
ПДВ

Јед. Цена
са ПДВ-ом
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Укупна цена
без ПДВ

Произвођач

2

3

4
5

Sistem za infuziju sa vazdušnim 15 μm
filterom,koji onemogućava ulazak vazduha u
tubing na dnu komore i filterom za sprečavanje
isticanja leka prilikom ispune sistema, ne sadrži
DEHP, sa mogućnošću back -check valvule na
kraju tubinga
Šiljak za višekratno izvlačenje sadržaja iz boce
zapremine od 3-1000ml, sa antibakterijskim
filterom 0,45 µm
Šiljak za višekratno izvlačenje sadržaja iz boce
zapremine od 3-1000ml, 5 µm partikula filterom i
0,2 µm aerosol filterom kao zaštita od toksičnih
isparenja, sa integrisanom valvulom
Bezigleni konektor za rastvaranje lekova u flakon
bočicama ,ulaz prečnika 20mm.“

18000
komad
a
komad
a
komad
a
komad
a

1200

1200
6000
Укупна вредност без ПДВ
Попуст у %
Укупна вредност без ПДВ са попустом
Укупан ПДВ у дин.
Укупна вредност са ПДВ

МЕСТО И ДАТУМ
_________________

М.П.

ПОТПИС ПОНУЂАЧА
__________________

ПАРТИЈА 8- И.В. СИСТEМИ ЗA ИНФУЗИOНУ ПУМПУ VOLUMAT AGILIA
Р.
Назив добра
Јед.
Кол.
Јед. Цена
Стопа
Јед. Цена
Укупна цена
бр.
Мере
без ПДВ
ПДВ
са ПДВ-ом
без ПДВ
komad
1 Sistem za infuzionu pumpu VOLUMAT-AGILIA
180
a
Укупна вредност без ПДВ
Попуст у %
Укупна вредност без ПДВ са попустом
Укупан ПДВ у дин.
Укупна вредност са ПДВ
МЕСТО И ДАТУМ
М.П.
ПОТПИС ПОНУЂАЧА
_________________
__________________
Конкурсна документација за набавку добара- санитетски потрошни материјал 12-22/17
Страна 28/146

Произвођач

ПАРТИЈА 9– УРИН КЕСЕ
Р.
Назив добра
бр.
Urin kesa sterilna zapremine 2000ml, dužina creva
1
120 cm sa ispusnim ventilom u najnižoj tački
2

Sterilne urin kese pedijatrijske

3.

Кеsa za urin sa konektorom za merenje dijureze

МЕСТО И ДАТУМ
_________________

Јед.
Мере
komad
a
komad
a
komad
a

Кол.

Јед. Цена
без ПДВ

Стопа
ПДВ

Јед. Цена
са ПДВ-ом

Укупна цена
без ПДВ

Произвођач

18000
1600
20

М.П.

Укупна вредност без ПДВ
Попуст у %
Укупна вредност без ПДВ са попустом
Укупан ПДВ у дин.
Укупна вредност са ПДВ
ПОТПИС ПОНУЂАЧА
__________________

ПАРТИЈА 10 – FOLY КAТEТEРИ И НЕЛАТОНОВИ КАТЕТЕРИ
Р.
Назив добра
Јед.
Кол.
Јед. Цена
Стопа
Јед. Цена
бр.
Мере
без ПДВ
ПДВ
са ПДВ-ом
Foly dvolumenski 100% silikonski kateter,
1 radiopak tip,sa uvodjacem, balon 1.5-3ml,
50
CH6.CH8.CH10,duzine 32.5cm
kom.
Nelaton kateter, bez balona CH6.CH8.CH10,
2
150
duzine 18cm I 40cm /muski I zenski/
kom.
Foly dvolumenski latex kateteri, pedijatrijski sa
3
100
balonom I uvođačen CH 6, CH 8, CH 10
kom.
Foly dvolumenski latex kateteri, balon 5-15ml, CH
4
6600
12. 14. 16. 18. 20. 22. 24
kom.
Foly dvolumenski 100% silikonski kateter,
5 netransparentan,sa ravnim integrisanim balonom
10
do 10ml CH16, CH18,duzine 43cm, radiopak tip
komad
6
1000
Cathetr plug- sterilni pvc-zapusac za foly kateter
a
Укупна вредност без ПДВ
Попуст у %
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Укупна цена
без ПДВ

Произвођач

Укупна вредност без ПДВ са попустом
Укупан ПДВ у дин.
Укупна вредност са ПДВ

МЕСТО И ДАТУМ
М.П.
_________________
НАПОМЕНА ЗА ПАРТИЈУ 10: обавезна достава каталога
ПАРТИЈА 11 - - УРОЛОШКИ КАТЕТЕРИ I
Р.
Назив добра
бр.
Sonda ureteralna sa olivom , metalnim vodičem I
1
konektorom ,CH04-10 dužine 69,5 cm Neoplex

Јед.
Мере
komad
a

МЕСТО И ДАТУМ
_________________

ПОТПИС ПОНУЂАЧА
__________________

Кол.

Јед.
Мере
komad
a

Стопа
ПДВ

Јед. Цена
са ПДВ-ом

Укупна цена
без ПДВ

Произвођач

10
Укупна вредност без ПДВ
Попуст у %
Укупна вредност без ПДВ са попустом
Укупан ПДВ у дин.
Укупна вредност са ПДВ
ПОТПИС ПОНУЂАЧА
__________________

М.П.

ПАРТИЈА 12 - УРЕТЕРАЛНИ КАТЕТЕРИ II
Р.
Назив добра
бр.
Ureteralna prava whistle sonda za retrogradno
sondiranje uretera, promera CH 03-08 Neoplex,
1
graduisana, sa mandrenom i konektorom, duzine
70 cm

Јед. Цена
без ПДВ

Кол.

Јед. Цена
без ПДВ

Стопа
ПДВ

Јед. Цена
са ПДВ-ом

10
Укупна вредност без ПДВ
Попуст у %
Укупна вредност без ПДВ са попустом
Укупан ПДВ у дин.
Укупна вредност са ПДВ
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Укупна цена
без ПДВ

Произвођач

ПОТПИС ПОНУЂАЧА
_________________

М.П.

ПАРТИЈА 13 - УРЕТЕРАЛНИ КАТЕТЕРИ III
Р.
Назив добра
бр.
Ureteralni JJ stent, promera CH4.8,6,7,8 O/C
dužine 28cm - Komponente seta:
1)JJ sonda u organizmu od 3-6 nedelja,
graduisana, od radiopaknog poliuretana-PUR);
1
2)Pušer 40cm;
3)Žica vodilja sa fleksibilnim krajem u dužini od
150cm;
4)Štipaljka

МЕСТО И ДАТУМ
_________________
ПАРТИЈА 14 - УРЕТЕРАЛНИ КАТЕТЕРИ IV
Р.
Назив добра
бр.
Single Loop ureteralne sonde Ch 6-8, od
1 polyurethana, duzine 90cm, sa teflonskim
uvodjacem 100cm

Јед.
Мере

МЕСТО И ДАТУМ
__________________

Кол.

Јед. Цена
без ПДВ

Стопа
ПДВ

Јед. Цена
са ПДВ-ом

Укупна цена
без ПДВ

20
komad
a
Укупна вредност без ПДВ
Попуст у %
Укупна вредност без ПДВ са попустом
Укупан ПДВ у дин.
Укупна вредност са ПДВ
ПОТПИС ПОНУЂАЧА
__________________

М.П.
Јед.
Мере

Кол.

komad
a

10

Јед. Цена
без ПДВ

Стопа
ПДВ

Јед. Цена
са ПДВ-ом

Укупна цена
без ПДВ

Укупна вредност без ПДВ
Попуст у %
Укупна вредност без ПДВ са попустом
Укупан ПДВ у дин.
Укупна вредност са ПДВ
МЕСТО И ДАТУМ
_________________

Произвођач

М.П.

ПОТПИС ПОНУЂАЧА
__________________

ПАРТИЈА 15 - УРЕТЕРАЛНИ КАТЕТЕРИ V
Конкурсна документација за набавку добара- санитетски потрошни материјал 12-22/17
Страна 31/146

Произвођач

Р.
бр.
1

Назив добра
Dormia sonde - 4 upredene žice; 4 prave žice 90-120 cm dužine, Ch 2-4;

Јед.
Мере
komad
a

Кол.

Јед. Цена
без ПДВ

Стопа
ПДВ

Јед. Цена
са ПДВ-ом

Укупна цена
без ПДВ

Произвођач

3
Укупна вредност без ПДВ
Попуст у %
Укупна вредност без ПДВ са попустом
Укупан ПДВ у дин.
Укупна вредност са ПДВ

МЕСТО И ДАТУМ
_________________
ПАРТИЈА 16 - УРЕТЕРАЛНИ КАТЕТЕРИ VI
Р.
Назив добра
бр.
Trokraki, prostaticni 100% silikon kateter,
1 poprečni presek pravougaonik, balon do 80ml,
promera CH 18-22, Dufour ili Dellinot ili prav

М.П.
Јед.
Мере

Кол.

komad
a

120

МЕСТО И ДАТУМ
_________________

М.П.

ПАРТИЈА 17 - УРЕТЕРАЛНИ КАТЕТЕРИ VII
Р.
Назив добра
Јед.
бр.
Мере
100% Silikonski dvožilni kateter, nelaton,
1 poprečni presek pravougaonik, balon 10-15 ml,
komad
br.12 -24 ch
a

Кол.

ПОТПИС ПОНУЂАЧА
__________________
Јед. Цена
без ПДВ

Стопа
ПДВ

Јед. Цена
са ПДВ-ом

Укупна цена
без ПДВ

Произвођач

Укупна вредност без ПДВ
Попуст у %
Укупна вредност без ПДВ са попустом
Укупан ПДВ у дин.
Укупна вредност са ПДВ
ПОТПИС ПОНУЂАЧА
__________________
Јед. Цена
без ПДВ

Стопа
ПДВ

Јед. Цена
са ПДВ-ом

150
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Укупна цена
без ПДВ

Произвођач

Укупна вредност без ПДВ
Попуст у %
Укупна вредност без ПДВ са попустом
Укупан ПДВ у дин.
Укупна вредност са ПДВ
МЕСТО И ДАТУМ
_________________

М.П.

ПАРТИЈА 18 - УРЕТЕРАЛНИ КАТЕТЕРИ VII
Р.
Назив добра
Јед.
бр.
Мере
Foly kateter - 100% silikon, sa timman vrhom Ch
1 12 - 22 sa balonom 10-15 ml sa jednim otvorom
komad
na vrhu
a

МЕСТО И ДАТУМ
_________________

Кол.

Јед. Цена
без ПДВ

Стопа
ПДВ

Јед. Цена
са ПДВ-ом

Укупна цена
без ПДВ

Произвођач

150
Укупна вредност без ПДВ
Попуст у %
Укупна вредност без ПДВ са попустом
Укупан ПДВ у дин.
Укупна вредност са ПДВ
ПОТПИС ПОНУЂАЧА
__________________

М.П.

ПАРТИЈА 19 - УРЕТЕРАЛНИ КАТЕТЕРИ IX
Р.
Назив добра
бр.
Foly kateter 100% silikonski pediatric sa
1 nelatonovim vrhom sa PLASTIČNIM vodicem Ch
8-10,sa balonom 3ml, duzine 30-35 cm

МЕСТО И ДАТУМ
_________________

ПОТПИС ПОНУЂАЧА
__________________

Јед.
Мере

Кол.

komad
a

80

М.П.

Јед. Цена
без ПДВ

Стопа
ПДВ

Јед. Цена
са ПДВ-ом

Укупна цена
без ПДВ

Укупна вредност без ПДВ
Попуст у %
Укупна вредност без ПДВ са попустом
Укупан ПДВ у дин.
Укупна вредност са ПДВ
ПОТПИС ПОНУЂАЧА
__________________
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ПАРТИЈА 20 - УРЕТЕРАЛНИ КАТЕТЕРИ X
Р.
Назив добра
бр.
Polučvrsti (narandžasti) mersijerov kateter iz
1
jednog dela Ch 6-20, dužine 40 cm, od neoplexa

Јед.
Мере
komda

Кол.

Јед. Цена
без ПДВ

Стопа
ПДВ

Јед. Цена
са ПДВ-ом

Укупна цена
без ПДВ

Произвођач

100
Укупна вредност без ПДВ
Попуст у %
Укупна вредност без ПДВ са попустом
Укупан ПДВ у дин.
Укупна вредност са ПДВ

МЕСТО И ДАТУМ
_________________

М.П.

ПАРТИЈА 21 - УРЕТЕРАЛНИ КАТЕТЕРИ XI
Р.
Назив добра
бр.
Bužije narandžaste od neoplexa ch 6-30, dužine
1
34cm, sa užim vrhovima

Јед.
Мере
komad
a

МЕСТО И ДАТУМ
_________________

ПОТПИС ПОНУЂАЧА
__________________

Кол.

Стопа
ПДВ

Јед. Цена
са ПДВ-ом

Укупна цена
без ПДВ

Произвођач

40

М.П.

ПАРТИЈА 22 - УРЕТЕРАЛНИ КАТЕТЕРИ XII
Р.
Назив добра
Јед.
бр.
Мере
Urinarni kondom za spoljnu konekciju urina 30 i
1
35 promera , samolepljivi
komda

Јед. Цена
без ПДВ

Кол.

Укупна вредност без ПДВ
Попуст у %
Укупна вредност без ПДВ са попустом
Укупан ПДВ у дин.
Укупна вредност са ПДВ
ПОТПИС ПОНУЂАЧА
__________________
Јед. Цена
без ПДВ

Стопа
ПДВ

Јед. Цена
са ПДВ-ом

200
Укупна вредност без ПДВ
Попуст у %
Укупна вредност без ПДВ са попустом
Укупан ПДВ у дин.
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Укупна цена
без ПДВ

Произвођач

МЕСТО И ДАТУМ
_________________

М.П.

ПАРТИЈА 23 - УРЕТЕРАЛНИ КАТЕТЕРИ XIII
Р.
Назив добра
Јед.
бр.
Мере
Dvokanalni Foley kateter, termosenzitivni PVC,
1 Mercier vrh, za postoperativnu drenažu, dimenzije komad
Ch 14-24, balon 30 ml, 2 otvora, dužina 42 cm
a

Кол.

Укупна вредност са ПДВ
ПОТПИС ПОНУЂАЧА
__________________
Јед. Цена
без ПДВ

Стопа
ПДВ

Јед. Цена
са ПДВ-ом

Укупна цена
без ПДВ

Произвођач

100
Укупна вредност без ПДВ
Попуст у %
Укупна вредност без ПДВ са попустом
Укупан ПДВ у дин.
Укупна вредност са ПДВ

МЕСТО И ДАТУМ
_________________

М.П.

ПАРТИЈА 24 - УРЕТЕРАЛНИ КАТЕТЕРИ XIV
Р.
Назив добра
Јед.
бр.
Мере
Dvokanalni Foley kateter, termosenzitivni PVC,
Tiemann vrh, za postoperativnu drenažu,
1
dimenzije Ch 14-22, balon 30 ml, 1 otvor, dužina komad
42 cm
a

МЕСТО И ДАТУМ
_________________

Кол.

ПОТПИС ПОНУЂАЧА
__________________
Јед. Цена
без ПДВ

Стопа
ПДВ

Јед. Цена
са ПДВ-ом

Укупна цена
без ПДВ

100

М.П.

Укупна вредност без ПДВ
Попуст у %
Укупна вредност без ПДВ са попустом
Укупан ПДВ у дин.
Укупна вредност са ПДВ
ПОТПИС ПОНУЂАЧА
__________________
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Произвођач

ПАРТИЈА 25 - УРЕТЕРАЛНИ КАТЕТЕРИ XV
Р.
Назив добра
бр.
PVC operativni trokanalni kateteri CH 18-22,
1 dužine 42 cm; sa balonom od 75 ml, sa
mersijerovim delinotte il duofour vrhom

Јед.
Мере

Кол.

komad
a

120

МЕСТО И ДАТУМ
_________________

М.П.

ПАРТИЈА 26 - УРЕТЕРАЛНИ КАТЕТЕРИ XVI
Р.
Назив добра
Јед.
бр.
Мере
PVC timanovi kateteri sa obojenim vrhom za
1 intermitentne kateterizacije Ch 12-22, dužine 40
komad
cm
a

Кол.

Јед. Цена
без ПДВ

Стопа
ПДВ

Јед. Цена
са ПДВ-ом

Укупна цена
без ПДВ

Произвођач

Укупна вредност без ПДВ
Попуст у %
Укупна вредност без ПДВ са попустом
Укупан ПДВ у дин.
Укупна вредност са ПДВ
ПОТПИС ПОНУЂАЧА
__________________
Јед. Цена
без ПДВ

Стопа
ПДВ

Јед. Цена
са ПДВ-ом

Укупна цена
без ПДВ

Произвођач

400

МЕСТО И ДАТУМ
М.П.
_________________
ПАРТИЈА 27 - УРЕТЕРАЛНИ КАТЕТЕРИ XVII
Р.
Назив добра
Јед.
Кол.
бр.
Мере
Set za suprapubicnu punkciju mokracne besike
1 CH12 sa silikonskim kateterom sa balonom od
komad
10
10ml, plastičnim trocarom ch 6.8mm, duzine 12cm a

Укупна вредност без ПДВ
Попуст у %
Укупна вредност без ПДВ са попустом
Укупан ПДВ у дин.
Укупна вредност са ПДВ
ПОТПИС ПОНУЂАЧА
__________________
Јед. Цена
без ПДВ

Стопа
ПДВ

Јед. Цена
са ПДВ-ом

Укупна вредност без ПДВ
Попуст у %
Укупна вредност без ПДВ са попустом
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Укупна цена
без ПДВ

Произвођач

МЕСТО И ДАТУМ
_________________

Укупан ПДВ у дин.
Укупна вредност са ПДВ
ПОТПИС ПОНУЂАЧА
__________________

М.П.

ПАРТИЈА 28 - УРОЛОШКИ СТЕНТ ЗА ДЕЧИЈУ ХИРУРГИЈУ
Р.
Назив добра
Јед.
Кол.
бр.
Мере
Vortek stent double J O/C, pusher 75 cm - zica
vodilja 150 cm, Preporučeno vreme ostajanja
1
10
nakon plasiranja-do 12 meseci. Promera ch 4.8
komad
duzine 12-30 cm
a

Јед. Цена
без ПДВ

Стопа
ПДВ

Јед. Цена
са ПДВ-ом

Укупна цена
без ПДВ

Произвођач

Укупна вредност без ПДВ
Попуст у %
Укупна вредност без ПДВ са попустом
Укупан ПДВ у дин.
Укупна вредност са ПДВ

МЕСТО И ДАТУМ
_________________

М.П.

ПАРТИЈА 29 - CYSTOFIX ЗА ДЕЧИКУ ХИРУРГИЈУ
Р.
Назив добра
Јед.
бр.
Мере
Cistodren za suprapubičnu drenažu 100% silikon,
1
set sadrži balon kateter ch 9, lepljiva traka i čep
kom.

ПОТПИС ПОНУЂАЧА
__________________

Кол.

Јед. Цена
без ПДВ

Стопа
ПДВ

Јед. Цена
са ПДВ-ом

Укупна цена
без ПДВ

10
Укупна вредност без ПДВ
Попуст у %
Укупна вредност без ПДВ са попустом
Укупан ПДВ у дин.
Укупна вредност са ПДВ

МЕСТО И ДАТУМ
М.П.
_________________
ПАРТИЈА 30 - СЕТ ЗА HSG ЗА ЈЕДНОКРАТНУ УПОТРЕБУ

ПОТПИС ПОНУЂАЧА
__________________
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Произвођач

Р.
бр.
1

Назив добра

Јед.
Мере

Silikonski balon kateter sa bočnim otvorom na
distalnom kraju dijametra 5-7,0 Fr, dužine 30 cm i
dijametra distalnog balona 1-1,5 ml, u setu sa
špricom 1 do 3 ml.

komad
a

Кол.

Јед. Цена
без ПДВ

Стопа
ПДВ

Јед. Цена
са ПДВ-ом

Укупна цена
без ПДВ

Произвођач

100
Укупна вредност без ПДВ
Попуст у %
Укупна вредност без ПДВ са попустом
Укупан ПДВ у дин.
Укупна вредност са ПДВ

МЕСТО И ДАТУМ
_________________

М.П.

ПОТПИС ПОНУЂАЧА
__________________

ПАРТИЈА 31 - СПЕЦИФИЧНА ПЛАСТИКА ЗА АНЕСТЕЗИЈУ, ЦИН И ОПЕРАЦИОНИ БЛОК
Р.
Назив добра
Јед.
Кол.
Јед. Цена
Стопа
Јед. Цена
бр.
Мере
без ПДВ
ПДВ
са ПДВ-ом
Aspracioni kateteri sa zaobljenim vrhom, CH
komad
1
10800
6,8,10,12,14,16,18,20 dužine 50cm
a
Abdominalni dren 100% silikon, duzine 50cm, CH
2
2400
15. 18. 21. 24. 27. 30. 33 sa Rtg linijom
kom.
Jankauer set CH 25, sa aspiracionom kanilom 6
3
50
mm
kom.
Jankauer set CH 25, sa aspiracionom kanilom 8
4
2000
mm
kom.
Endotrahealni tubusi sa balonom /oral-nazal/
5
4600
velicine 4.5-9,0
kom.
Sonde za ishranu CH6. CH8. CH10 sa blago
komad
6
100
zaobljenim vrhom I rtg linijom dužine 50cm
a
Gastrične sonde sa blago zaobljenim vrhom CH
komad
7
1800
12.14.16,18,20,22 duzine 80cm
a
Укупна вредност без ПДВ
Попуст у %
Укупна вредност без ПДВ са попустом
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Укупна цена
без ПДВ

Произвођач

Укупан ПДВ у дин.
Укупна вредност са ПДВ
МЕСТО И ДАТУМ
М.П.
_________________
НАПОМЕНА:
- Партијa 31 да добра буду компатибилнa са аспираторима на анестезији и интезивној нези
ПАРТИЈА 32 - НАЗАЛНЕ ОКСИГЕН КАНИЛЕ
Р.
Назив добра
Јед.
бр.
Мере
Nazalne oksigene kanile za odrasle za
1 kontinuiranu oksigenu terapiju od poliamida,
najmanje dužine 2.1m, poprečni presek 4mm
komad

Кол.

Јед. Цена
без ПДВ

Стопа
ПДВ

ПОТПИС ПОНУЂАЧА
__________________

Јед. Цена
са ПДВ-ом

Укупна цена
без ПДВ

Произвођач

600
Укупна вредност без ПДВ
Попуст у %
Укупна вредност без ПДВ са попустом
Укупан ПДВ у дин.
Укупна вредност са ПДВ

МЕСТО И ДАТУМ
_________________

М.П.

ПАРТИЈА 33 - TРAХEOСТOМСКA МEТAЛНA КAНИЛA
Р.
Назив добра
Јед.
бр.
мере
1 Traheostomska metalna kanila br. 12.,13..........
komada

ПОТПИС ПОНУЂАЧА
__________________

Кол.

Јед. Цена без
ПДВ

Стопа
ПДВ

Јед. Цена са
ПДВ-ом

Укупна цена без
ПДВ

10
Укупна вредност без ПДВ
Попуст у %
Укупна вредност без ПДВ са попустом
Укупан ПДВ у дин.
Укупна вредност са ПДВ

МЕСТО И ДАТУМ
_________________

М.П.

ПОТПИС ПОНУЂАЧА
__________________
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ПАРТИЈА 34 - TРAХEOСТOМСКA PVC КAНИЛA
Р.
Назив добра
Јед.
бр.
мере
1 Traheostomska PVC-plastična- kanila 7.0 - 9.0
kom.
komad
2 T-dren-gumeni- CH 12-20
a
Talasasta drenaža -(1/2 gumena, 1/2silikonski)komad
3
25x23
a

Кол.

Јед. Цена
без ПДВ

Стопа
ПДВ

Јед. Цена
са ПДВ-ом

Укупна цена
без ПДВ

Произвођач

30
80
30
Укупна вредност без ПДВ
Попуст у %
Укупна вредност без ПДВ са попустом
Укупан ПДВ у дин.
Укупна вредност са ПДВ

МЕСТО И ДАТУМ
_________________

М.П.

ПАРТИЈА 35-КОМПЛЕТ ЗА ЗАТВОРЕНУ ТРАХЕОБРОНХИЈАЛНУ АСПИРАЦИЈУ
Р.
Назив добра
Јед.
Кол.
Јед. Цена
Стопа
бр.
мере
без ПДВ
ПДВ
Tubus endotrahealni sa trapezoidnim kafom
niskog pritiska,velike zapremine (HI-LO), za
1
30
dugotrajnu intubaciju, sa linijom za subgloticnu
komad
aspiraciju vel. 6,0 -9.0 mm
a
Sistem za zatvorenu traheobronhijalnu aspiraciju
sa mogućnošću aplikacije do 72sata,preklopnikom
za prekidanje kontakta, aspiracionog katetera sa
disajnim putem,dvostrukorotirajućim
konektorom,izmenljivim
2
30
atraumatskimaspiracionim kateterom čija se
zamena vrši bez otvaranja disajnog sistema
pacijenta,MDI portom,portom i komorom za
propiranje katetera,dužine 580mm,veličine12Ch,
komad
14Ch, 16Ch.
a
3 Uvodjac endotrahealnog tubusa, od fleksibilnog
komad
30
aluminijuma oblozenog glatkom plastikom, mekog a

ПОТПИС ПОНУЂАЧА
__________________

Јед. Цена
са ПДВ-ом
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Укупна цена
без ПДВ

Произвођач

atraumatskog vrha, duzine 280-250mm sa
dozvoljenim odstupanjima +/-5%, za tubuse 2.59.5mm
Укупна вредност без ПДВ
Попуст у %
Укупна вредност без ПДВ са попустом
Укупан ПДВ у дин.
Укупна вредност са ПДВ
МЕСТО И ДАТУМ
_________________

М.П.

ПОТПИС ПОНУЂАЧА
__________________

ПАРТИЈА 36-ЗАТВОРЕНИ СИСТЕМ ЗА ХИРУШКУ И ГРУДНУ ДРЕНАЖУ
Р.
Назив добра
Јед.
Кол.
Јед. Цена
Стопа
Јед. Цена
бр.
мере
без ПДВ
ПДВ
са ПДВ-ом
Trokomorni sistem za podvodnu drenažu, koji se
po potrebi može koristiti za sakupljanje drenažnog
sadržaja iz jednog ili dva drena, ukupne zapremine
namanje 2200ml, sa dovodnim crevom, zaštićenim
od presavijanja, i dodatnim dovodnim crevom koje
se priključuje na poseban port u slučaju drenaže iz
dva drena. Sistem treba da ima sabirnu komoru sa
dva odeljka zapremine od po 1150ml (+/- 150ml)
svaki, oba graduisana na 1ml u prvih 100ml, na
5ml od 100 do 250ml i na 10 ml od 250ml do
1
10
pune ispunjenosti odeljka, zatim komoru za
podvodnu drenažu, kao i komoru za finu
regulaciju sukcije. Sistem mora posedovati
sigurnosni odušak za sprečavanje nagomilavanja
vazduha u slučaju otkazivanja izvora vakuuma
(prevencija tenzionog pneumotoraksa), sigurnosni
ventil za sprečavanje prejakog vakuuma, kao i
grubi regulator vakuuma za sprčavanje
prekomernog stvaranja mehurova u komori za finu komad
regulaciju sukcije.
a
Укупна вредност без ПДВ
Попуст у %
Укупна вредност без ПДВ са попустом
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Укупна цена
без ПДВ

Произвођач

Укупан ПДВ у дин.
Укупна вредност са ПДВ
МЕСТО И ДАТУМ
_________________

М.П.

ПОТПИС ПОНУЂАЧА
__________________

ПАРТИЈА 37 - РEДOН ДРEН, ВAКУМ БOЦA, ТOРAКAЛНИ ДРEН СA МAНДРEНOМ И ДИJAЛИЗНИ ФEМOРAЛНИ СЕТ
Р.
Назив добра
Јед.
Кол.
Јед. Цена
Стопа
Јед. Цена
Укупна цена
Произвођач
бр.
мере
без ПДВ
ПДВ
са ПДВ-ом
без ПДВ
Redon dren, blago zaobljenog vrha, rtg linijom,CH
1
700
12-20, duzine 50cm
kom.
Vakum boca drenazna - harmonika- sa niskim
2
10
pritiskom 500ml*
kom.
Torakalni dren sa mandrenom CH 16. 20. 24. 28.
3
80
32.
kom.
Set za dijalizu dvolumenski, po Seldingeru, 12FR*
4
60
duzine 16cm, 20cm
kom.
5 Tubus armirani sa uvodjacem br. 3.5-4.5
kom.
20
6
komad
Tubus armirani sa uvodjacem br. 5.0-8.5
50
a
7
komad
Rektalni kateter sterilan, CH18.20.22.24.25.28.30
150
a
Укупна вредност без ПДВ
Попуст у %
Укупна вредност без ПДВ са попустом
Укупан ПДВ у дин.
Укупна вредност са ПДВ
МЕСТО И ДАТУМ
М.П.
ПОТПИС ПОНУЂАЧА
_________________
__________________
ПАРТИЈА 38 - ИНТРAВEНСКE КAНИЛE I
Р.
Назив добра
бр.
1. I.V. kanila sa utisnutim kontrastnim linijama,
trostruko oštrenom iglom sa vizuelnim
indikatorom protoka krvi pri penetraciji vene,
atraumatskim vrhom katetera, komorom za povrat

Јед.
мере
kom.

Кол.

Јед. Цена
без ПДВ

Стопа
ПДВ

Јед. Цена
са ПДВ-ом

20000
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Укупна цена
без ПДВ

Произвођач

krvi sa filterom, injekcionim portom sa
samozatvarajućom kapicom i fiksacionim krilcima
(razne veličine)
2.
3.

Intravenska kanila sa samoaktivirajucim zaštitnim
klip mehanizmom od uboda 20G
IV KANILA sa utisnutim kontrstnim linijama,
trostruko oštrenom iglom, atraumatskim vrhom
katetera, komorom za povrat krvi sa filterom ,
integrisanom trokrakom slavinicom sa dodatnim
portom i fiksacionim krilcima. Vel. 16-22G

200
kom.
250
kom.
Укупна вредност без ПДВ
Попуст у %
Укупна вредност без ПДВ са попустом
Укупан ПДВ у дин.
Укупна вредност са ПДВ

МЕСТО И ДАТУМ
_________________
ПАРТИЈА 39 - ИНТРAВEНСКE КAНИЛE II
Р.
Назив добра
бр.
1. IV kanila No16G,17G,18G,20G,22G,24G sa
utisnutim kontrastnim linijama, centralno
postavljenim fiksacionim krilcima u odnosu na
injekcioni port, stoperom krvi od hidrofobnog
materijala i providnom komorom za povrat krvi
2. IV kanila No18G,20G,22G,24G - zastitni klip
mehanizam od uboda, utisnute kontrastne linije,
centralno postavljenim fiksacionim krilcima u
odnosu na injekcioni port, stoper krvi od
hidrofobnog materijala i providna komora za
povrat krvi
3. IV kanila sa samoaktivirajucim zastitnim klip
mehanizmom od uboda za dorzalne vene
18G,dužina katetera 33mm i 20G dužina katetera
25mm

М.П.
Јед.
мере

Кол.

ПОТПИС ПОНУЂАЧА
__________________
Јед. Цена
без ПДВ

Стопа
ПДВ

Јед. Цена
са ПДВ-ом

45000
komad
a

100
komad
a
komad
a

100
Укупна вредност без ПДВ
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Укупна цена
без ПДВ

Произвођач

Попуст у %
Укупна вредност без ПДВ са попустом
Укупан ПДВ у дин.
Укупна вредност са ПДВ
МЕСТО И ДАТУМ
_________________

М.П.

ПОТПИС ПОНУЂАЧА
__________________

ПАРТИЈА 40 - ЦEНТРAЛНИ ВEНСКИ КAТEТEРИ, ПEРИДУAЛНИ КAТEТEРИ, СПИНAЛНE ИГЛE
Р.
Назив добра
Јед.
Кол.
Јед. Цена
Стопа
Јед. Цена
бр.
мере
без ПДВ
ПДВ
са ПДВ-ом
Centralni venski poliuretanksi kateter sa dva
lumena ,dužine 20 i 30 cm,zatvarači katetera sa
integrisanim valvulama za sprečavanje povratka
1
700
krvi,sa V iglom iz jednog dela,vodičem sa J
vrhom,dilatatorom,ekg kablom ,skalperom i
komad
špricem,protok 7F
a
komad
2 Epiduralni set 18G sa spricom
360
a
komad
3 Spinalne igle 25G dužine 120mm
50
a
komad
4 Spinalne igle 25G dužine „pencil point“ vrh
20
a
komad
Spinalne igle 22G,25G dužine 88-90mm
1000
a
Igla za PERIFERNU„elektroneurostimulaciju-blok
anesteziju vidljive pod ultrazvukom,- sa ubodnim
5
100
vrhom male traume sa uglom od 30 stepeni, dužine komad
100-120mm
a
Укупна вредност без ПДВ
Попуст у %
Укупна вредност без ПДВ са попустом
Укупан ПДВ у дин.
Укупна вредност са ПДВ
МЕСТО И ДАТУМ
_________________

М.П.

Укупна цена
без ПДВ

ПОТПИС ПОНУЂАЧА
__________________
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Произвођач

ПАРТИЈА 41 - СПEЦИФИЧНA МEДИЦИНСКA ПЛAСТИКA I
Р.
Назив добра
Јед.
Кол.
бр.
мере
Set za gravitacionu inf sa integrisanim
regulatorom protoka za precizno
1 doziranje,dužinom tubinga 150 cm,bez latexa i
1200
DEHP-a,sa injekcionim portom za dodtnu bolus
komad
terapiju - Brojac kapi
a
Сет артеријски катетер за директно мерење
притиска, по Селдингер Техници. Састоји се из
игле за пункцију 20 G, 0,9 h 50 mm, fleksibilne
2
30
žice vodiča 25 cm i katetera 20 Gh80 мм са
фиксационим крилцима (шавом) на
komad
проксималном крају са luer lock конекцијом,
a

Јед. Цена
без ПДВ

Стопа
ПДВ

Јед. Цена
са ПДВ-ом

Укупна цена
без ПДВ

Произвођач

Укупна вредност без ПДВ
Попуст у %
Укупна вредност без ПДВ са попустом
Укупан ПДВ у дин.
Укупна вредност са ПДВ
МЕСТО И ДАТУМ
_________________

М.П.

ПОТПИС ПОНУЂАЧА
__________________

ПАРТИЈА 42 - СПEЦИФИЧНA МEДИЦИНСКA ПЛAСТИКA II
Р.
Назив добра
Јед.
Кол.
бр.
мере
komad
1 Trokrake slavine bez nastavka
2000
a
2

Špric 50ml irigacioni

komad
a

1500

3

Medifix CVP;monitorning set

100

4

Medifix skala za merenje CVP

5

Perfusor sistem 150cm za špric pumpu

komad
a
komad
a
komad

Јед. Цена
без ПДВ

Стопа
ПДВ

Јед. Цена
са ПДВ-ом

60
600

Конкурсна документација за набавку добара- санитетски потрошни материјал 12-22/17
Страна 45/146

Укупна цена
без ПДВ

Произвођач

6

Perfusor špric 50 ml

7

Infusioni sistem za inf, pumpu Infusomat FMS -

a
komad
a
komad
a

МЕСТО И ДАТУМ
_________________

600
600

М.П.

ПАРТИЈА 43 - СРEДСТВA ЗA ДEЗИНФEКЦИJУ РУКУ
Р.
Назив добра
Јед.
бр.
мере
Sredstvo za higijensku i hirušku dezinfekciju ruku
1 .-(HLORHEXIDIN DIGLUKONAT+ALKOHOL
ILI ORTOFENILFENOL+ALKOHOLI+ QUAT) litar

МЕСТО И ДАТУМ
_________________

Кол.

Укупна вредност без ПДВ
Попуст у %
Укупна вредност без ПДВ са попустом
Укупан ПДВ у дин.
Укупна вредност са ПДВ
ПОТПИС ПОНУЂАЧА
__________________

Јед. Цена
без ПДВ

Стопа
ПДВ

Јед. Цена
са ПДВ-ом

Укупна цена
без ПДВ

Произвођач

1500

М.П.

Укупна вредност без ПДВ
Попуст у %
Укупна вредност без ПДВ са попустом
Укупан ПДВ у дин.
Укупна вредност са ПДВ
ПОТПИС ПОНУЂАЧА
__________________

Napomena za partiju 43: dostaviti srtifikat EN 1500

ПАРТИЈА 44 - СРEДСТВA ЗA КУПAЊE
Р.
Назив добра
бр.
Antiseptičko sredstvo za pranje i kupanje (ORTO1 FENOL+PAM ILI HLOR HEXIDIN,GLICERIN
+PAM

Јед.
мере

Кол.

Јед. Цена
без ПДВ

Стопа
ПДВ

Јед. Цена
са ПДВ-ом

960
litar
Укупна вредност без ПДВ
Попуст у %
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Укупна цена
без ПДВ

Произвођач

Укупна вредност без ПДВ са попустом
Укупан ПДВ у дин.
Укупна вредност са ПДВ
Napomena --za obe stavke ponuđač se obavezuje da isporučuje po dva zahtevana proizvoda po pola od ukupne količine zbog potreba za promenama sastava
dezinficijenasa zbog mikrobiološke ispravnosti
МЕСТО И ДАТУМ
_________________

М.П.

ПОТПИС ПОНУЂАЧА
__________________

ПАРТИЈА 45 - СРEДСТВA ЗA ДEЗИНФEКЦИJУ ИНСТРУМEНAТA
Р.
Назив добра
Јед.
Кол.
Јед. Цена
Стопа
Јед. Цена
Укупна цена
Произвођач
бр.
мере
без ПДВ
ПДВ
са ПДВ-ом
без ПДВ
Sredstvo za dezinfekciju instrumenata - conc.-- na
bazi benzalkonijum hlorida,fenoksipropanola i
cocospropylene-diamine-guanidine diacetata u
obliku koncentrata. Stabilnost radnog rastvora
minimum 7 dana.Širok spektar efikasnosti protiv
bakterija(ukljucujuci
1
360
M.terrae),levurocid,HIV,HBV,HCV,Adeno,Papov
a SV40 i Rota.Ponudjeno dobro mora da ispunjava
sledece EN norme:EN 13624, EN 13727, EN
14348, EN 14561,EN 14562, EN 14563, ili
odgovarajuce.(GLUTAR ALDEHID +PAM ILI
GLUKOPROTAMIN ILI ОДГ.|)
litar
Укупна вредност без ПДВ
Попуст у %
Укупна вредност без ПДВ са попустом
Укупан ПДВ у дин.
Укупна вредност са ПДВ
МЕСТО И ДАТУМ
М.П.
ПОТПИС ПОНУЂАЧА
_________________
__________________
НАПОМЕНА:Обавезно достављање каталога или проспекта на основу кога се може утврдити техничка спецификација.Обавезна достава потврде или
табеларног приказа ЕN норми издат од стране произвођача
ПАРТИЈА 46 - СРEДСТВA ЗA ДEЗИНФEКЦИJУ ПОВРШИНА
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Р.
бр.
1
2
3
4

Назив добра

Јед.
мере

Sredstvo za pranje,čišćenje,dezinfekciju i
dezodoraciju podova - conc.(1:200) ( na bazi
benzalkonijumhlorida ili HLORHEXIDIN
DIGLUKONAT+PAM)
Tecni hlor-KAS preparati za dezinfekciju podova ,
instrumenata i povrsina-Na dihlorizocijanuratdihidrat granule
Benzalkonijum hlorid 5% solutio

Јед. Цена
без ПДВ

Стопа
ПДВ

Јед. Цена
са ПДВ-ом

Укупна цена
без ПДВ

Произвођач

1200
litar
litar
kg
litar

МЕСТО И ДАТУМ
_________________

800
80
10
Укупна вредност без ПДВ
Попуст у %
Укупна вредност без ПДВ са попустом
Укупан ПДВ у дин.
Укупна вредност са ПДВ
ПОТПИС ПОНУЂАЧА
__________________

М.П.

ПАРТИЈА 47 -СПEЦИФИЧНA ДЕЗИНФЕКЦИЈА
Р.
Назив добра
Јед.
бр.
мере
Preparat sucindialdehid za dezinfekciju
1 instrumenata i opreme bez
formaldehida(ćilibarna kiselina)
litar
Preparat octenidindihydrochlorid,22
phenoxyethanol u vodenom rastvoru
litar
Preparat-izopropanol, n3
propanol,biphenylol,vodonik peroksid-obojenlitar

МЕСТО И ДАТУМ
_________________

Кол.

Кол.

Јед. Цена
без ПДВ

Стопа
ПДВ

Јед. Цена
са ПДВ-ом

Укупна цена
без ПДВ

80
500
180

М.П.

Укупна вредност без ПДВ
Попуст у %
Укупна вредност без ПДВ са попустом
Укупан ПДВ у дин.
Укупна вредност са ПДВ
ПОТПИС ПОНУЂАЧА
__________________

ПАРТИЈА 48 – ДEЗИНФEКЦИJA ЗA EНДOСКOПСКE МEТOДE
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Произвођач

Р.
бр.
1
2

Назив добра

Јед.
мере

Monoenzimski deterdžent za pranje instrumenata
sa vremenom expozicije 1-3min. ,a 5l
0.55% ORTHOFTAL ALDEHID -- sa
mogu'ćnošću provere test trakama a 3.78l

Кол.

Јед. Цена
са ПДВ-ом

Укупна цена
без ПДВ

Произвођач

3

kanta

М.П.

ПАРТИЈА 49 – ХИРУРШКA ДEЗИНФEКЦИJA РУКУ
Р.
Назив добра
Јед.
бр.
мере
Hirurska i higijenska zavrsna dezinfekcija ruku na
bazi 2-propanola u obliku gotovog
rastvora.Ponudjeno dobro mora da ispunjava
1
sledece EN norme: EN 1040, EN 1275, EN 1276,
EN 1650, EN 14348, EN 1500 i EN 12791 ili
odgovarajuce
litara

Стопа
ПДВ

90

kanta

МЕСТО И ДАТУМ
_________________

Јед. Цена
без ПДВ

Кол.

Укупна вредност без ПДВ
Попуст у %
Укупна вредност без ПДВ са попустом
Укупан ПДВ у дин.
Укупна вредност са ПДВ
ПОТПИС ПОНУЂАЧА
__________________
Јед. Цена
без ПДВ

Стопа
ПДВ

Јед. Цена
са ПДВ-ом

Укупна цена
без ПДВ

Произвођач

150

Укупна вредност без ПДВ
Попуст у %
Укупна вредност без ПДВ са попустом
Укупан ПДВ у дин.
Укупна вредност са ПДВ
МЕСТО И ДАТУМ
М.П.
ПОТПИС ПОНУЂАЧА
_________________
__________________
НАПОМЕНА: Обавезно достављање каталога или проспекта на основу кога се може утврдити техничка спецификација.Обавезна достава потврде
или табеларног приказа ЕN норми издат од стране произвођача
ПАРТИЈА 50– ДРВЕНИ ШТАПИЋИ И ШПАТУЛЕ
Р.
Назив добра
Јед.
бр.
мере
1 Špatule drvene a100
pak.

Кол.

Јед. Цена
без ПДВ

Стопа
ПДВ

Јед. Цена
са ПДВ-ом

500
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Укупна цена
без ПДВ

Произвођач

2

Štapići drveni, minimalna dužina 18cm a100

МЕСТО И ДАТУМ
_________________
ПАРТИЈА 51– ПЛАСТИКА
Р.
Назив добра
бр.
6 Posude za urin-sterilne

pak.

Јед.
мере
kom.

3

Kolektorski sistem

Кол.

Јед. Цена
без ПДВ

Стопа
ПДВ

Јед. Цена
са ПДВ-ом

Произвођач

Укупна вредност без ПДВ
Попуст у %
Укупна вредност без ПДВ са попустом
Укупан ПДВ у дин.
Укупна вредност са ПДВ
ПОТПИС ПОНУЂАЧА
__________________

Кол.

Јед. Цена
без ПДВ

Стопа
ПДВ

Јед. Цена
са ПДВ-ом

150
300

kom.
kom.

Укупна цена
без ПДВ

36000

М.П.

ПАРТИЈА 52– КЕСЕ И ДИСКОВИ ЗА ИЛЕОСТОМЕ 1
Р.
Назив добра
Јед.
бр.
мере
Diskovi za ileostome FLEXIMA 3 S
1
55mm,65mm,80mm
kom.
Kese za ileostome sa visokim protokom
55mm,65mm i 80mm

Укупна вредност без ПДВ
Попуст у %
Укупна вредност без ПДВ са попустом
Укупан ПДВ у дин.
Укупна вредност са ПДВ
ПОТПИС ПОНУЂАЧА
__________________

М.П.

МЕСТО И ДАТУМ
_________________

2

200

60
Укупна вредност без ПДВ
Попуст у %
Укупна вредност без ПДВ са попустом
Укупан ПДВ у дин.
Укупна вредност са ПДВ
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Укупна цена
без ПДВ

Произвођач

МЕСТО И ДАТУМ
_________________

М.П.

ПАРТИЈА 53 – КЕСЕ И ДИСКОВИ ЗА ИЛЕОСТОМЕ 11
Р.
Назив добра
Јед.
бр.
мере
1 Diskovi za ileostome Ø100mm
kom.
2

ПОТПИС ПОНУЂАЧА
__________________

Кол.

Kese za ileostome sa ispustom Ø 100mm

Јед. Цена
без ПДВ

Стопа
ПДВ

Јед. Цена
са ПДВ-ом

Укупна цена
без ПДВ

Произвођач

30
50

kom.

МЕСТО И ДАТУМ
_________________

М.П.

Укупна вредност без ПДВ
Попуст у %
Укупна вредност без ПДВ са попустом
Укупан ПДВ у дин.
Укупна вредност са ПДВ
ПОТПИС ПОНУЂАЧА
__________________

ПАРТИЈА 54 – КEСE И ДИСКOВИ ЗA УРОСТОМЕ, КОЛОСТОМЕ И ИЛЕОСТОМЕ И ПOСТOПEРAТИВНE КEСE
Р.
Назив добра
Јед.
Кол.
Јед. Цена
Стопа
Јед. Цена
Укупна цена
бр.
мере
без ПДВ
ПДВ
са ПДВ-ом
без ПДВ
Post operativna kesa za kolostome I ileostome I
1 JEJUNOSTOME, transparentne sa prozorom
180
promera 10-100mm
kom.
2 Disk za kolostome 40mm,50mm,60mm
kom.
220
Kese za kolostome sa sistemom za zaključavanje
3
300
40mm,50mm,60mm
kom.
4 Disk za ileostome 40mm,50mm,60mm
kom.
220
Kese za ileostome sa sistemom za zaključavanje
5
300
40mm,50mm,60mm
kom.
6 Disk konveksni (sa ispupčenjem)
kom.
100
7 Disk za urostome 60mm
kom.
30
Kese zaurostome sa sistemom za zaključavanje
8
30
60mm
kom.
9 Strip pasta za popunjavanje većih neravnina za
kom.
20
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Произвођач

stome, 60g
1
0
1
1
1
2

Pasta za ispunjavanje neravnina za stome,60g
Krema za negu kože oko stome, 60g

50

kom.

15

kom.

Urinarni kondom za spoljnu konekciju urina,
samolepljivi

komda

500

МЕСТО И ДАТУМ
М.П.
_________________
ПАРТИЈА 55- СТEРИЛНE OПEРAТИВНE ФOЛИJE
Р.
Назив добра
Јед.
Кол.
бр.
мере
Sterilna operativna folija operativno polje veličine
1
300
30x28cm, 35x35cm
komada

Укупна вредност без ПДВ
Попуст у %
Укупна вредност без ПДВ са попустом
Укупан ПДВ у дин.
Укупна вредност са ПДВ
ПОТПИС ПОНУЂАЧА
__________________
Јед. Цена
без ПДВ

Стопа
ПДВ

Јед. Цена
са ПДВ-ом

Укупна цена
без ПДВ

Произвођач

Укупна вредност без ПДВ
Попуст у %
Укупна вредност без ПДВ са попустом
Укупан ПДВ у дин.
Укупна вредност са ПДВ

МЕСТО И ДАТУМ
_________________

М.П.

ПАРТИЈА 56 – ЗAВOJИ КAЛИКO
Р.
Назив добра
бр.
1 Zavoji (kaliko) 5x5-utkan rub, pojedinačno
pakovan u kesici, gustina tkanja 14x10 niti/ cm2 ,

Јед.
мере
kom.

Кол.

ПОТПИС ПОНУЂАЧА
__________________
Јед. Цена
без ПДВ

Стопа
ПДВ

Јед. Цена
са ПДВ-ом

6000
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Укупна цена
без ПДВ

Произвођач

2
3
4
5

pleteni( kvalitet po Ph Jug IV )
Zavoji (kaliko) 8x5-utkan rub pojedinačno
pakovan u kesici, gustina tkanja14x10 niti/ cm2 ,
pleteni( kvalitet po Ph Jug IV )
Zavoji (kaliko) 10x5-utkan rub pojedinačno
pakovan u kesici gustina tkanja 14x10 niti/ cm2i,(
kvalitet po Ph Jug IV )
Zavoji (kaliko) 12x5-utkan rub pojedinačno
pakovan u kesici, gustina tkanja 14x10 niti/ cm2 (
kvalitet po Ph Jug IV )
Zavoji (kaliko) 15x5-utkan rub pojedinačno
pakovan u kesici, gustina tkanja14x10 niti/ cm2(
kvalitet po Ph Jug IV )

10800
kom.
12000
kom.
8000
kom.
14400
kom.

МЕСТО И ДАТУМ
_________________

М.П.

Укупна вредност без ПДВ
Попуст у %
Укупна вредност без ПДВ са попустом
Укупан ПДВ у дин.
Укупна вредност са ПДВ
ПОТПИС ПОНУЂАЧА
__________________

НАПОМЕНА: Обавезна достава извештаја о испитивању независне акредитоване институције за сваку ставку посебно као и каталог произвођача
ПАРТИЈА 57 – ХИДРOФИЛНA ГAЗA
Р.
Назив добра
бр.
1 Hidrofilna gaza 100mx80cm
Hidrofilna gaza 100mx80cm sa minimum 3 RTG
2
niti

Јед.
мере
kom.
kom.

Кол.

Јед. Цена
без ПДВ

Стопа
ПДВ

Јед. Цена
са ПДВ-ом

Укупна цена
без ПДВ

2500
1000
Укупна вредност без ПДВ
Попуст у %
Укупна вредност без ПДВ са попустом
Укупан ПДВ у дин.
Укупна вредност са ПДВ

МЕСТО И ДАТУМ

М.П.

ПОТПИС ПОНУЂАЧА
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Произвођач

_________________
НАПОМЕНА:
-minimum 17 niti, težine 23gr/m ²
otkana platnenim vezom od kardirane pamučne pređe,
-- gubitak sušenjem najviše 7%,
-- ostatak posle žarenja najviše 0,15%,
--moćupijanjanajviše6sec.
Dokaz;--RešenjeALIMS-asvestavke
--Uzorak; 1 bale gaze i sertifikat analize za stavku
ПАРТИЈА 58 – ГИПСAНИ ЗAВOJИ I
Р.
Назив добра
бр.
1. Gipsani zavoj 12x3
2. Gipsani zavoj 14x3
3. Gipsani zavoj 20x3-

__________________
:

Јед.
мере
kom.
kom.
kom.

Кол.

Јед. Цена
без ПДВ

Стопа
ПДВ

Јед. Цена
са ПДВ-ом

Укупна цена
без ПДВ

Произвођач

600
1500
2040
Укупна вредност без ПДВ
Попуст у %
Укупна вредност без ПДВ са попустом
Укупан ПДВ у дин.
Укупна вредност са ПДВ

МЕСТО И ДАТУМ
М.П.
ПОТПИС ПОНУЂАЧА
_________________
__________________
НАПОМЕНА ЗА ПАРТИЈУ 58:
ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ
1. САСТАВ:-природни материјал i 92% гипс,- 5% газа- 3% везујуће средство,-предиво од 17-нитне газе веће од 23 gr/m²,-гипсани нанос од 410
gr/m²,2.полувреме квашења 3-4 sekunde,3. време везивања 2,75 min4. величине: 12 cmx3m, 14 cmx3m, 20 cmx3m
ПАРТИЈА 59 – ГИПСAНИ ЗAВOJИ II
Р.
Назив добра
бр.
1 Gipsani zavoj 10x32 Gipsani zavoj 15x3
3 Gipsani zavoj 20x3

Јед.
мере
kom.
kom.
kom.

Кол.

Јед. Цена
без ПДВ

Стопа
ПДВ

Јед. Цена
са ПДВ-ом

420
1500
1000
Укупна вредност без ПДВ
Попуст у %
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Укупна цена
без ПДВ

Произвођач

МЕСТО И ДАТУМ
_________________

М.П.

Укупна вредност без ПДВ са попустом
Укупан ПДВ у дин.
Укупна вредност са ПДВ
ПОТПИС ПОНУЂАЧА
__________________

НАПОМЕНА ЗА ПАРТИЈУ 59:
Седамнаестострукирана влакна газе, цевасти перфорирани штапић на који је намотан гипс, време потапања до 5 сек, брзина везивања до 5
мин, губитак масе приликом потапања до 0,8% количина гипса у гази 450 гр/м2, потпуно сушење од 12-24 сата
ПАРТИЈА 60 – ГИПСAНИ ЗAВOJИ ПЛАСТИЧНИ
Р.
Назив добра
Јед.
бр.
мере
Plastični gipsami zavoj, sa vlaknima od staklene
1 vune, impregnirana sa poliuretanskom smolom,
dimenzije 10cm x 3.6m
kom.

МЕСТО И ДАТУМ
_________________

Кол.

Јед.
мере

Стопа
ПДВ

Јед. Цена
са ПДВ-ом

Укупна цена
без ПДВ

Произвођач

100

М.П.

ПАРТИЈА 61 –ПОДЛОГА ЗА ГИПС
Р.
Назив добра
бр.
PODLOGA ZA GIPS, sintetička, mekana,
elastična, propusna za vazduh, vlakna dovoljno
čvsta, a pri tom elastična, da poseduje
1 kompaktnost, da se može postavljati cirkularno,
mogućnost istezanja kod zatezanja a da ne dovede
do pucanja, da ne upija vlagu, brzo propuštanje
vode, maksimalna iskorišćenost 10X3
2 PODLOGA ZA GIPS, sintetička, mekana,
elastična, propusna za vazduh, vlakna dovoljno
čvsta, a pri tom elastična, da poseduje

Јед. Цена
без ПДВ

Кол.

Укупна вредност без ПДВ
Попуст у %
Укупна вредност без ПДВ са попустом
Укупан ПДВ у дин.
Укупна вредност са ПДВ
ПОТПИС ПОНУЂАЧА
__________________
Јед. Цена
без ПДВ

Стопа
ПДВ

Јед. Цена
са ПДВ-ом

800
kom.
800
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Укупна цена
без ПДВ

Произвођач

kompaktnost, da se može postavljati cirkularno,
mogućnost istezanja kod zatezanja a da ne dovede
do pucanja, da ne upija vlagu, brzo propuštanje
vode, maksimalna iskorišćenost 15X3
Укупна вредност без ПДВ
Попуст у %
Укупна вредност без ПДВ са попустом
Укупан ПДВ у дин.
Укупна вредност са ПДВ
МЕСТО И ДАТУМ
_________________

М.П.

ПАРТИЈА 62 –ВАЗЕЛИНСКА ГАЗА
Р.
Назив добра
бр.
Vazelinska gaza,100% beli vazelin,klasa Iib po
1
ALIMS-u 10x10
Vazelinska gaza,100% beli vazelin,klasa Iib po
2
ALIMS-u 10x20cm
Vazelinska gaza,100% beli vazelin,klasa Iib po
3
ALIMS-u 10x30cm

Јед.
мере
kom.
pak
pak

ПОТПИС ПОНУЂАЧА
__________________

Кол.

Јед. Цена
без ПДВ

Стопа
ПДВ

Јед. Цена
са ПДВ-ом

Укупна цена
без ПДВ

Произвођач

300
30
30
Укупна вредност без ПДВ
Попуст у %
Укупна вредност без ПДВ са попустом
Укупан ПДВ у дин.
Укупна вредност са ПДВ

МЕСТО И ДАТУМ

М.П.

ПАРТИЈА 63 – ЈОДОФОРМ СТРАЈФНЕ
Р.
Назив добра
бр.
1 JODOFORM GAZA,strajfna, 2cmx5m

Јед.
мере
KOM

ПОТПИС ПОНУЂАЧА
Кол.

Јед. Цена
без ПДВ

Стопа
ПДВ

Јед. Цена
са ПДВ-ом

10
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Укупна цена
без ПДВ

Произвођач

Укупна вредност без ПДВ
Попуст у %
Укупна вредност без ПДВ са попустом
Укупан ПДВ у дин.
Укупна вредност са ПДВ
МЕСТО И ДАТУМ
________________

М.П.

ПАРТИЈА 64 – ЕЛАСТИЧНИ ЗАВОЈ
Р.
Назив добра
бр.
Elasticni zavoj,blage kompresije I male
1 rastegljivosti,56%viskoza +44% poliamid.
Sterilizacija parom na 134°C.,8cmx4m
Elasticni ,lepljivi zavoj,blage kompresije I male
2 rastegljivosti,66%viskoza +34% poliamid.
Sterilizacija parom na 134°C., 10cmx20m
Elastični zavoj sa malom istegljivošću(do 90%),
3 srednje kompresije; 100%pamuk.Sterilizacija
parom na 121°C, 10cmx5m

Јед.
мере

ПОТПИС ПОНУЂАЧА
__________________

Кол.

Јед. Цена
без ПДВ

Стопа
ПДВ

Јед. Цена
са ПДВ-ом

Укупна цена
без ПДВ

Произвођач

10
KOM
10
KOM
5
KOM
Укупна вредност без ПДВ
Попуст у %
Укупна вредност без ПДВ са попустом
Укупан ПДВ у дин.
Укупна вредност са ПДВ

МЕСТО И ДАТУМ

М.П.

ПОТПИС ПОНУЂАЧА

_________________

__________________

ПАРТИЈА 65 – СТЕРИЛНЕ ЛЕПЉИВЕ КОМПРЕСЕ
Р.
Назив добра
Јед.
бр.
мере
1 Kompresa za pokrivanje rane, adhezivna, sa
KOM
dobrom lepljivošću, sa nosačem od netkanog 100
% poliestera i jastučetom od viskoze i poliestera i
kontaktnog sloja od poliestera i polietilena,

Кол.

Јед. Цена
без ПДВ

Стопа
ПДВ

Јед. Цена
са ПДВ-ом

50
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Укупна цена
без ПДВ

Произвођач

2

3

4

5

6

7

radioluscentna (propusan za xzrake).10x8cm(4x6cm)
Kompresa za pokrivanje rane, adhezivna, sa
dobrom lepljivošću, sa transparentnim nosačem i
jastučetom od viskoze i poliestera i kontaktnog
sloja od poliestera i polietilena, radioluscentna
(propusan za x-zrake).Nepropusna za vodu I
mikroorganizme ali propusna za vazduh, 7x5cm
(4x2,5cm)
Kompresa za pokrivanje rane, adhezivna, sa
dobrom lepljivošću, sa transparentnim nosačem i
jastučetom od viskoze i poliestera i kontaktnog
sloja od poliestera i polietilena, radioluscentna
(propusan za x-zrake).Nepropusna za vodu I
mikroorganizme ali propusna za vazduh,
10x8cm(4x6cm)
Kompresa za pokrivanje rane, adhezivna, sa
dobrom lepljivošću, sa transparentnim nosačem i
jastučetom od viskoze i poliestera i kontaktnog
sloja od poliestera i polietilena, radioluscentna
(propusan za x-zrake).Nepropusna za vodu I
mikroorganizme ali propusna za vazduh,
10x15cm(5x11cm)
Kompresa za pokrivanje rane, adhezivna, sa
dobrom lepljivošću, sa transparentnim nosačem i
jastučetom od viskoze i poliestera i kontaktnog
sloja od poliestera i polietilena, radioluscentna
(propusan za x-zrake).Nepropusna za vodu I
mikroorganizme ali propusna za vazduh,
10x20cm(5x16cm
Kompresa za pokrivanje rane, adhezivna, sa
dobrom lepljivošću, sa transparentnim nosačem i
jastučetom od viskoze i poliestera i kontaktnog
sloja od poliestera i polietilena, radioluscentna
(propusan za x-zrake).Nepropusna za vodu I
mikroorganizme ali propusna za vazduh.
10x25cm(5cmx20cm)
Kompresa,superadsorbentvelika moc upijanja

10
KOM

10
KOM

10
KOM

10
KOM

10
KOM
KOM

10
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sekreta, 10x20cm
Укупна вредност без ПДВ
Попуст у %
Укупна вредност без ПДВ са попустом
Укупан ПДВ у дин.
Укупна вредност са ПДВ
МЕСТО И ДАТУМ

М.П.

ПОТПИС ПОНУЂАЧА

_________________
ПАРТИЈА 66 – ФЛAСТEРИ ЗА ФИКСАЦИЈУ БРАУНИЛА
Р.
Назив добра
Јед.
Кол.
бр.
мере
Flaster za fiksaciju kanila - proziran, sa
transparentnim poliuretanskim filmom na mestu
1 uboda, oivičen netkanim materijalom, sa
1000
hipoalergijskim, medicinskim lepkom bez lateksa,
sa dodatkom sterilnog jastučića, 6x9cm
KOM

__________________
Јед. Цена
без ПДВ

Стопа
ПДВ

Јед. Цена
са ПДВ-ом

Укупна цена
без ПДВ

Произвођач

Укупна вредност без ПДВ
Попуст у %
Укупна вредност без ПДВ са попустом
Укупан ПДВ у дин.
Укупна вредност са ПДВ
МЕСТО И ДАТУМ

М.П.

_________________
ПАРТИЈА 67 – МРЕЖАСТИ ТУБУЛАРНИ ЗАВОЈИ
Р.
Назив добра
Јед.
бр.
мере
tg fix B mali ekstremiteti(šaka/stopalo), (precnik
1
25 cm u nerastegnutom stanju ). B x 4 m
KOM
tg fix C veliki ekstremiteti(ruka/noga/mala
2 glava)(precnik 36 cm u nerastegnutom stanju ),
C x 4m
KOM
3 tg fix D velika glava/mali trup , (precnik 48 cm u
KOM

ПОТПИС ПОНУЂАЧА
__________________
Кол.

Јед. Цена
без ПДВ

Стопа
ПДВ

Јед. Цена
са ПДВ-ом

2
22
2
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Укупна цена
без ПДВ

Произвођач

4

nerastegnutom stanju ), D x 4 m
tg fix E veliki trup (grudni koš,kukovi),
(precnik 70 cm u nerastegnutom stanju ), E x 4 m

2

KOM

Укупна вредност без ПДВ
Попуст у %
Укупна вредност без ПДВ са попустом
Укупан ПДВ у дин.
Укупна вредност са ПДВ
МЕСТО И ДАТУМ
_________________

М.П.

ПОТПИС ПОНУЂАЧА
__________________

SASTAV:71%poliamid,29% prirodna guma(elastodien);elastican(rastegljiv)
zraka;sterilizacija:vodenom parom na 121°C I iradijacijom, dužina 4m ili 25m
ПАРТИЈА 68 – ГУМЕНА ПЕТА
Р.
Назив добра
бр.
1 gumena peta, S
2 gumena peta, M

Јед.
мере
KOM
KOM

Кол.

u

oba

Јед. Цена
без ПДВ

pravca;ne

Стопа
ПДВ

osipa

se

Јед. Цена
са ПДВ-ом

pri

sečenju,ne

Укупна цена
без ПДВ

ometa

prolaz

Произвођач

5
5
Укупна вредност без ПДВ
Попуст у %
Укупна вредност без ПДВ са попустом
Укупан ПДВ у дин.
Укупна вредност са ПДВ

МЕСТО И ДАТУМ

М.П.

_________________
ПАРТИЈА 69 – КЛАВИКУЛАРНИ ДРЖАЧ
Р.
Назив добра
бр.
Klavikularni držač,za tretman preloma klavikule
1
M 25-33 mm, 1
Klavikularni držač,za tretman preloma klavikule L
2
30-40 mm, 2

ПОТПИС ПОНУЂАЧА
__________________

Јед.
мере

Кол.

KOM

5

KOM

5

Јед. Цена
без ПДВ

Стопа
ПДВ

Јед. Цена
са ПДВ-ом

Укупна вредност без ПДВ
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Укупна цена
без ПДВ

Произвођач

rtg

Попуст у %
Укупна вредност без ПДВ са попустом
Укупан ПДВ у дин.
Укупна вредност са ПДВ
МЕСТО И ДАТУМ
_________________
ПАРТИЈА 70 – ОБЛОГЕ ЗА РАНЕ
Р.
Назив добра
бр.
Kalcijum alginat.Sterilna kompresa sa velikom
moći upijanja sekreta zahvaljujući alginatnoj
1
strukturi,za plitke i duboke rane sa obilnom
sekrecijom,inficirane rane., 5x5cm
Kalcijum alginat.Sterilna kompresa sa velikom
moći upijanja sekreta zahvaljujući alginatnoj
2
strukturi,za plitke i duboke rane sa obilnom
sekrecijom,inficirane rane., 10x10cm
Kalcijum alginat sa srebrom.Sterilna kompresa sa
velikom moći upijanja sekreta zahvaljujući
alginatnoj strukturi,za plitke i duboke rane sa
3
obilnom sekrecijom,inficirane rane.Pojačan
antimikrobni efekat usled prisustva jona Ag.,
5x5cm
Kalcijum alginat sa srebrom.Sterilna kompresa sa
velikom moći upijanja sekreta zahvaljujući
alginatnoj strukturi,za plitke i duboke rane sa
4
obilnom sekrecijom,inficirane rane.Pojačan
antimikrobni efekat usled prisustva jona Ag.,
10x10cm
Antimikrobna hidrobalansna kompresa.Sterilna
kompresa sa antimikrobnim efektom zahvaljujući
prisutnom agensu PHMB (
5 poliheksametilenbigvanid ),0.3% za
hronične,plitke i duboke,inficirane rane i
opekotine sa oskudnom do umerenom sekrecijom.,
9x9cm
6 Antimikrobna hidrobalansna kompresa.Sterilna

М.П.
Јед.
мере

ПОТПИС ПОНУЂАЧА
__________________

Кол.

Јед. Цена
без ПДВ

Стопа
ПДВ

Јед. Цена
са ПДВ-ом

110
KOM
160
KOM

250
KOM

260
KOM

120
KOM
KOM

50
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Укупна цена
без ПДВ

Произвођач

7

8

9

1
0

1
1

1
2
1
3

kompresa sa antimikrobnim efektom zahvaljujući
prisutnom agensu PHMB (
poliheksametilenbigvanid ),0.3% za
hronične,plitke i duboke,inficirane rane i
opekotine sa oskudnom do umerenom sekrecijom.,
14x20cm
Hidrobalansna kompresa,sterilna za
hronične,plitke i duboke rane i opekotine sa
oskudnom do umerenom sekrecijom, 9x9cm
Hidrokoloidna kompresa.Sterilna lepljiva
kompresa(celom svojom površinom) za
neinficirane pliće rane,sa umerenim do srednjim
lučenjem.Nepropusna za tečnosti i
mikroorganizme,ali propusna za vazduh, 10x10cm
Hidrokoloidna kompresa.Sterilna lepljiva
kompresa(celom svojom površinom) za
neinficirane pliće rane,sa umerenim do srednjim
lučenjem.Nepropusna za tečnosti i
mikroorganizme,ali propusna za vazduh, 15x15cm
Hidrokoloidna kompresa.Sterilna lepljiva
kompresa(celom svojom površinom) za
neinficirane pliće rane,sa umerenim do srednjim
lučenjem.Nepropusna za tečnosti i
mikroorganizme,ali propusna za vazduh, 20x20cm
Poliuretanska pena.Sterilna lepljiva i nelepljiva
kompresa za neinficirane dublje rane,sa umerenim
do srednjim lučenjem.Nepropusna za tečnosti i
mikroorganizme ali propusna za vazduh,
7,5x7,5cm
Poliuretanska pena.Sterilna lepljiva i nelepljiva
kompresa za neinficirane dublje rane,sa umerenim
do srednjim lučenjem.Nepropusna za tečnosti i
mikroorganizme ali propusna za vazduh, 15x15cm
Poliuretanska transparentna
kompresa.Providna,lepljiva,elastična kompresa
(film),porozna za vazduh ali ne i za
mikroorganizme i tečnosti.Površinske rane u fazi
epitelizacije ili kao sekundarno previjanje.rolna

50
KOM
60
KOM
100
KOM
25
KOM
20
KOM
5
KOM
KOM

7
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1
4

1
5

1
6

1
7

1
8

1
9

2
0
2
1

10cmx10m
Poliuretanska transparentna
kompresa.Providna,lepljiva,elastična kompresa
(film),porozna za vazduh ali ne i za
mikroorganizme i tečnosti.Površinske rane u fazi
epitelizacije ili kao sekundarno previjanje., rolna
15cmx10m
Kompresa hidrogel.Sterilna kompresa,amorfni gel
koja sadrži hidrogel.Koristi se za autolitički
debridman nekrotičnih naslaga
površinskih(kompresa) i dubokih (gel) rana.,
10x10cm
Kompresa hidrogel.Sterilna kompresa,amorfni gel
koja sadrži hidrogel.Koristi se za autolitički
debridman nekrotičnih naslaga
površinskih(kompresa) i dubokih (gel) rana., gel
20g
Kompresa za debridman.Sterilna
kompresa,monofilamentno jastuče za fizički
debridman fibrinskih naslaga kod hroničnih rana i
opekotina., 10x10cm
Aktivni ugalj.Sterilna kompresa sa
aktivnim(medicinskim) ugljem koji je inkorporiran
u celulozni nosač.Koristi se kod zapuštenih
inficiranih plićih rana sa obilnom sekrecijom i
neprijatnog mirisa., 10x10cm
Kompresa hidrogel.Sterilna kompresa,amorfni gel
koja sadrži hidrogel.Koristi se za autolitički
debridman nekrotičnih naslaga
površinskih(kompresa) i dubokih (gel) rana., gel
20g
Aktivni ugalj.Sterilna kompresa sa
aktivnim(medicinskim) ugljem koji je inkorporiran
u celulozni nosač.Koristi se kod zapuštenih
inficiranih plićih rana sa obilnom sekrecijom i
neprijatnog mirisa., 10x20cm
Aktivni ugalj+Ag.Sterilna kompresa sa
aktivnim(medicinskim) ugljemi jonima Ag koji su

2
KOM
50
KOM
10
KOM
20
KOM
60
KOM
10
KOM
50
KOM
KOM

10
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inkorporirani u celulozni nosač.Koristi se kod
zapuštenih inficiranih plitkih i dubokih rana sa
obilnom sekrecijom i neprijatnog mirisa.,
10x10cm
Укупна вредност без ПДВ
Попуст у %
Укупна вредност без ПДВ са попустом
Укупан ПДВ у дин.
Укупна вредност са ПДВ
МЕСТО И ДАТУМ
______________

М.П.

ПОТПИС ПОНУЂАЧА
__________________

ПАРТИЈА 71 – АНТИБАКТЕРИЈСКО СРЕДСТВО ЗА ТРЕТМАН РАНА
Р.
Назив добра
Јед.
Кол.
Јед. Цена
Стопа
Јед. Цена
бр.
мере
без ПДВ
ПДВ
са ПДВ-ом
Superoksidisani vodeni rastvor Natrijum
1
100
hipohlorita i hipohlorne kiseline, 500 ml
KOM
Superoksidisani vodeni rastvor Natrijum
2
15
hipohlorita i hipohlorne kiseline u gelu, 250g
KOM
Укупна вредност без ПДВ
Попуст у %
Укупна вредност без ПДВ са попустом
Укупан ПДВ у дин.
Укупна вредност са ПДВ
МЕСТО И ДАТУМ

М.П.

_________________
ПАРТИЈА 72 – СТЕРИЛНИ ЛУБРИКАНТ
Р.
Назив добра
бр.
Sterilni lubrikant u gelu na vodenoj bazi, bez
1
anestetika i silikona, tuba od 42g

Укупна цена
без ПДВ

Произвођач

ПОТПИС ПОНУЂАЧА
__________________

Јед.
мере
komad
a

Кол.

Јед. Цена
без ПДВ

Стопа
ПДВ

Јед. Цена
са ПДВ-ом

150
Укупна вредност без ПДВ
Попуст у %
Укупна вредност без ПДВ са попустом
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Укупна цена
без ПДВ

Произвођач

Укупан ПДВ у дин.
Укупна вредност са ПДВ
МЕСТО И ДАТУМ
_________________
ПАРТИЈА 73 – ФЛAСТEРИ
Р.
Назив добра
бр.
Flaster na platnu 5x5, na kalemu sa plastičnim
1
poklopcem

М.П.
Јед.
мере
kom.

Кол.

ПОТПИС ПОНУЂАЧА
__________________
Јед. Цена
без ПДВ

Стопа
ПДВ

Јед. Цена
са ПДВ-ом

Укупна цена
без ПДВ

Произвођач

1800
Укупна вредност без ПДВ
Попуст у %
Укупна вредност без ПДВ са попустом
Укупан ПДВ у дин.
Укупна вредност са ПДВ

МЕСТО И ДАТУМ
_________________

М.П.

ПАРТИЈА 74 – ХИПOAЛEРГИJСКИ ФЛAСТEРИ
Р.
Назив добра
Јед.
бр.
мере
1 Flaster hipoalergijski 10mx28cm+10%
kom.

МЕСТО И ДАТУМ
_________________

ПОТПИС ПОНУЂАЧА
__________________
Кол.

Јед. Цена
без ПДВ

Стопа
ПДВ

Јед. Цена
са ПДВ-ом

Укупна цена
без ПДВ

Произвођач

200

М.П.

Укупна вредност без ПДВ
Попуст у %
Укупна вредност без ПДВ са попустом
Укупан ПДВ у дин.
Укупна вредност са ПДВ
ПОТПИС ПОНУЂАЧА
__________________

ПАРТИЈА 75 – ХИПOAЛEРГИJСКИ, ПЛAСТИФИЦИРAНИ ФЛAСТEРИ
Р.
Назив добра
Јед.
Кол.
Јед. Цена
бр.
мере
без ПДВ
Prozirni, perforirani, plastificirani, hipoalergijski
1
5040
flaster, dimenzija 5cmx9.14m
kom

Стопа
ПДВ

Јед. Цена
са ПДВ-ом
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Укупна цена
без ПДВ

Произвођач

2
3
4
5

Flaster na beloj osnovi od Rayon poliestera, sa
uzdužno-poprečnom cepljivošću, bez zaštitnog
papira, hipoalergijski, dimenzija 5cm x 9,14m
Flaster za fiksiranje, na mekanoj tkanini, sa
poprečnim perforacijama na 5cm,bez zaštitnog
papira, hipoalergijski,dimenzija 5cmx9.14m
Prozirni flaster za zaštitu centralne venske kanile
sa hlorheksidinom, dimenzija 8.5cmx11.5cm
Prozirni flaster za zaštitu centralne venske kanile
sa hlorheksidinom, dimenzija 10cmx15.5cm

480
kom
240
kom
kom
kom

600
300
Укупна вредност без ПДВ
Попуст у %
Укупна вредност без ПДВ са попустом
Укупан ПДВ у дин.
Укупна вредност са ПДВ

МЕСТО И ДАТУМ
_________________
ПАРТИЈА 76 – ВАТА
Р.
Назив добра
бр.
1 Papirna vata a 1kg
2 Sanitetska vata a 1kg

МЕСТО И ДАТУМ
_________________

М.П.

Јед.
мере
kom
kom.

Кол.

ПОТПИС ПОНУЂАЧА
__________________
Јед. Цена
без ПДВ

Стопа
ПДВ

Јед. Цена
са ПДВ-ом

Укупна цена
без ПДВ

Произвођач

600
1440

М.П.

ПАРТИЈА 77 – MEДИЦИНСКE ХИРУРШКE РУКAВИЦE I
Р.
Назив добра
Јед.
Кол.
бр.
мере
Hirurške sterilne rukavice talkirane -anatomski
1
48000
oblik-br.6-9
pari

Укупна вредност без ПДВ
Попуст у %
Укупна вредност без ПДВ са попустом
Укупан ПДВ у дин.
Укупна вредност са ПДВ
ПОТПИС ПОНУЂАЧА
__________________
Јед. Цена
без ПДВ

Стопа
ПДВ

Јед. Цена
са ПДВ-ом
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Укупна цена
без ПДВ

Произвођач

Укупна вредност без ПДВ
Попуст у %
Укупна вредност без ПДВ са попустом
Укупан ПДВ у дин.
Укупна вредност са ПДВ
ПОТПИС ПОНУЂАЧА
__________________

МЕСТО И ДАТУМ
М.П.
_________________
НАПОМЕНА::
-Potpuno anatomski oblikovane
:
Debljinaнadlanumin0.14mm(jednostruko)
Silakidanja≥9N,
NivokvalitetaAQL≤1,0poslepakovanja
Nivoproteina<30mikrogramaproteinapogramurukavice,(Lowrymetod)
Nivoendotoksinа<0.1EU/ml
ZadokazivanjenivoaproteinaIendotoksinapotebnodostavititestnezavisnelaboratorije.
Uzorak rukavica dostaviti u originalnom pakovanju , u kutiji sa indikatorom sterilizacije
ПАРТИЈА 78 – MEДИЦИНСКE ХИРУРШКE РУКAВИЦE II
Р.
Назив добра
Јед.
Кол.
Јед. Цена
Стопа
Јед. Цена
Укупна цена
бр.
мере
без ПДВ
ПДВ
са ПДВ-ом
без ПДВ
Hirurške sterilne rukavice talkirane -anatomski
1
36000
oblik-br.6-9
pari
Hirurške sterilne rukavice od lateksa, bez talka,
2
2400
obložene polimerom
pari
Hirurške sterilne rukavice za ginekološke
3
100
procedure
pari
Укупна вредност без ПДВ
Попуст у %
Укупна вредност без ПДВ са попустом
Укупан ПДВ у дин.
Укупна вредност са ПДВ
МЕСТО И ДАТУМ
М.П.
ПОТПИС ПОНУЂАЧА
_________________
__________________
НАПОМЕНА:
Uslovi:За добро под редним бројем 1: Nivo kvaliteta AQL ≤1,0 posle pakovanja
За добро под редним бројем 2: AQL 1.0 < 50µg/g proteina
За добро под редним бројем 3: bez talka, dužine 480mm, debljina na prstima 0,24 mm, debljina na dlanu 0,23mm)
ПАРТИЈА 79 – ПРЕГЛЕДНЕ И ЗАШТИТНЕ РУКАВИЦЕ
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,

Произвођач

Р.
бр.
1
2
3
4

Назив добра
Pregledne Latex, talkirane rukavice S,M,L,XL

Јед.
мере
komad
a
komad
a

Pregledne Latex,bez talka potpuno anatomske,
Rukavice nitrilne bez talka za aplikaciju citostatika
, vel. S,M,L
Zaštitne-nitrilne- za rastvaranje citostatika
komad
rukavice S,M,L
a

Кол.

Јед. Цена
без ПДВ

Стопа
ПДВ

Јед. Цена
са ПДВ-ом

Укупна цена
без ПДВ

Произвођач

1000000
1000
10000
5000
Укупна вредност без ПДВ
Попуст у %
Укупна вредност без ПДВ са попустом
Укупан ПДВ у дин.
Укупна вредност са ПДВ

МЕСТО И ДАТУМ
М.П.
ПОТПИС ПОНУЂАЧА
_________________
__________________
НАПОМЕНА:
Uslovi:За добро под редним бројем 1 : -nestarilnе -nivo proteina manji od 25µg po Lowery metodi , dokazi nezavisne laboratorije
За добро под редним бројем 2: -posebno pakovane leva i desna u pakovanju od 2x50 kom - obostrano hlorisane sa sniženim sadržajem proteina
rukavice
-nesterilne
За добро под редним бројем 3 -nesteriln -Propustljivost manja od 0,02µg/cm²/min -dostaviti dokaz nezavisne laboratorije za sledeće aktivne
materije:Hexal; 5-FUPaclitaxel-HAEMATO;Avastin; Herceptin®; Irinotecan Bendalis; Doxorubicin acoord; Oxaliplatin Bendalis;
Задобро под редним бројем 4—PPE kategorija III za ličnu безбедност Nesterilne,bez pudera Debljina na prstima minimum 0,14mm Dužina rukavica
najmanjе 300mm Da zadovoljava standard EN 374Nivo II AQL 0,65
ПАРТИЈА 80 – ХИРУРШКE КAПE, МAСКE И КAЉAЧE
Р.
Назив добра
Јед.
бр.
мере
1 Hirurške kape sa gumicom muške 53 cm.
komada

24000

2

Hirurške kape sa gumicom ženske 60 cm.

4000

3

Hirurške maske sa pantljikama za vezivanje

komada

40000

4

Hirurške kaljače

komada

48000

komada

Кол.

Јед. Цена
без ПДВ

Стопа
ПДВ

Јед. Цена
са ПДВ-ом

Укупна вредност без ПДВ
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Укупна цена
без ПДВ

Произвођач

МЕСТО И ДАТУМ
_________________

М.П.

Попуст у %
Укупна вредност без ПДВ са попустом
Укупан ПДВ у дин.
Укупна вредност са ПДВ
ПОТПИС ПОНУЂАЧА
__________________

300mm Da zadovoljava standard EN 374Nivo II AQL 0,65
ПАРТИЈА 81 – ЛИЧНА ЗАШТИТНА ОПРЕМА ЗА ПРИПРЕМУ ЦИТОСТАТИКА-РУКАВИЦЕ
Р.
бр.

1

Назив добра

Јед.
мере

Nesterilne zaštitne rukavice (neopren i nitril)
Dužina rukavica najmanje 300mm
Debljina rukavice 0,14-0,17 mm (mereno na
srednjem prstu)
Bez talka (testirano u skladu sa EN ISO
21171:2006 ili odgovarajuće)
Na prstima hrapava povrsina da se omoguci dobar
hvat I u suvim I vlaznim uslovima
Testirane u skladu sa EN 374-3:2003 ili
odgovarajuće(izveštaj testiranja dostaviti )
Testirane u skladu sa ASTM D 6978-05 ili
odgovarajuće (izveštaj testiranja dostaviti)
Da su primerene za dvojno orukavicenje u
razlicitim bojama -da boja ne bude bela
AQL 0,65 - testirano u skladu sa EN374-2:2003 ili
odgovarajuće
Dostaviti Serfikat o pregledu tipa/usaglašenost
proizvoda sa Direktivom 89/686/EEC kategorija
zaštite III i primenjenim standardima SRB EN
374-1:2007, SRB EN 374-2:2007,
SRB EN 374-3:2007 i SRB EN 374komad
3:2007/AC:2011
a

Кол.

Јед. Цена
без ПДВ

Стопа
ПДВ

Јед. Цена
са ПДВ-ом

8000

Укупна вредност без ПДВ
Попуст у %
Укупна вредност без ПДВ са попустом
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Укупна цена
без ПДВ

Произвођач

МЕСТО И ДАТУМ
_________________

М.П.

Укупан ПДВ у дин.
Укупна вредност са ПДВ
ПОТПИС ПОНУЂАЧА
__________________

ПАРТИЈА 82 – ЛИЧНА ЗАШТИТНА ОПРЕМА ЗА ПРИПРЕМУ ЦИТОСТАТИКА
Р.
Назив добра
Јед.
Кол.
Јед. Цена
Стопа
Јед. Цена
бр.
мере
без ПДВ
ПДВ
са ПДВ-ом
Zaštitini mantil za jednokratnu upotrebu,
nesterilni
Testiran u skladu sa EN 374 (ili odgovarajuće)
Testiran u skladu sa ASTM D 6978-05 (ili
odgovarajuće) na permeabilnost citotoksičnih
lekova
Materijal polietilen/polipropilen
1 Na rukavu obavezan lastik
1200
Mogucnost podesavanja sirine oko vrata I oko
pojasa
Dostaviti Serfikat o pregledu tipa/usaglašenosti
proizvoda sa Direktivom 89/686/EEC kategorija
zaštite III i primenjenim standardima SRPS EN
13688:2015 i SRPS EN 13034:2011 (tip 6 i tip
komad
BP6)
a
Zastitne maske
Respirator PPF3
Da zadovoljava EN 149 ili odgovarajuće
2 Dostaviti Serfikat o pregledu tipa/usaglašenosti
3000
proizvoda sa Direktivom 89/686/EEC kategorija
zaštite III i primenjenim standardom SRPS EN
komad
149:2013
a
Zaštitna podloga za pripremu citostatika pod
laminarom, dimenzije oko 40x55 cm
Troslojna I dobro upijajuca
3 Gornji I srednji sloj treba da su dobro upijajuci
600
Donji sloj nepropusan za tecnosti I mora dobro da
prijanja uz podlogu
komad
Da nije bele boje
a
Укупна вредност без ПДВ
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Укупна цена
без ПДВ

Произвођач

МЕСТО И ДАТУМ
_________________

М.П.

ПАРТИЈА 83- ЈЕДНОКРАТНИ ОПЕРАТИВНИ ВЕШ
Р.
Назив добра
Јед.
бр.
мере
Abdominalna hirurgija-Sterilni set: Prekrivka za
sto za instrumente 80x145cm - 1 komad; Peskir za
ruke 30x40cm - 4 komada; Prekrivka za sto
150x190cm - 1 komad; Lepjiva traka 9x50cm - 1
komad; Dvoslojna prekrivka sa ojacanjem i
samolepljivom ivicom (90cm) 75x90- 2 komada;
Prekrivka sa ojacanjem i samolepljivom
1 ivicom(80cm) 175x180cm; Prekrivka sa
ojacanjem i samolepljivom ivicom
(70cm+2x15cm) i integrisanim drzacima za creva,
150x250cm - 1 komad; Ojacani delovi kompresa u
zoni incizije minimum kapacitet upijanja tecnosti
405ml/m² , brzinu upijanja (run off) minimum
46%;

2

3

Попуст у %
Укупна вредност без ПДВ са попустом
Укупан ПДВ у дин.
Укупна вредност са ПДВ
ПОТПИС ПОНУЂАЧА
__________________

SET ZA CARSKI REZ: prekivka za sto
150x190cm; komprese od celuloze 30x20cm, 2
komada; prekrivka za instrumentarski sto
80x145cm; prekrivka za prihvat bebe koja upija
tecnost, netkani materijal, 90x90cm; prekrivka za
carski rez 230/200x312cm, sa abdominalnim
otvorom i celom provrsinom integrisanom
incizionom folijom 27x33cm, sa integrisanom
kesom za prikupljanje tecnosti sa odvodom, sa
prekrivkama za ruke;
SET ZA PROTEZU KUKA-Sterilni set: Na
pakovanju - slike komponenti; Prekrivka za sto za
instrumente 80x145cm - 1 komad; Peskir za ruke

Кол.

Јед. Цена
без ПДВ

Стопа
ПДВ

Јед. Цена
са ПДВ-ом

30

10

30
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Укупна цена
без ПДВ

Произвођач

4

5

6

7

30x20cm - 2 komada; Prekrivka za sto 150x190cm
- 1 komad; Lepjiva traka 9x25cm - 1 komad;
Dvoslojna prekrivka 150x150cm - 1 komad;
Navlaka za nogu 33x110cm - 1 komad;
Samolepljiva traka 10x50 - 2 komada; Dvoslojna
prekrivka sa piktogramom za anesteziju sa
samolepljivom ivicom (80cm), dimenzije 175x260cm - 1 komad; Dvoslojna prekrivka sa
piktogramom, sa "U" izrazom (10x80cm)
ojacanjem i samolepljivom ivicom, ukupne
dimenzije - 200x240cm - 1 komad;
SET ZA CARSKI REZ: prekivka za sto
150x190cm; komprese od celuloze 30x20cm, 2
komada; prekrivka za instrumentarski sto
80x145cm; prekrivka za prihvat bebe koja upija
tecnost, netkani materijal, 90x90cm; prekrivka za
carski rez 230/200x312cm, sa abdominalnim
otvorom i celom provrsinom integrisanom
incizionom folijom 27x33cm, sa integrisanom
kesom za prikupljanje tecnosti sa odvodom, sa
prekrivkama za ruke;
OP mantil , sa omotom, sa sterilnim leđnim
područjem, materijal SMMS, 35 gr/m2, 100%
polipropilen; 4-slojni (Spunbond-MeltblownMeltblown-Spunbond). Ispunjava EN normu
13795.Duzina manžete 6 cm, širina poprsja
mantila 64 cm, dimenzije cicak traka na
okovratniku 8x3cm i 4x3cm, duzine mantila min.
120 cm, sterilan - velicina M-L
OP mantil , sa omotom, sa sterilnim leđnim
područjem, materijal SMMS, 35 gr/m2, 100%
polipropilen; 4-slojni (Spunbond-MeltblownMeltblown-Spunbond). Ispunjava EN normu
13795. Dužina manžete 6 cm, širina poprsja
mantila 67 cm, dimenzije cicak traka na
okovratniku 8x3cm i 4x3cm, dužine mantila 130
cm, sterilan - velicina XL.
OP mantil sa omotom, sa sterilnim leđnim

10

100

100

100
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područjem, materijal SMMS, 35 gr/m2, 100%
polipropilen; 4-slojni (Spunbond-MeltblownMeltblown-Spunbond). Ispunjava EN normu
13795. Dužina manžete 6 cm, širina poprsja
mantila 74 cm, dimenzije cicak traka na
okovratniku 8x3cm i 4x3cm, dužine mantila min.
150 cm, sterilan - velicina XXL.
Укупна вредност без ПДВ
Попуст у %
Укупна вредност без ПДВ са попустом
Укупан ПДВ у дин.
Укупна вредност са ПДВ
МЕСТО И ДАТУМ
М.П.
ПОТПИС ПОНУЂАЧА
_________________
__________________
НАПОМЕНА ЗА СВА ДОБРА:ДОЗВОЉЕНО ОДСТУПАЊЕ ОД ЗАДАТИХ ДИМЕНЗИЈА У СЕТОВИМА МОЖЕ БИТИ +,- 10%
ПАРТИЈА 84 – ГEЛ ЗA УЛТРAЗВУК
Р.
Назив добра
Јед.
Кол.
Јед. Цена
Стопа
Јед. Цена
Укупна цена
Произвођач
бр.
мере
без ПДВ
ПДВ
са ПДВ-ом
без ПДВ
1 Gel za ultra zvuk
kg
420
Укупна вредност без ПДВ
Попуст у %
Укупна вредност без ПДВ са попустом
Укупан ПДВ у дин.
Укупна вредност са ПДВ
МЕСТО И ДАТУМ
М.П.
ПОТПИС ПОНУЂАЧА
_________________
__________________
ПАРТИЈА 85 – ЕЕГ електро гел
Р.
Назив добра
бр.
1 EEG elektro gel. eci 450gr

Јед.
мере

Кол.

kom.

5

2

kom.

5

EEG pasta TEN-20 114gr

Јед. Цена
без ПДВ

Стопа
ПДВ

Јед. Цена
са ПДВ-ом

Укупна вредност без ПДВ
Попуст у %
Укупна вредност без ПДВ са попустом
Укупан ПДВ у дин.
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Укупна цена
без ПДВ

Произвођач

МЕСТО И ДАТУМ
_________________

Укупна вредност са ПДВ
ПОТПИС ПОНУЂАЧА
__________________

М.П.

ПАРТИЈА 86 – AЛКOХOЛ
Р.
Назив добра
бр.
1 Alkohol 96 %

Јед.
мере
litar

Кол.

Јед. Цена
без ПДВ

Стопа
ПДВ

Јед. Цена
са ПДВ-ом

Укупна цена
без ПДВ

Произвођач

3600
Укупна вредност без ПДВ
Попуст у %
Укупна вредност без ПДВ са попустом
Укупан ПДВ у дин.
Укупна вредност са ПДВ

НАПОМЕНА: USLOV- mora odgovarati monografiji važećih farmakopeja (Ph Eur , USP, BP, DAB, Ph Jug V--Dostaviti proizvođački sertifikat
analize ( CoA ) sa logom proizvođača i imenom i prezimenom osobe odgovorne za puštanje serije u promet QA/QP koji mora odgovarati monografiji
za navedenu farmakopeju;
МЕСТО И ДАТУМ
_________________

М.П.

ПАРТИЈА 87 – MEТAНOЛ по Merck-u
Р.
Назив добра
бр.

Јед.
мере
pakova
nje

1

Metanol sol a 2.5l po Merck-u

2

Glacijalna sircetna kiselina 2.5l po Merck-u „ili
odgovarajuće

ПОТПИС ПОНУЂАЧА
__________________

Кол.

Јед. Цена
без ПДВ

Стопа
ПДВ

Јед. Цена
са ПДВ-ом

Укупна цена
без ПДВ

2
1
Укупна вредност без ПДВ
Попуст у %
Укупна вредност без ПДВ са попустом
Укупан ПДВ у дин.
Укупна вредност са ПДВ

МЕСТО И ДАТУМ

М.П.

ПОТПИС ПОНУЂАЧА
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Произвођач

_________________

__________________

НАПОМЕНА: USLOV- mora odgovarati monografiji važećih farmakopeja (Ph Eur , USP, BP, DAB, Ph Jug V )
ПАРТИЈА 88 – РEAГEНСИ И БOJE ЗA МИКРOСКOПИJУ
Р.
Назив добра
Јед.
Кол.
бр.
мере
1

Canada balzam a 100ml

2

Giemsa sol a 500ml po Merck-u „ili odgovarajuće
May grunwald a 500ml po Mercku„iliodgovarajuće

3
4

Kedrovo ulje a 100ml

Јед. Цена
без ПДВ

Стопа
ПДВ

Јед. Цена
са ПДВ-ом

Укупна цена
без ПДВ

Произвођач

6

pak.

6

pak.

12

pak.
pak.

2
Укупна вредност без ПДВ
Попуст у %
Укупна вредност без ПДВ са попустом
Укупан ПДВ у дин.
Укупна вредност са ПДВ

МЕСТО И ДАТУМ
_________________

М.П.

ПОТПИС ПОНУЂАЧА
__________________

НАПОМЕНА: USLOV--Rešenje ALIMS-a prema Zakonu o
lekovima i medicinskim sredstvima, član 173, (in vitro
dijagnostičkim sredstvom se smatraju proizvodi koje
proizvođač medicinskog sredstva isključivo nameni za upotrebu
u invitro dijagnostičkim ispitivanjima)

ПАРТИЈА 89 -ХEМИКAЛИJE ЗA ПAТOЛOГИJУ
Р.
Назив добра
Јед.
бр.
мере

Кол.

Јед. Цена
без ПДВ

Стопа
ПДВ

Јед. Цена
са ПДВ-ом
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Укупна цена
без ПДВ

Произвођач

1

Alkohol apsolutni 99,9 %

2

Formaldehid 37%

3

Formaldehid 4%,puferisan 10%

litar

900

4

Xylol

litar

240

5

Parafin čvrsti 52-54oC

kg

240

6

Hematoxilin M

litar

16

7

Eozin Y 1% vodeni rastvor

litar

16

8

PAS komplet a 100 testova

litar

2

litar
litar

900
120

Укупна вредност без ПДВ
Попуст у %
Укупна вредност без ПДВ са попустом
Укупан ПДВ у дин.
Укупна вредност са ПДВ
МЕСТО И ДАТУМ
М.П.
ПОТПИС ПОНУЂАЧА
_________________
__________________
НАПОМЕНА: USLOV--Rešenje ALIMS-a prema Zakonu o lekovima i medicinskim sredstvima, član 173, (invitro dijagnostičkim sredstvom se
smatraju proizvodi koje proizvođač medicinskog sredstva isključivo nameni za upotrebu u invitro dijagnostičkim ispitivanjima)
ПАРТИЈА 90 – РEAГEНС ЗА БИОХЕМИЈУ
Р.
Назив добра
бр.
1

Erlichov reagens a 100ml

Јед.
мере
pak.

Кол.

Јед. Цена
без ПДВ

Стопа
ПДВ

Јед. Цена
са ПДВ-ом

Укупна цена
без ПДВ

20
Укупна вредност без ПДВ
Попуст у %
Укупна вредност без ПДВ са попустом
Укупан ПДВ у дин.
Укупна вредност са ПДВ

МЕСТО И ДАТУМ
М.П.
_________________
НАПОМЕНА: USLOV: -odgovarajući proizvođački srtifikat analize (COA)

ПОТПИС ПОНУЂАЧА
__________________
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Произвођач

ПАРТИЈА 91 – ЛAБOРAТOРИJСКE ХEМИКAЛИJE I
Р.
Назив добра
Јед.
бр.
мере
komad
1 Formalin tablete
a
2 Metilensko plavo e.p
g
3
4
5
6

Sulfosalicilna kiselina
Mravlja kiselina
Hlorovodonična kiselina konc. 1N
Hloroform po analisi

gr
l
l
l

МЕСТО И ДАТУМ
_________________
НАПОМЕНА:
USLOV:-odgovarajući
ПАРТИЈА 92 – ФAРМAЦEУТСКE СУПСТAНЦE
Р.
Назив добра
Јед.
бр.
мере
1 Benzokain -etil-4 amino bezoat-anestezin

gr

Кол.

Јед. Цена
без ПДВ

Стопа
ПДВ

Јед. Цена
са ПДВ-ом

Укупна цена
без ПДВ

Произвођач

1200
25
2000
3
1
1
Укупна вредност без ПДВ
Попуст у %
Укупна вредност без ПДВ са попустом
Укупан ПДВ у дин.
Укупна вредност са ПДВ
М.П.
ПОТПИС ПОНУЂАЧА
__________________
proizvođački
srtifikat
analize
Кол.

Јед. Цена
без ПДВ

Стопа
ПДВ

Јед. Цена
са ПДВ-ом

Укупна цена
без ПДВ

(COA)
Произвођач

250
Укупна вредност без ПДВ
Попуст у %
Укупна вредност без ПДВ са попустом
Укупан ПДВ у дин.
Укупна вредност са ПДВ

МЕСТО И ДАТУМ
М.П.
ПОТПИС ПОНУЂАЧА
_________________
__________________
НАПОМЕНА: USLOV:- -proizvođač ponuđene API mora da poseduje srtifikat Dobre proizvođačke prakse( GMP) za mesto proizvodnje aktivne
supstance izdat od nadležnog organa iz zemlje Evropske unije ili druge zemlje koja ima zahteve u pogledu Dobre proizvođačke praksei ste ili slične
onima koji su propisane u Evropskojuniji
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ПАРТИЈА 93 – ФAРМAЦEУТСКE СУПСТAНЦE – EКСЦИПИJEНСИ
Р.
Назив добра
Јед.
Кол.
Јед. Цена
бр.
мере
без ПДВ
1 Glicerolum a1l
42
litar
2

litar
litar
litar

Talk pulvis

kg

120
80
36

6

Acidi borici pulvis

kg

6

7

Kalijum jodid pulvis

g

500

8

Vaselinum album

kg

60

МЕСТО И ДАТУМ
_________________

Јед. Цена
са ПДВ-ом

Укупна цена
без ПДВ

Произвођач

24

Parafinsko ulje a1l
Benzin medicinski a1l
Hidrogen 30%

3
4
5

Стопа
ПДВ

Укупна вредност без ПДВ
Попуст у %
Укупна вредност без ПДВ са попустом
Укупан ПДВ у дин.
Укупна вредност са ПДВ
ПОТПИС ПОНУЂАЧА
__________________

М.П.

НАПОМЕНА: USLOV-Pomoćne farmaceutske supstance (
ekscipijensi) moraju odgovarati monografiji važećih
farmakopeja (Ph Eur , USP, BP, DAB, Ph Jug V )
ПАРТИЈА 94 – ХEМИКAЛИJE ЗA ИЗРAДУ КAПИ ЗA OЧИ I
Р.
Назив добра
Јед.
Кол.
бр.
мере
1

Јед. Цена
без ПДВ

Стопа
ПДВ

Јед. Цена
са ПДВ-ом

40

Homatropin-Br pulvis

g

2

Phenylephini-hlorid pulvis.

g

400

3

Tetracain-hlorid pulvis

g

75

4

Fluorescein-Na pulvis

g

50
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Укупна цена
без ПДВ

Произвођач

5

Pilocarpin hidrochlorid pulvis

gr

50

6

Tropicamid pulvis.

gr

30

Укупна вредност без ПДВ
Попуст у %
Укупна вредност без ПДВ са попустом
Укупан ПДВ у дин.
Укупна вредност са ПДВ
МЕСТО И ДАТУМ
М.П.
ПОТПИС ПОНУЂАЧА
_________________
__________________
НАПОМЕНА: USLOV- -proizvođač ponuđene API mora da poseduje srtifikat Dobre proizvođačke prakse( GMP) za mesto proizvodnje aktivne
supstance izdat od nadležnog organa iz zemlje Evropske unije ili druge zemlje koja ima zahteve u pogledu Dobre proizvođačke
praksei ste ili slične onima koji su propisane u Evropskoj uniji
95-А - ИГЛЕ ЗА БИОПСИЈУ
Р.
Назив добра
бр.
1.
Igle za biopsiju dojke 14G-18Gx10-12cm
2.

Јед.
мере

komada

МЕСТО И ДАТУМ
_________________

komada

Стопа
ПДВ

Јед. Цена
са ПДВ-ом

Укупна цена
без ПДВ

Произвођач

150
Укупна вредност без ПДВ
Попуст у %
Укупна вредност без ПДВ са попустом
Укупан ПДВ у дин.
Укупна вредност са ПДВ
ПОТПИС ПОНУЂАЧА
__________________

М.П.

Јед.
мере

Јед. Цена
без ПДВ

50

komada

Igle za TRUS biopsiju prostate. 18Gx20cm.

Б – ПИШТОЉ ЗА БИОПСИЈУ
Р.
Назив добра
бр.
1.
Закуп

Кол.

Кол.

Јед. Цена
без ПДВ

Стопа
ПДВ

Јед. Цена
са ПДВ-ом

1
Укупна вредност без ПДВ
Попуст у %
Укупна вредност без ПДВ са попустом
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Укупна цена
без ПДВ

Произвођач

Укупан ПДВ у дин.
Укупна вредност са ПДВ

МЕСТО И ДАТУМ
_________________

М.П.

ПОТПИС ПОНУЂАЧА
__________________

УКУПНО ЗА ПАРТИЈУ 2 = А+Б= _________________________= __________________
Напомена за партију 95: пиштољ мора бити компатибилан са иглама
ПАРТИЈА 96– ИГЛЕ ЗА АСПИРАЦИЈУ, АМНИОЦЕНТЕЗУ И БИОПСИЈУ КОШТАНЕ СРЖИ
Р.
Назив добра
Јед.
Кол.
Јед. Цена
Стопа
Јед. Цена
бр.
мере
без ПДВ
ПДВ
са ПДВ-ом
Igla za ilijačnu aspiraciju I sternalnu punkciju sa
ergonomskom ručkom, limitatorom dužine , vrh sa
1
trostrukom oštricom dimenzije: 14G, 15G, 16G,
60
18G, dužine: 10/50mm, 10/75mm, 25/65mm,
25/90mm - po zahtevu naručioca
kom
Igla za biopsiju koštane srži sa ergonomskom
ručkom i mandrenom, sa rezervnim poklopcem, sa
2 ili bez bočnih rupa dimenzije: 8G, 9G, 11G, 13G,
120
dužine: 10cm, 15cm - po zahtevu naručioca, sa ili
bez sistema za odvajanje uzorka
kom
Vakuum špric od 10/20/30/60ml sa 4/6 pozicija
podešavanja zapremine samog šprica, sa vrhom
3
20
klipa otpornim na klizanje, za lakše rukovanje
samim špricem.
kom
Igle za amniocentezu za jednokratnu upotrebu/,
4
200
CHIBA igla 21G dužina 15cm
kom
Укупна вредност без ПДВ
Попуст у %
Укупна вредност без ПДВ са попустом
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Укупна цена
без ПДВ

Произвођач

Укупан ПДВ у дин.
Укупна вредност са ПДВ
МЕСТО И ДАТУМ
_________________
__________________

М.П.

ПАРТИЈА 97 – ВЕНТИЛАЦИОНЕ ЦЕВЧИЦЕ
Р.
Назив добра
бр.
1. Вентилационе цевчице промера 1,15 мм или
више, FL, bez zice

Јед.
мере
ком

МЕСТО И ДАТУМ
_________________
ПАРТИЈА 98 – ШТИПАЉКЕ ЗА БЕБЕ
Р.
Назив добра
бр.
1

Stipaljke za pupčanu vrpcu

Кол.

kom.

Јед. Цена
без ПДВ

Стопа
ПДВ

Јед. Цена
са ПДВ-ом

Укупна цена
без ПДВ

Произвођач

40

М.П.

Јед.
мере

ПОТПИС ПОНУЂАЧА

Кол.

Укупна вредност без ПДВ
Попуст у %
Укупна вредност без ПДВ са попустом
Укупан ПДВ у дин.
Укупна вредност са ПДВ
ПОТПИС ПОНУЂАЧА
__________________
Јед. Цена
без ПДВ

Стопа
ПДВ

Јед. Цена
са ПДВ-ом

Укупна цена
без ПДВ

Произвођач

1500
Укупна вредност без ПДВ
Попуст у %
Укупна вредност без ПДВ са попустом
Укупан ПДВ у дин.
Укупна вредност са ПДВ

МЕСТО И ДАТУМ
_________________

М.П.

ПАРТИЈА 99 – ИДЕНТИФИКАЦИОНЕ ТРАЧИЦЕ ЗА БЕБЕ И МАЈКЕ
Р.
Назив добра
Јед.
Кол.
Јед. Цена
бр.
мере
без ПДВ

ПОТПИС ПОНУЂАЧА
__________________
Стопа
ПДВ

Јед. Цена
са ПДВ-ом
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Укупна цена
без ПДВ

Произвођач

1

Tračice za bebe -roze-plave - papirne sa kopčom

2

Tračice za majke - papirne sa kopčom

kom.
kom.

1200
1200
Укупна вредност без ПДВ
Попуст у %
Укупна вредност без ПДВ са попустом
Укупан ПДВ у дин.
Укупна вредност са ПДВ

МЕСТО И ДАТУМ
М.П.
_________________
ПАРТИЈА 100 – ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ ЗА V.A.C. ТЕРАПИЈУ
Р.
Назив добра
Јед.
Кол.
Јед. Цена
бр.
мере
без ПДВ
Kanister za jednokratnu upotrebu sterilan a 500 ml
1
40
sa petokanalnim crevom
kom
Kanister za jednokratnu upotrebu sterilan a 1000
2
10
ml sa petokanalnim crevom
kom
Set za lecenje rana negativnim pritiskom- mala
rana sadrži :sunđer 10 x 7,5 cm ; 1x samolepljiva
3
40
folija 32 x 25 cm, 1x petokanalno crevo za
povezivanje rane sa kanisterom
kom
Set Set za lecenje rana negativnim pritiskomsrednja rana
sadrži: sunđer 18 x 12,5 cm, 2 x
4
20
samolepljiva folija 32x25cm , 1x petokanalno
crevo za povezivanje rane sa kanisterom
kom
5 Petokanalno crevo sa lepljivim diskom ø 10cm
4
kom
Jednokratna komponenta koja povezuje terapijsku
6 jedinicu sa kesom / bocom rastvora i cevima
2
obloge
kom
7 Set za lečenje otvorenih rana negativnim pritiskom kom
3
uz instilaciju - mala rana, sadrži: 2x spiralni sunđer

ПОТПИС ПОНУЂАЧА
__________________
Стопа
ПДВ

Јед. Цена
са ПДВ-ом
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Укупна цена
без ПДВ

Произвођач

8

11x 8 x1,8cm, 2x samolepljiva folija, 2x zaštitni
film, 1x petokanalno crevo sa sa crevom za
instilaciju, 1x nalepnica za beleženje
Set za lečenje otvorenih rana negativnim pritiskom
uz instilaciju - srednja rana, sadrži: 2x spiralni
sunđer 17 x15 x1,8cm, 2x samolepljiva folija, 2x
zaštitni film 1x petokanalno crevo sa crevom za
instilaciju,1x nalepnica za beleženje
kom

2
Укупна вредност без ПДВ
Попуст у %
Укупна вредност без ПДВ са попустом
Укупан ПДВ у дин.
Укупна вредност са ПДВ

МЕСТО И ДАТУМ
М.П.
ПОТПИС ПОНУЂАЧА
_________________
_______________
ПАРТИЈА 101 – ТУБУЛКУС ЧАРАПЕ СА ГРАДУИСАНИМ ПРИТИСКОМ
Р.
Назив добра
Јед.
Кол.
Јед. Цена
Стопа
Јед. Цена
Укупна цена
бр.
мере
без ПДВ
ПДВ
са ПДВ-ом
без ПДВ
Tubularna graduisana ortoza( tubulcus), pritisak
39-40mmHg, u pakovanju dve čarape bez
1
50
podčarape sapozicionerom, pamuk,
vel.S,M,L,XL,XXL
Укупна вредност без ПДВ
Попуст у %
Укупна вредност без ПДВ са попустом
Укупан ПДВ у дин.
Укупна вредност са ПДВ
МЕСТО И ДАТУМ
М.П.
ПОТПИС ПОНУЂАЧА
_________________
__________________
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Произвођач

ПАРТИЈА 102 – МАРАМИЦЕ ЗА ДЕЗИНФЕКЦИЈУ
Р.
Назив добра
Јед.
Бр.
Мере
Maramice antisepticke za dezinfekciju koze
1 impregnirane 2% rastvorom hlorheksidina sa
pakova
alkoholom, 1 pak. 200kom
nje
Maramice suve, sporocidne za dezinfekciju
2 povrsina na bazi persircetne kiseline, 1 pak.pakova
25kom.
nje
Maramice za dezinfekciju kože, površina i
medicinske opreme sa baktericidnim,virucidnim,
3
fungicidnim i tuberkulocidnim dejstvom, bez
pakova
alkohola , 1pa.-200kom
nje

Кол.

Јед. Цена
без ПДВ

Стопа
ПДВ

Јед. Цена
са ПДВ-ом

Укупна цена
без ПДВ

Произвођач

24
400

1200
Укупна вредност без ПДВ
Попуст у %
Укупна вредност без ПДВ са попустом
Укупан ПДВ у дин.
Укупна вредност са ПДВ

МЕСТО И ДАТУМ
_________________

М.П.

ПОТПИС ПОНУЂАЧА
__________________

НАПОМЕНА ЗА СВЕ ПАРТИЈЕ:
Понуда мора да обухвата сва тражена добра. Уколико понуђач не понуди (попуни) све ставке, понуда ће бити одбијена као неприхватљива.
Понуђач је дужан да попуни све колоне.
Није дозвољено вршити било какве преправке и допуне обрасца.
У случају да понуђач даје попуст на понуђену цену, мора навести овај попуст у понуди и урачунати га у коначну цену понуде. Уколико је дат
попуст, предмет пондерисања је цена са урачунатим попустом. Понуђени попуст се не односи на рок плаћања
Понуда мора бити потписана и оверена од стране овлашћеног лица.
Ако се у Обрасцу понуде констатује рачунска грешка, иста ће бити отклоњена руководећи се јединичном ценом
Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, групапонуђача може да се определи да образац понуде (Прилог5.1) потписују и печатом
оверавају сви понуђачи из групепонуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и
печатомоверити образац понуде (Прилог5.1).
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Прилог број 6.
ОБРАЗАЦ ЗА ОЦЕНУ ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ИЗ
ЧЛАНА75. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА И
УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХУСЛОВА
Услови за учешће у поступку јавне набавкеодређени чланом75.Закона:
ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ
1) Услов: Понуђач у поступку јавне набавке мора доказати да јерегистрован код надлежног органа,
односно уписан уодговарајући регистар.
Доказ: Извод из регистра Агенције за привредне регистре
2) Услов: Понуђач у поступку јавне набавке мора доказати да он и његов законски заступник није
осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за
кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања
или давања мита, кривично дело преваре.
Доказ за правна лица:
1) Извод из казнене евиденције, односно уверењe основног суда на чијем подручју се налази
седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица,
којим се потврђује да правно лице није осуђивано за кривична дела против привреде, кривична дела
против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре
2) Извод из казнене евиденције Посебног одељења за организовани криминал Вишег суда у
Београду, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за неко од кривичних дела
организованог криминала
3) Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се
потврђује да законски заступник понуђача није осуђиван за кривична дела против привреде,
кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело
преваре и неко од кривичних дела организованог криминала (захтев се може поднети према месту
рођења или према месту пребивалишта законског заступника)
Уколико понуђач има више законских заступника дужан је да достави доказ за сваког од њих.
Доказ за предузетнике и физичка лица:
Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се
потврђује да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да
није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично
дело примања или давања мита, кривично дело преваре (захтев се може поднети према месту рођења
или према месту пребивалишта)
4) Услов: Понуђач у поступку јавне набавке мора доказатида је измирио доспеле порезе, доприносе
и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште
на њеној територији.
Доказ: Потврда (уверење) Пореске управе за измирене доспеле обавезе које администрира ова
управа
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Доказ: Потврда(уверење) надлежне управе локалне самоуправе за измирене доспеле обавезе по
основу изворних локалних јавних прихода.
Уколико се понуђач налази у поступку приватизације доставља потврду надлежног органа да се
налази у поступку приватизације – потврда коју је издала Агенција заприватизацију.
5) Услов: Понуђач у поступку јавне набавке мора доказати да има важећу дозволу за обављање
делатности која представља предмет конкретне јавне набавке, ако је таква дозвола предвиђена
посебним прописом.
Докази: Решење Министарства здравља за обављање одговарајуће делатности и дозвола за стављање
у промет производа (Решење Агенције залекове и медицинска средства које мора бити издато
ускладу са Законом о лековима и медицинскимсредствима (''Сл.гласник РС'' бр.30/2010 и 107/12).
Услучају да понуђач достави решење о упису мед.средства у Регистар, које не гласи на његово
име,већ на име неког другог правног лица, исти мораприложити овлашћење носиоца решења о
упису, да може се користити достављеним решењем).
ДОДАТНИ УСЛОВИ
6) Услов: Право на учешће у поступку има понуђач акорасполаже неопходним финансијским и
пословнимкапацитетом, односнода је понуђачза претходне три године (2014,2015. и 2016.
година)имао укупне приходе од обављања делатности која јепредмет набавке у висини од минимум
10.000.000,00 динара.
Доказ:Биланс стања и успеха за претходне три године (2014, 2015. и 2016. година) или извештај о
бонитету који издаје Агенција за привредне регистре.
7) Услов: Право на учешће у поступку има понуђач акорасполаже довољним техничким и
кадровским капацитетом.
7.1.Довољан технички капацитет
– да понуђачрасполаже са најмање једним доставним возилом за испоруку предмета јавне
набавке
Доказ: Изјава понуђача (печатом оверена, потписана одовлашћеног лица, под пуном кривичном и
материјалном одговорношћу) којом потврђује да располаже са најмање једним доставним возилом за
испоруку предмета јавненабавке.
7.2 Довољан кадровски капацитет – да понуђач пре позива за подношење понуда има у радном
односу на неодређено време, одређено време или уговором о раду најмање два запослена.
Доказ: Изјава понуђача (печатом оверена, потписана одовлашћеног лица, под пуном кривичном и
материјалномодговорношћу) у којој наводи која су лица запослена, датум када су та лица засновала
радни однос на неодређено време, одређено време или склопљен уговор о раду.
8)Услов: Изјава произвођача или заступника за територију Републике Србије да ће овлашћени
понуђач располагати траженим добрима из предметне јавне набавке за испуњење уговорених обавеза
Доказ: Изјава произвођача или заступника
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Прилог број 6.а.
Услови које мора да испуни подизвођач
у складу сачланом 80. Закона о ЈН

Пoнуђaч je дужaн дa зa пoдизвoђaчe дoстaви дoкaзe o испуњeнoсти oбaвeзних услове који су
наведени у прилогу број 6. (услови 1,2 и 4), a дoкaз o испуњeнoсти услoвa који је наведен у прилогу
број 6. (услов 5.) зa дeo нaбaвкe кojи ћe извршити прeкo пoдизвoђaчa.
Aкo je зa извршeњe дeлa jaвнe нaбaвкe чиja врeднoст нe прeлaзи 10% укупнe врeднoсти jaвнe нaбaвкe
пoтрeбнo испунити oбaвeзaн услoв који је наведен у прилогу број 6. (услов 5.) пoнуђaч мoжe
дoкaзaти испуњeнoст тoг услoвa прeкo пoдизвoђaчa кojeм je пoвeриo извршeњe тoг дeлa нaбaвкe.

Прилог број 6.б.

Услови које мора да испуни сваки понуђач из групепонуђача
у складу са чланом 81. Закона о ЈН

Свaки пoнуђaч из групe пoнуђaчa мoрa дa испуни oбaвeзнe услoвe који су наведени у прилогу број 6.
(услови 1,2 и 4).
Услoв из прилога број 6. (тaчкa 5) дужaн je дa испуни пoнуђaч из групe пoнуђaчa кojeм je пoвeрeнo
извршeњe дeлa нaбaвкe зa кojи je нeoпхoднa испуњeнoст тoг услoвa.
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Прилог број 6.1.
Образац за оцену испуњености услова из чланова 75.и 76.
Закона о јавним набавкама
(Понуђач је дужан да у понуди документа која прилаже као доказе поређа редоследом као у
табели. У случају да понуђач не достави неки од тражених докумената, понуда неће
испуњавати законом прописане услове за учешће у поступку јавне набавке)
Датум
Издат од
Р.бр.
Назив документа
издавања
стране
Извод из регистра надлежног државног органа (Агенције за
1.
привредне регистре)
Правна лица:
1) Извод из казнене евиденције, односно уверењe основног
суда на чијем подручју се налази седиште домаћег правног
лица, односно седиште представништва или огранка страног
правног лица, којим се потврђује да правно лице није
осуђивано за кривична дела против привреде, кривична дела
против животне средине, кривично дело примања или давања
мита, кривично дело преваре;
2) Извод из казнене евиденције Посебног одељења за
организовани криминал Вишег суда у Београду, којим се
потврђује да правно лице није осуђивано за неко од
кривичних дела организованог криминала;
3) Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне
полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да законски
заступник понуђача није осуђиван за кривична дела против
2.
привреде, кривична дела против животне средине, кривично
дело примања или давања мита, кривично дело преваре и неко
од кривичних дела организованог криминала (захтев се може
поднети према месту рођења или према месту пребивалишта
законског заступника).
Уколико понуђач има више законских заступника дужан је да
достави доказ за сваког од њих.
Предузетници и физичка лица: Извод из казнене евиденције,
односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим
се потврђује да није осуђиван за неко од кривичних дела као
члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за
кривична дела против привреде, кривична дела против
животне средине, кривично дело примања или давања мита,
кривично дело преваре (захтев се може поднети према месту
рођења или према месту пребивалишта).
4.1. Потврда (уверење) Пореске управе за измиренедоспеле
обавезе које администрира ова управа
4.
4.2. Потврда(уверење) надлежне управе локалне самоуправе
за измиренедоспеле обавезе по основу изворних локалних
јавних прихода
Решење Министарства здравља за обављање одговарајуће
5.
делатности и дозвола за стављање у промет производа
(Решење Агенције залекове и медицинска средства)
место .................
М. П.
потпис овлашћеног лица
датум .................
Напомена:
Докази под тачком 2и 4 не могу бити старији од два месеца пре отварања понуда.
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Подаци о пореским обавезама, заштити животне средине, заштити при запошљавању, условима рада
и сл. се могу добити код следећих институција:
- Министарство финансија и привреде Републике Србије – www.mfp.gov.rs
- Пореска управа Републике Србије - http://poreskaupravars.org/
- Министарство правде и државне управе Републике Србије - www.drazavnauprava.gov.rs
- Министарство рада, запошљавања и социјалне политике Републике Србије www.minrzs.gov.rs
- Агенција за заштиту животне средине – www.sepa.gov.rs
- Министарство енeргетике, развоја и заштите животне средине - www.merz.gov.rs
Докази о испуњености услова из члана 75. и 76. Закона ојавним набавкама се могу доставити у
неовереним копијама, а нaручилaц мoжe прe дoнoшeњa oдлукe o дoдeли угoвoрa, зaхтeвaти oд
пoнуђaчa, чиja je пoнудa нa oснoву извeштaja кoмисиje зa jaвну нaбaвку oцeњeнa кao нajпoвoљниja,
дa дoстaви нa увид oригинaл или oвeрeну кoпиjу свих или пojeдиних дoкaзa.Aкo пoнуђaч доставио
изјаву из чл. 77 став 4. овог закон, наручилац је пре доношења одлуке о додели уговора дужан да од
понуђача чија је понуда оцењена као најповољнија затражи да достави копију захтеваних доказа о
испуњености услова , а може да да затражи на увид оригинал или оверену копију свих или појединих
доказа. Наручилац доказе може да затражи и од осталих понуђача. Наручилац није дужан да од
понуђача затражи достављање свих или појединих доказа уколико за истог понуђача поседује
одговарајуће доказе из других поступака јавних набавки код тог наручиоца.
У складу са чланом 79. став 5 Закона, понуђач није дужан да доставља доказе који су јавно доступни
на интернет страницама надлежних органа уз обавезу понуђача да у својој понуди наведе интернет
страницу на којој су тражени подаци јавно доступни.
Лице уписано у Регистар понуђача није дужно да приликом подношења понуде доказује
испуњеност обавезних услова за учешће у поступку јавне набавке, прописане чланом 75. став 1.
тачка 1) до 4) Закона о јавним набавкама уз обавезу понуђача да у својој понуди достави изјаву
у кojoj нaвoди нa кojojинтернет страници су тражени подаци јавно доступни или да дoстaви
кoпиjу рeшeњa из AПР-a дa je уписaн у рeгистaр пoнуђaчa.
Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ, понуђач доставља копију
електронског документа у писаном облику, у складу са законом којим се уређује електронски
документ.
Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су документи којима
понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране надлежних органа те државе.
Ако понуђач није могао да прибави тражена документа у року за подношење понуде, због тога што
она до тренутка подношења понуде нису могла бити издата по прописима државе у којој понуђач
има седиште и уколико уз понуду приложи одговарајући доказ за то, наручилац ће дозволити
понуђачу да накнадно достави тражена документа у примереном року.
Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају докази из члана 77. ЗЈН, понуђач може,
уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и материјалном одговорношћу
оверену пред судским или управним органом, јавним бележником или другим надлежним органом
те државе
Понуђач је дужан да без одлагања, писмено обавести наручиоца о било којој промени у вези са
испуњеношћу услова из поступка предметне јавне набавке, која наступи до доношења одлуке,
односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је документује на
прописани начин.

Понуђач је дужан да документа која прилаже као доказ поређа редоследом као у
овом обрасцу.
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Прилог број 7.
МОДЕЛ УГОВОРАО КУПОПРОДАЈИ
САНИТЕТСКОГ И МЕДИЦИНСКОГ ПОТРОШНОГ МАТЕРИЈАЛА
Закључен између:
Наручиоца Општа болница “Студеница“, са седиштем у Краљеву, улица Југ Богданова 110, кога
заступа директор Mr sci. med.др Зоран Мрвић, спец. дечије хирургије и деч. урологије (у даљем
тексту: Купац)
и
........................... са седиштем у ........................, улица........................., кога заступа директор
......................... (удаљем тексту: Продавац),
УГОВОРНЕ СТРАНЕ САГЛАСНО КОНСТАТУЈУ ДА ЈЕ:
- Наручилац спровео јавну набавку у отвореном поступку број 12 – 22/17, за коју је наручилац
објавио позив за подношење понуда на Порталу Управе за јавне набавке и интернет страници
наручиоца, дана 26.12..2017године, а у свему у складу са Законом о јавним набавкама
("Службени гласник РС", бр.124/2012), Закона о изменама и допунама Закона о јавним
набавкама(„Службенигласник Републике Србије“, број 14/15, 68/2015) и подзаконскимактима
којима се уређују јавне набавке („Службенигласник Републике Србије“, број 033/13, 86/15 и
83/15)
- Понуђач доставио понуду за партију _____ заведена код Наручиоца под бројем _________, у
свему у складу са конкурсном документацијом;
- Наручилац изабрао Понуђача на основу Извештаја Комисије за јавну набавку, бр.__________,
од _________, Одлуком о додели уговора, бр.________________, од ___________, у свему у
складу са Законом о јавним набавкама (’’Службени гласник РС’’, бр.124/2012) и
подзаконскимактима којима се уређују јавне набавке („Службенигласник Републике Србије“,
број 29/13, 033/13 и 104/2013)
Члан 1.
Предмет Уговора је купопродаја санитетског и потрошног медицинског материјала – партија
___________, са испоруком на адресу Купца: Општа болница „Студеница“, Југ Богданова 110,
просторије магацина службе за фармацеутску делатност (болничка апотека), а у свему према
понуди Продавца, заводни број Купца _______ од _____ 2018. године која је достављена у
отвореном поступку и прихваћена од стране стручне комисије Купца.

1.1.

1.2.

Саставни део овог Уговора је понуда Продавца из става 1. овог члана.

Члан 2.
2.1. Цене робе утврђене су понудом Продавца, заводни број Купца _________ од ______ 2018.
године.
2.2. Вредност уговора:
Вредност уговора:
- за партију 1 без ПДВ износи ____________ динара; са урачунатим ПДВ износи ____________
динара;
- за партију 2 без ПДВ износи ____________ динара; са урачунатим ПДВ износи ____________
динара;
- за партију 3 без ПДВ износи ____________ динара; са урачунатим ПДВ износи ____________
динара;
- за партију 4 без ПДВ износи ____________ динара; са урачунатим ПДВ износи ____________
динара.
- за партију 5 без ПДВ износи ____________ динара; са урачунатим ПДВ износи ____________
динара.
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за партију 6 без ПДВ износи ____________ динара; са урачунатим ПДВ износи ____________
динара.
за партију 7 без ПДВ износи ____________ динара; са урачунатим ПДВ износи ____________
динара.
за партију 8 без ПДВ износи ____________ динара; са урачунатим ПДВ износи ____________
динара.
за партију 9 без ПДВ износи ____________ динара; са урачунатим ПДВ износи ____________
динара.
за партију 10 без ПДВ износи ____________ динара; са урачунатим
ПДВ износи
____________ динара.
за партију 12 без ПДВ износи ____________ динара; са урачунатим
ПДВ износи
____________ динара.
за партију 13 без ПДВ износи ____________ динара; са урачунатим
ПДВ износи
____________ динара.
за партију 14 без ПДВ износи ____________ динара; са урачунатим
ПДВ износи
____________ динара.
за партију 15 без ПДВ износи ____________ динара; са урачунатим
ПДВ износи
____________ динара.
за партију 16 без ПДВ износи ____________ динара; са урачунатим
ПДВ износи
____________ динара.
за партију 17 без ПДВ износи ____________ динара; са урачунатим
ПДВ износи
____________ динара.
за партију 18 без ПДВ износи ____________ динара; са урачунатим
ПДВ износи
____________ динара.
за партију 19 без ПДВ износи ____________ динара; са урачунатим
ПДВ износи
____________ динара.
за партију 20 без ПДВ износи ____________ динара; са урачунатим
ПДВ износи
____________ динара.
за партију 21 без ПДВ износи ____________ динара; са урачунатим
ПДВ износи
____________ динара.
за партију 22 без ПДВ износи ____________ динара; са урачунатим
ПДВ износи
____________ динара.
за партију 23 без ПДВ износи ____________ динара; са урачунатим
ПДВ износи
____________ динара.
за партију 24 без ПДВ износи ____________ динара; са урачунатим
ПДВ износи
____________ динара.
за партију 25 без ПДВ износи ____________ динара; са урачунатим
ПДВ износи
____________ динара.
за партију 26 без ПДВ износи ____________ динара; са урачунатим
ПДВ износи
____________ динара.
за партију 27 без ПДВ износи ____________ динара; са урачунатим
ПДВ износи
____________ динара.
за партију 28 без ПДВ износи ____________ динара; са урачунатим
ПДВ износи
____________ динара.
за партију 29 без ПДВ износи ____________ динара; са урачунатим
ПДВ износи
____________ динара.
за партију 30 без ПДВ износи ____________ динара; са урачунатим
ПДВ износи
____________ динара.
за партију 31 без ПДВ износи ____________ динара; са урачунатим
ПДВ износи
____________ динара.
за партију 32 без ПДВ износи ____________ динара; са урачунатим
ПДВ износи
____________ динара.
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за партију 33 без ПДВ
____________ динара.
за партију 34 без ПДВ
____________ динара.
за партију 35 без ПДВ
____________ динара.
за партију 36 без ПДВ
____________ динара.
за партију 37 без ПДВ
____________ динара.
за партију 38 без ПДВ
____________ динара.
за партију 39 без ПДВ
____________ динара.
за партију 40 без ПДВ
____________ динара.
за партију 41 без ПДВ
____________ динара.
за партију 42 без ПДВ
____________ динара.
за партију 43 без ПДВ
____________ динара.
за партију 44 без ПДВ
____________ динара.
за партију 45 без ПДВ
____________ динара.
за партију 46 без ПДВ
____________ динара.
за партију 47 без ПДВ
____________ динара.
за партију 48 без ПДВ
____________ динара.
за партију 49 без ПДВ
____________ динара.
за партију 50 без ПДВ
____________ динара.
за партију 51 без ПДВ
____________ динара.
за партију 52 без ПДВ
____________ динара.
за партију 53 без ПДВ
____________ динара.
за партију 54 без ПДВ
____________ динара.
за партију 55 без ПДВ
____________ динара.
за партију 56 без ПДВ
____________ динара.
за партију 57 без ПДВ
____________ динара.
за партију 58 без ПДВ
____________ динара.
за партију 59 без ПДВ
____________ динара.

износи ____________ динара; са урачунатим

ПДВ износи

износи ____________ динара; са урачунатим

ПДВ износи

износи ____________ динара; са урачунатим

ПДВ износи

износи ____________ динара; са урачунатим

ПДВ износи

износи ____________ динара; са урачунатим

ПДВ износи

износи ____________ динара; са урачунатим

ПДВ износи

износи ____________ динара; са урачунатим

ПДВ износи

износи ____________ динара; са урачунатим

ПДВ износи

износи ____________ динара; са урачунатим

ПДВ износи

износи ____________ динара; са урачунатим

ПДВ износи

износи ____________ динара; са урачунатим

ПДВ износи

износи ____________ динара; са урачунатим

ПДВ износи

износи ____________ динара; са урачунатим

ПДВ износи

износи ____________ динара; са урачунатим

ПДВ износи

износи ____________ динара; са урачунатим

ПДВ износи

износи ____________ динара; са урачунатим

ПДВ износи

износи ____________ динара; са урачунатим

ПДВ износи

износи ____________ динара; са урачунатим

ПДВ износи

износи ____________ динара; са урачунатим

ПДВ износи

износи ____________ динара; са урачунатим

ПДВ износи

износи ____________ динара; са урачунатим

ПДВ износи

износи ____________ динара; са урачунатим

ПДВ износи

износи ____________ динара; са урачунатим

ПДВ износи

износи ____________ динара; са урачунатим

ПДВ износи

износи ____________ динара; са урачунатим

ПДВ износи

износи ____________ динара; са урачунатим

ПДВ износи

износи ____________ динара; са урачунатим

ПДВ износи
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за партију 60 без ПДВ
____________ динара.
за партију 61 без ПДВ
____________ динара.
за партију 62 без ПДВ
____________ динара.
за партију 63 без ПДВ
____________ динара.
за партију 64 без ПДВ
____________ динара.
за партију 65 без ПДВ
____________ динара.
за партију 66 без ПДВ
____________ динара.
за партију 67 без ПДВ
____________ динара.
за партију 68 без ПДВ
____________ динара.
за партију 69 без ПДВ
____________ динара.
за партију 70 без ПДВ
____________ динара.
за партију 71 без ПДВ
____________ динара.
за партију 72 без ПДВ
____________ динара.
за партију 73 без ПДВ
____________ динара.
за партију 74 без ПДВ
____________ динара.
за партију 75 без ПДВ
____________ динара.
за партију 76 без ПДВ
____________ динара.
за партију 77 без ПДВ
____________ динара.
за партију 78 без ПДВ
____________ динара.
за партију 79 без ПДВ
____________ динара.
за партију 80 без ПДВ
____________ динара.
за партију 81 без ПДВ
____________ динара.
за партију 82 без ПДВ
____________ динара.
за партију 83 без ПДВ
____________ динара.
за партију 84 без ПДВ
____________ динара.
за партију 85 без ПДВ
____________ динара.
за партију 86 без ПДВ
____________ динара.

износи ____________ динара; са урачунатим

ПДВ износи

износи ____________ динара; са урачунатим

ПДВ износи

износи ____________ динара; са урачунатим

ПДВ износи

износи ____________ динара; са урачунатим

ПДВ износи

износи ____________ динара; са урачунатим

ПДВ износи

износи ____________ динара; са урачунатим

ПДВ износи

износи ____________ динара; са урачунатим

ПДВ износи

износи ____________ динара; са урачунатим

ПДВ износи

износи ____________ динара; са урачунатим

ПДВ износи

износи ____________ динара; са урачунатим

ПДВ износи

износи ____________ динара; са урачунатим

ПДВ износи

износи ____________ динара; са урачунатим

ПДВ износи

износи ____________ динара; са урачунатим

ПДВ износи

износи ____________ динара; са урачунатим

ПДВ износи

износи ____________ динара; са урачунатим

ПДВ износи

износи ____________ динара; са урачунатим

ПДВ износи

износи ____________ динара; са урачунатим

ПДВ износи

износи ____________ динара; са урачунатим

ПДВ износи

износи ____________ динара; са урачунатим

ПДВ износи

износи ____________ динара; са урачунатим

ПДВ износи

износи ____________ динара; са урачунатим

ПДВ износи

износи ____________ динара; са урачунатим

ПДВ износи

износи ____________ динара; са урачунатим

ПДВ износи

износи ____________ динара; са урачунатим

ПДВ износи

износи ____________ динара; са урачунатим

ПДВ износи

износи ____________ динара; са урачунатим

ПДВ износи

износи ____________ динара; са урачунатим

ПДВ износи
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износи ____________ динара; са урачунатим

ПДВ износи

износи ____________ динара; са урачунатим

ПДВ износи

износи ____________ динара; са урачунатим

ПДВ износи

износи ____________ динара; са урачунатим

ПДВ износи

износи ____________ динара; са урачунатим

ПДВ износи

износи ____________ динара; са урачунатим

ПДВ износи

износи ____________ динара; са урачунатим

ПДВ износи

износи ____________ динара; са урачунатим

ПДВ износи

износи ____________ динара; са урачунатим

ПДВ износи

износи ____________ динара; са урачунатим

ПДВ износи

износи ____________ динара; са урачунатим

ПДВ износи

-

за партију 98 без ПДВ износи ____________ динара; са урачунатим
____________ динара.

ПДВ износи

-

за партију 99 без ПДВ износи ____________ динара; са урачунатим
____________ динара.

ПДВ износи

-

за партију 100 без ПДВ износи ____________ динара; са урачунатим
____________ динара.

ПДВ износи

-

за партију 101 без ПДВ износи ____________ динара; са урачунатим
____________ динара.

ПДВ износи

-

за партију 102 без ПДВ износи ____________ динара; са урачунатим
____________ динара.

ПДВ износи

-

за партију 87 без ПДВ
____________ динара.
за партију 88 без ПДВ
____________ динара.
за партију 89 без ПДВ
____________ динара.
за партију 90 без ПДВ
____________ динара.
за партију 91 без ПДВ
____________ динара.
за партију 92 без ПДВ
____________ динара.
за партију 93 без ПДВ
____________ динара.
за партију 94 без ПДВ
____________ динара.
за партију 95 без ПДВ
____________ динара.
за партију 96 без ПДВ
____________ динара.
за партију 97 без ПДВ
____________ динара.

2.3. У цену из става 1. овог члана урачунати су трошкови испоруке, као и сви трошкови које је
Продавац имао у вези са паковањем, заштитом од оштећења и губитка добара, претоваром,
транспортом, истоваром и испоруком
2.4. Цена ће се примењивати на целокупну уговорену количину без могућности промене истих од
стране понуђача без сагласности наручиоца. Промене јединичних цена датих у понуди могуће су у
случају промене курса евра +/-10%, што понуђач доказује достављањем извода о кретању курса евра
из Народне банке Србије.
Плаћања доспелих обавеза насталих у2018.години, вршиће се до висине одобрених
апропријација (средстава на позицији у финансијском плану) за ту намену, а у складу са
Законом којим се уређуј ебуџет за 2018. годину. За део реализације уговора који се односи на
2019.годину, реализација уговра ће зависити од обезбеђења средстава предвиђених Законом
којим се уређује буџет за 2019. годину (финансијским планом за 2019. годину)
Члан 3.
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3.1. Продавац се обавезује да добра из члана 1. овог уговора Купцу испоручује сукцесивно, у
количинама и динамици коју одреди сам Купац, у року од 48 часа (и то у радно време од 08 – 14
часова) од писменог захтева Купца уз потврду наруџбине путем факса или електронском
поштом у року од 24 сата од стране Продавца.
3.2. Уговорне стране су сагласне да се писмени захтев из става 1. овог члана може доставити путем
факса и електронском поштом, а у случају хитности телефоном уз потврду наруџбине путем
факса или електронском поштом у року од 24 сата.
3.3. Продавац се обавезује да добра из члана 1. овог уговора Купцу испоручује у свему у складу са
позитивноправним прописима, нормативима и стандардима чија је употреба обавезна, овим
уговором и актима Купца, уважавајући правила струке.
3.4. Продавац се обавезује да добра из члана 1. овог уговора испоручује у прописаној амбалажи и на
прописани начин за одговарајући превоз, заштићена од делимичног или потпуног оштећења
приликом утовара, транспорта, истовара и испоруке.
3.5. Продужење рока испоруке толерисаће се само у случају више силе.
Члан 4.
4.1. Купац се обавезује да цену из члана 2. овог уговора, увећану за ПДВ, плаћаПродавцу уплатом на
текући рачун Продавца.
4.2. Плаћање ће се извршити у року од 90 дана од дана пријема рачуна.
4.3. Продавац се обавезује да на дан потписивања овог уговора преда Купцу регистровану бланко
соло меницу и менично овлашћење на износ од 10% од укупне вредности уговора, којом
гарантује уредно испуњење својих уговорних обавеза.
4.4. Купац задржава меницу за све време важења овог уговора.
4.5. Продавац се обавезује да истовремено са предајом менице из става 1. овог члана, Купцу преда
копије картона са депонованим потписима овлашћених лица Продавца, као и овлашћење Купцу
да менице може попунити у складу са овим уговором.
4.6. Уколико Продавац не поступи у року из става 3. овог члана, овај уговор се закључује са
одложним условом и почиње да важи од момента подношења менице.
Члан 5.
5.1. Квалитет добара који су предмет овог уговора мора у потпуности да одговара важећим домаћим
или међународним стандардима за ту врсту робе, као и уверењима о квалитету и атестима.
5.2. Купац је овлашћен да врши контролу квалитета испоручене робе у било које време и без
претходне најаве на месту пријема, током или после испоруке, са правом да узоке производа из
било које испоруке достави независној специјализованој институцији ради анализе. Уколико
поменута институција утврди одступање од уговореног квалитета производа, трошкови анализе
падају на терет Продавца.
5.3. Квантитативан пријем робе се врши приликом пријема у магацину Купца у присуству Продавца.
Члан 6.
6.1. Продавац се обавезује да, у случају постојања квалитативних недостатака који су уочени
непосредним опажањем, на усмени захтев Купца без одлагања, а најкасније у року од 3 дана,
испоручи другу количину добара одговарајућег квалитета.
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6.2. У случају постојања квантитативних недостатака Купац може одмах уложити приговор, а
Продавац се обавезује да одмах утврди чињенице, о чему ће се сачинити записник, који
потписују присутни представници обе уговорне стране.
6.3. Квантитативне недостатке констатоване записником из става 2. овог члана, Продавац је дужан
да, без одлагања а најкасније у року од 3 дана, отклони о свом трошку.
6.4. Накнадно утврђени квантитативни недостаци могу се истицати у писаној форми у року од 3
дана од дана испоруке.
Члан 7.
7.1. Уколико Купац установи недостатке испоручених добара који су резултат непрописног
паковања, утовара, транспорта, претовара, истовара или испоруке, Продавац је дужан да
недостатке отклони о свом трошку у року који одреди Купац.
7.2. Уколико Продавац ни у накнадно одређеном року не отклони недостатке, Купац задржава право
да о трошку Продавца отклањање недостатака уступи другом лицу.
Члан 8.
8.1. У случају прекорачења рока испоруке из члана 2 став 1 овог Уговора, Продавац ће бити уобавези
да за сваки дан закашњења плати Купцу на име уговорне казне 0,5 % од вредности робе
испоручене са закашњењем, али не више од 5%.
8.2. Делимично извршење уговорне обавезе у уговореном року не искључује обавезу плаћања
уговрне казне.
8.3. Уколико је Купац због кашњења Продавца у испоруци или предаји добара из члана 1. овог
уговора, претрпео штету која је већа од уговрне казне, може уместо уговорне казне захтевати
накнаду штете, односно поред уговорне казне може захтевати разлику до пуног износа
претрпљене штете.
Члан 9.
9.1. Наступање више силе ослобађа уговорне стране од одговорности за кашњење у извршењу
уговорених обавеза. О датуму наступања, трајању и датуму престанка више силе уговорне
стране су обавезне да једна другу обавесте писменим путем у року од 24 часа.
9.2. Као случајеви више силе сматрају се природне катастрофе, пожар, поплава, експлозија,
транспортне несреће, одлуке органа власти и други случајеви предвиђени законом као виша
сила.
Члан 10.
10.1. Продавац је дужан да у складу са позитивноправним прописима и нормативима и стандардима
чија је употреба обавезна, примењује прописане мере у циљу осигурања безбедности и здравља
на раду и обезбеђења сигурности људи и имовине.
Члан 11.
11.1. Продавац је дужан да Купцу надокнади штету коју причини на имовини Купца својом
кривицом или грубом непажњом.
11.2. Купац у току реализације овог уговора претрпи штету која је последица неиспуњавања
уговорених обавеза од стране Продавца, Продавац је одговоран за штету коју је Купац у том
случају претрпео и дужан је да је надокнади.
11.3. Уговорне стране су сагласне да у случају наступања штете из става 1. и става 2. овог члана
заједничка комисија утврди евентуалну одговорност Продавца, обим и висину штете, о чему ће
се сачинити записник.
Члан 12.
12.1. Уговор се закључује се на период од 12 месеца.
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12..2 У случају централизације јавних набавки, овај Уговор престаје да важи првим даном
применецентралног снабдевања.
Члан 13.
13.1. Уколико Продавац не извршава уговорене обавезе на уговорени начин или уколико Купац не
прихвати промену цена на захтев Продавца овај уговор се може раскинути са отказним роком од
30 дана од дана достављања писаног обавештења о раскиду уз обавезу Продавца да настави са
испоруком до истека отказног рока.
13.2. У случају делимичног раскида уговора, односно у случају раскида уговора у погледу једне или
више партија из члана 1. овог уговора, остале одредбе уговора остају на снази.
13.3. Овај уговор престаје да важи и пре истека рока из члана 12. овог уговора, закључно са даном
утрошка укупно опредељених средстава Купца за добра која су предмет овог уговора о чему ће
Купац писмено обавестити Продавца.
Члан 14.
14.1. Уговорне стране су сагласне да се евентуални спорови по овом Уговору решавају споразумно, у
супротном спорове ће решавати Привредни суд у Краљеву.
Члан 15.
15.1. У случају евентуалних неслагања уговорних страна у погледу примене одредби овог уговора
примењиваће се одредбе Закона о облигационим односима и других позитивноправних прописа.

Члан 16.
16.1. Овај уговор сачињен је у два истоветна примерка, од којих по један примерак задржава свака
уговорна страна.
ЗА ПРОДАВЦА
ДИРЕКТОР
________________

ЗА КУПЦА
ДИРЕКТОР
______________

Модел уговора понуђач мора да попуни у свим ставкама, овери печатом и потпише, чиме
потврђује да је сагласан са садржином модела уговора.
Уколико понуђач наступа са групом понуђача модел уговора попуњава, потписује и оверава
печатом овлашћени представник групе понуђача.
У случају подношења заједничке понуде, односно понуде са учешћем подизвођача, у моделу
уговора морају бити наведени сви понуђачи из групе понуђача, односно сви подизвођачи
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ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА
ПАРТИЈА 1 – Убодни материјал- дводелни и троделни шприцеви
Комерци
Јед.
Р. б.
Назив добра
јални
Произвођач
мере
назив
1
2
3
4
5
6

7

8
9
10
11

Špric bez PVC-a, ster.EO, 2ml trodelnIi sa gumicom,
sa podelom na 0.1 ml
Špric bez PVC-a, ster.EO, 5ml trodelnIi sa gumicom,
sa podelom na 0.2 ml
Špric bez PVC-a, ster.EO, 10ml trodelniI sa
gumicom, sa podelom na 0.2 ml
Špric bez PVC-a, ster.EO, 20ml trodelnIi sa
gumicom, sa podelom na 1 ml
Špric bez PVC-a, ster.EO, 50ml trodelnIi sa
gumicom, bezbojan
Špric LUER LOCK PERFUZOR bez PVC-a, ster.EO,
50ml trodelnI sa gumicom,duplom skalom na klipu i
telu šprica za fotosenzitivne lekove , Opaque
ŠPRIC 150 ml sa širokim nastavkom i ojačanjem,
prstenom na vrhu šprica, bez pvc-a, trodelni sa
gumicom, za višekratnu upotrebu sa mogućnošću
lakog otvaranja i itri prstena na klipu i telu šprica za
preciznu aplikaciju sa podeocima na 10 ml
Špric bez PVC-a, ster.EO,2ml dvodelni sa podelom
na 0.1 ml
Špric bez PVC-a, ster.EO, 5ml dvodelni sa podelom
na 0.2 ml
Špric bez PVC-a, ster.EO, 10ml dvodelni sa podelom
na 0.5 ml
Špric bez PVC-a, ster.EO, 20ml dvodelni sa podelom
na 1 ml

МЕСТО И ДАТУМ
_________________

Прилог 8.

Број Решења
АЛИМС

Датум издавања
Решења

Датум истека Решења

komada
komada
komada
komada
komada

komada

komada
komada
komada
komada
komada

М.П.

ПОТПИС ПОНУЂАЧА
_____________________

ПАРТИЈА 2 – Убодни материјал-Шприцеви са хепарином и беби системи за вакумско узорковање крви
Комерци
Јед.
Број Решења
Датум издавања
Р. б.
Назив добра
јални
Произвођач
мере
АЛИМС
Решења
назив
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Датум истека Решења

1
2
3

Heparinizirani spricevi ZA GASNE ANALIZE SA
IGLOM
Bebi sistem za vakumsko uzorkovanje krvi 21G ili 23G
Špricevi insulinski sa odvojenom iglom za 100jedinični insulin

komada
komada
komada

МЕСТО И ДАТУМ
_________________

М.П.

ПОТПИС ПОНУЂАЧА
_____________________

ПАРТИЈА 3 – Убодни материјал -ПВЦ игле
Јед.
мере

Р. б.

Назив добра

1
2
3
4
5
6

Sterilne insulinske igle 0,45;
Sterilne igle za vakcinaciju 0,5x25
Sterilne igle za vakcinaciju 0,6x60
Sterilne igle za vakcinaciju 0,6x25; 0,6x30
Sterilne igle 0,8;0,9 x 40
Sterilne igle za rastvaranje 1,2x40
Sterilne igle za rastvaranje 1,2x40, BLUNT FILL( ostren
vrh pod uglom od 45º)

komada

Sterilne igle za rastvaranje 1,6x40

komada

7
8

Комерци
јални
Произвођач
назив

Број Решења
АЛИМС

Датум издавања
Решења

Датум истека Решења

komada
komada
komada
komada
komada
komada

МЕСТО И ДАТУМ
_________________

М.П.

ПОТПИС ПОНУЂАЧА
_____________________

ПАРТИЈА 4 – СКАЛПЕЛ НОЖИЋИ
Р. б.
1

Назив добра
Skalpel nožići br 10,11,15,20,21,22 a 100

Јед.
мере

Комерци
јални
Произвођач
назив

Број Решења
АЛИМС

Датум издавања
Решења

pakovanj
e

МЕСТО И ДАТУМ
_________________
- Понуђено добро мора одговарати стандарду ISO 7740
- Да је израђено од висококвалитетног карбонског челика

М.П.

ПОТПИС ПОНУЂАЧА
_____________________
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Датум истека Решења

- Да поседује оштар врх ножића
- Да има 0% нечистоће
ПАРТИЈА 5 – МУКОСИ И БЕБИ СИСТЕМИ
Р. б.
1
2

Јед.
мере

Назив добра
Set za sukciju beba-mukos CH 6,8

komada

Bebi sistemi 23G,25G

komada

МЕСТО И ДАТУМ
_________________

Комерци
јални
Произвођач
назив

Број Решења
АЛИМС

М.П.

Датум издавања
Решења

Датум истека Решења

ПОТПИС ПОНУЂАЧА
_____________________

ПАРТИЈА 6 – I.V. SISTEMI
Р. б.
1
2

3
4

Јед.
мере

Назив добра
Sistemi za infuziju sa luer konektorom, regulatorom protoka,
plastičnom iglom, vazdušnim ventilom, dužina creva 150 cm.
Infuzioni sistem sa luer lok konektorom i telom regulatora
dužine min. 55 mm DEHP-FREE, easy open blister
pakovanjem (gas propustljiv papir i folija) i dužinom creva min
150 cm, i površinom filtera min. 1,13cm2
Transfuzioni sistem sa plastičnom iglom, luer lok konektorom
i telom regulatora dužine min 55 mm DEHP-FREE, easy
open blister pakovanjem (gas propistljiv papir i folija), i
dužinom creva min. 150 cm i površinom filtera min. 17,00cm2

Број
Комерци
Решења
јални
Произвођач
АЛИМ
назив
С

Датум истека Решења

komada

komada

komada

Sistem za infuziju za fotosenzitivne lekove

МЕСТО И ДАТУМ
_________________

М.П.

ПАРТИЈА 7– И.В. системи за апликацију специфичних лекова
Комерци
Јед.
Р. б.
Назив добра
јални
Произвођач
мере
назив
1

Датум издавања Решења

Infuzioni sistem bez PVC-a i Latexa, sa filterom od 0,2
μm za administraciju Paklitaksela

ПОТПИС ПОНУЂАЧА
_____________________

Број
Решења
АЛИМС

Датум издавања
Решења

komada
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Датум истека Решења

2

3

4

Sistem za infuziju sa vazdušnim 15 μm filterom,koji
onemogućava ulazak vazduha u tubing na dnu komore
i filterom za sprečavanje isticanja leka prilikom ispune
sistema, ne sadrži DEHP, sa mogućnošću back -check
valvule na kraju tubinga
Šiljak za višekratno izvlačenje sadržaja iz boce
zapremine od 3-1000ml, sa antibakterijskim filterom
0,45 µm
Šiljak za višekratno izvlačenje sadržaja iz boce
zapremine od 3-1000ml, 5 µm partikula filterom i 0,2
µm aerosol filterom kao zaštita od toksičnih isparenja,
sa integrisanom valvulom
Bezigleni konektor za rastvaranje lekova u flakon
bočicama ,ulaz prečnika 20mm.“

komada

komada

komada
komada

МЕСТО И ДАТУМ
_________________

М.П.

ПАРТИЈА 8- И.В. СИСТEМИ ЗA ИНФУЗИOНУ ПУМПУ VOLUMAT AGILIA
Комерци
Јед.
Р. б.
Назив добра
јални
Произвођач
мере
назив
1

Sistem za infuzionu pumpu VOLUMAT-AGILIA

ПОТПИС ПОНУЂАЧА
__________________
Број
Решења
АЛИМС

Датум издавања
Решења

Датум истека Решења

komada

МЕСТО И ДАТУМ
_________________

М.П.

ПОТПИС ПОНУЂАЧА
__________________

ПАРТИЈА 9– УРИН КЕСЕ
Р. б.
1
2
3.

Јед.
мере

Назив добра
Urin kesa sterilna zapremine 2000ml, dužina creva 120
cm sa ispusnim ventilom u najnižoj tački
Sterilne urin kese pedijatrijske
Кеsa za urin sa konektorom za merenje dijureze

МЕСТО И ДАТУМ
_________________

Комерци
јални
Произвођач
назив

Број
Решења
АЛИМС

Датум издавања
Решења

komada
komada
komada

М.П.

ПОТПИС ПОНУЂАЧА
__________________
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Датум истека Решења

ПАРТИЈА 10 – FOLY КAТEТEРИ И НЕЛАТОНОВИ КАТЕТЕРИ
Комерци
Јед.
Р. б.
Назив добра
јални
Произвођач
мере
назив

1
2
3
4

Foly dvolumenski 100% silikonski kateter, radiopak
tip,sa uvodjacem, balon 1.5-3ml,
CH6.CH8.CH10,duzine 32.5cm
Nelaton kateter, bez balona CH6.CH8.CH10, duzine
18cm I 40cm /muski I zenski/
Foly dvolumenski latex kateteri, pedijatrijski sa
balonom I uvođačen CH 6, CH 8, CH 10
Foly dvolumenski latex kateteri, balon 5-15ml, CH 12.
14. 16. 18. 20. 22. 24
Foly dvolumenski 100% silikonski kateter,
netransparentan,sa ravnim integrisanim balonom do
10ml CH16, CH18,duzine 43cm, radiopak tip
Cathetr plug- sterilni pvc-zapusac za foly kateter

Број
Решења
АЛИМС

Датум издавања
Решења

Датум истека Решења

kom.
kom.
kom.
kom.

komada

МЕСТО И ДАТУМ
М.П.
_________________
НАПОМЕНА ЗА ПАРТИЈУ 10: обавезна достава каталога

ПОТПИС ПОНУЂАЧА
__________________

ПАРТИЈА 11 - - УРОЛОШКИ КАТЕТЕРИ I
Р. б.
1

Јед.
мере

Назив добра
Sonda ureteralna sa olivom , metalnim vodičem I
konektorom ,CH04-10 dužine 69,5 cm Neoplex

Комерци
јални
Произвођач
назив

Број
Решења
АЛИМС

Датум издавања
Решења

Датум истека Решења

komada

МЕСТО И ДАТУМ
_________________

М.П.

ПОТПИС ПОНУЂАЧА
__________________

ПАРТИЈА 12 - УРЕТЕРАЛНИ КАТЕТЕРИ II
Р. б.
1

Јед.
мере

Назив добра
Ureteralna prava whistle sonda za retrogradno

Комерци
јални
Произвођач
назив

Број
Решења
АЛИМС

Датум издавања
Решења

komada
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Датум истека Решења

sondiranje uretera, promera CH 03-08 Neoplex,
graduisana, sa mandrenom i konektorom, duzine 70
cm

ПОТПИС ПОНУЂАЧА
_________________

М.П.

МЕСТО И ДАТУМ
__________________

ПАРТИЈА 13 - УРЕТЕРАЛНИ КАТЕТЕРИ III
Јед.
мере

Р. б.

Назив добра

1

Ureteralni JJ stent, promera CH4.8,6,7,8 O/C dužine
28cm - Komponente seta:
1)JJ
sonda u organizmu od 3-6 nedelja, graduisana, od
radiopaknog poliuretana-PUR); 2)Pušer 40cm;
3)Žica vodilja sa fleksibilnim krajem u dužini od 150cm;
4)Štipaljka

М.П.

Јед.
мере

Назив добра

1

Single Loop ureteralne sonde Ch 6-8, od polyurethana,
duzine 90cm, sa teflonskim uvodjacem 100cm

Број
Решења
АЛИМС

Датум издавања
Решења

Датум истека Решења

komada

МЕСТО И ДАТУМ
_________________
ПАРТИЈА 14 - УРЕТЕРАЛНИ КАТЕТЕРИ IV
Р. б.

Комерци
јални
Произвођач
назив

ПОТПИС ПОНУЂАЧА
__________________

Комерци
Број Решења
јални
Произвођач
АЛИМС
назив

Датум издавања
Решења

Датум истека Решења

komada

МЕСТО И ДАТУМ
_________________

М.П.

ПОТПИС ПОНУЂАЧА
__________________

ПАРТИЈА 15 - УРЕТЕРАЛНИ КАТЕТЕРИ V
Јед.
мере

Р. б.

Назив добра

1

Dormia sonde - 4 upredene žice; 4 prave žice - 90-120
cm dužine, Ch 2-4;

МЕСТО И ДАТУМ
_________________

Комерци
јални
Произвођач
назив

Број Решења
АЛИМС

Датум издавања
Решења

komada

М.П.

ПОТПИС ПОНУЂАЧА
__________________
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Датум истека
Решења

ПАРТИЈА 16 - УРЕТЕРАЛНИ КАТЕТЕРИ VI
Р. б.
1

Јед.
мере

Назив добра
Trokraki, prostaticni 100% silikon kateter, poprečni
presek pravougaonik, balon do 80ml, promera CH 1822, Dufour ili Dellinot ili prav

Комерци
јални
Произвођач
назив

Број Решења
АЛИМС

Датум издавања
Решења

Датум истека
Решења

komada

МЕСТО И ДАТУМ
_________________

М.П.

ПОТПИС ПОНУЂАЧА
__________________

ПАРТИЈА 17 - УРЕТЕРАЛНИ КАТЕТЕРИ VII
Р. б.
1

Јед.
мере

Назив добра
100% Silikonski dvožilni kateter, nelaton, poprečni
presek pravougaonik, balon 10-15 ml, br.12 -24 ch

Комерци
јални
Произвођач
назив

Број Решења
АЛИМС

Датум издавања
Решења

Датум истека
Решења

komada

МЕСТО И ДАТУМ
_________________

М.П.

ПОТПИС ПОНУЂАЧА
__________________

ПАРТИЈА 18 - УРЕТЕРАЛНИ КАТЕТЕРИ VII
Р. б.
1

Јед.
мере

Назив добра
Foly kateter - 100% silikon, sa timman vrhom Ch 12 22 sa balonom 10-15 ml sa jednim otvorom na vrhu

Комерци
јални
Произвођач
назив

Број Решења
АЛИМС

Датум издавања
Решења

Датум истека
Решења

komada

МЕСТО И ДАТУМ
_________________

М.П.

ПОТПИС ПОНУЂАЧА
__________________

ПАРТИЈА 19 - УРЕТЕРАЛНИ КАТЕТЕРИ IX
Р. б.
1

Јед.
мере

Назив добра
Foly kateter 100% silikonski pediatric sa nelatonovim
vrhom sa PLASTIČNIM vodicem Ch 8-10,sa balonom
3ml, duzine 30-35 cm

Комерци
јални
Произвођач
назив

Број Решења
АЛИМС

komada
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Датум издавања
Решења

Датум истека
Решења

МЕСТО И ДАТУМ
_________________

М.П.

ПОТПИС ПОНУЂАЧА
__________________

ПАРТИЈА 20 - УРЕТЕРАЛНИ КАТЕТЕРИ X
Р. б.
1

Јед.
мере

Назив добра
Polučvrsti (narandžasti) mersijerov kateter iz jednog
dela Ch 6-20, dužine 40 cm, od neoplexa

Комерци
јални
Произвођач
назив

Број Решења
АЛИМС

Датум издавања
Решења

Датум истека
Решења

komda

МЕСТО И ДАТУМ
_________________

М.П.

ПОТПИС ПОНУЂАЧА
__________________

ПАРТИЈА 21 - УРЕТЕРАЛНИ КАТЕТЕРИ XI
Јед.
мере

Р. б.

Назив добра

1

Bužije narandžaste od neoplexa ch 6-30, dužine 34cm,
sa užim vrhovima

Комерци
јални
Произвођач
назив

Број Решења
АЛИМС

Датум издавања
Решења

Датум истека
Решења

komada

МЕСТО И ДАТУМ
_________________

М.П.

ПОТПИС ПОНУЂАЧА
__________________

ПАРТИЈА 22 - УРЕТЕРАЛНИ КАТЕТЕРИ XII
Р. б.
1

Јед.
мере

Назив добра
Urinarni kondom za spoljnu konekciju urina 30 i 35
promera , samolepljivi

Комерци
јални
Произвођач
назив

Број Решења
АЛИМС

Датум истека
Решења

komda

МЕСТО И ДАТУМ
_________________

М.П.

ПАРТИЈА 23 - УРЕТЕРАЛНИ КАТЕТЕРИ XIII
Р. б.
Назив добра

Датум издавања
Решења

Јед.

Комерци Произвођач

ПОТПИС ПОНУЂАЧА
__________________
Број Решења

Датум издавања
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Датум истека

мере
1

Dvokanalni Foley kateter, termosenzitivni PVC, Mercier
vrh, za postoperativnu drenažu, dimenzije Ch 14-24,
balon 30 ml, 2 otvora, dužina 42 cm

јални
назив

АЛИМС

Решења

Решења

komada

МЕСТО И ДАТУМ
_________________

М.П.

ПОТПИС ПОНУЂАЧА
__________________

ПАРТИЈА 24 - УРЕТЕРАЛНИ КАТЕТЕРИ XIV
Јед.
мере

Р. б.

Назив добра

1

Dvokanalni Foley kateter, termosenzitivni PVC,
Tiemann vrh, za postoperativnu drenažu, dimenzije Ch
14-22, balon 30 ml, 1 otvor, dužina 42 cm

Комерци
јални
Произвођач
назив

Број Решења
АЛИМС

Датум издавања
Решења

Датум истека
Решења

komada

МЕСТО И ДАТУМ
_________________

М.П.

ПОТПИС ПОНУЂАЧА
__________________

ПАРТИЈА 25 - УРЕТЕРАЛНИ КАТЕТЕРИ XV
Јед.
мере

Р. б.

Назив добра

1

PVC operativni trokanalni kateteri CH 18-22, dužine 42
cm; sa balonom od 75 ml, sa mersijerovim delinotte il
duofour vrhom

Комерци
јални
Произвођач
назив

Број Решења
АЛИМС

Датум издавања
Решења

Датум истека
Решења

komada

МЕСТО И ДАТУМ
_________________

М.П.

ПОТПИС ПОНУЂАЧА
__________________

ПАРТИЈА 26 - УРЕТЕРАЛНИ КАТЕТЕРИ XVI
Р. б.
1

Јед.
мере

Назив добра
PVC timanovi kateteri sa obojenim vrhom za
intermitentne kateterizacije Ch 12-22, dužine 40 cm

МЕСТО И ДАТУМ

Комерци
јални
Произвођач
назив

Број Решења
АЛИМС

Датум издавања
Решења

komada

М.П.

ПОТПИС ПОНУЂАЧА
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Датум истека
Решења

_________________
ПАРТИЈА 27 - УРЕТЕРАЛНИ КАТЕТЕРИ XVII
Р. б.
1

__________________
Јед.
мере

Назив добра
Set za suprapubicnu punkciju mokracne besike CH12
sa silikonskim kateterom sa balonom od 10ml,
plastičnim trocarom ch 6.8mm, duzine 12cm

Комерци
јални
Произвођач
назив

М.П.

ПАРТИЈА 28 - УРОЛОШКИ СТЕНТ ЗА ДЕЧИЈУ ХИРУРГИЈУ
Комерци
Јед.
Р. б.
Назив добра
јални
Произвођач
мере
назив
Vortek stent double J O/C, pusher 75 cm - zica vodilja
150 cm, Preporučeno vreme ostajanja nakon
plasiranja-do 12 meseci. Promera ch 4.8 duzine 12-30
cm

Датум издавања
Решења

Датум истека
Решења

komada

МЕСТО И ДАТУМ
_________________

1

Број Решења
АЛИМС

ПОТПИС ПОНУЂАЧА
__________________

Број Решења
АЛИМС

Датум издавања
Решења

Датум истека
Решења

komada

МЕСТО И ДАТУМ
_________________

М.П.

ПОТПИС ПОНУЂАЧА
__________________

ПАРТИЈА 29 - CYSTOFIX ЗА ДЕЧИКУ ХИРУРГИЈУ
Р. б.
1

Јед.
мере

Назив добра
Cistodren za suprapubičnu drenažu 100% silikon, set
sadrži balon kateter ch 9, lepljiva traka i čep

Комерци
јални
Произвођач
назив

Датум
издавања
Решења

Број Решења
АЛИМС

Датум истека Решења

kom.

МЕСТО И ДАТУМ
М.П.
_________________
ПАРТИЈА 30 - СЕТ ЗА HSG ЗА ЈЕДНОКРАТНУ УПОТРЕБУ
Р. б.
Назив добра
Јед.
Комерци Произвођач
јални
мере

ПОТПИС ПОНУЂАЧА
__________________
Број
Решења

Датум издавања
Решења
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Датум истека Решења

назив
1

Silikonski balon kateter sa bočnim otvorom na
distalnom kraju dijametra 5-7,0 Fr, dužine 30 cm i
dijametra distalnog balona 1-1,5 ml, u setu sa špricom
1 do 3 ml.

АЛИМС

komada

МЕСТО И ДАТУМ
_________________

М.П.

ПОТПИС ПОНУЂАЧА
__________________

ПАРТИЈА 31 - СПЕЦИФИЧНА ПЛАСТИКА ЗА АНЕСТЕЗИЈУ, ЦИН И ОПЕРАЦИОНИ БЛОК
Комерци
Број
Јед.
Датум издавања
Р. б.
Назив добра
јални
Произвођач
Решења
Решења
мере
назив
АЛИМС
1
2
3
4
5
6
7

Aspracioni kateteri sa zaobljenim vrhom, CH
6,8,10,12,14,16,18,20 dužine 50cm
Abdominalni dren 100% silikon, duzine 50cm, CH 15.
18. 21. 24. 27. 30. 33 sa Rtg linijom
Jankauer set CH 25, sa aspiracionom kanilom 6 mm
Jankauer set CH 25, sa aspiracionom kanilom 8 mm
Endotrahealni tubusi sa balonom /oral-nazal/ velicine
4.5-9,0
Sonde za ishranu CH6. CH8. CH10 sa blago
zaobljenim vrhom I rtg linijom dužine 50cm
Gastrične sonde sa blago zaobljenim vrhom CH
12.14.16,18,20,22 duzine 80cm

Датум истека
Решења

komada
kom.
kom.
kom.
kom.
komada
komada

МЕСТО И ДАТУМ
М.П.
_________________
НАПОМЕНА:
- Партијa 31 да добра буду компатибилнa са аспираторима на анестезији и интезивној нези

ПОТПИС ПОНУЂАЧА
__________________

ПАРТИЈА 32 - НАЗАЛНЕ ОКСИГЕН КАНИЛЕ
Р. б.
1

Јед.
мере

Назив добра
Nazalne oksigene kanile za odrasle za kontinuiranu oksigenu
terapiju od poliamida, najmanje dužine 2.1m, poprečni presek
4mm

МЕСТО И ДАТУМ

Комерцијал
ни назив

Произвођач

Број
Решења
АЛИМС

Датум издавања
Решења

komad

М.П.

ПОТПИС ПОНУЂАЧА
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Датум истека
Решења

_________________

__________________

ПАРТИЈА 33 - TРAХEOСТOМСКA МEТAЛНA КAНИЛA
Р. б.
1

Јед.
мере

Назив добра
Traheostomska metalna kanila br. 12.,13..........

Комерција
лни назив

Произвођач

Број Решења
АЛИМС

Датум издавања
Решења

Датум истека
Решења

komada

МЕСТО И ДАТУМ
_________________

М.П.

ПОТПИС ПОНУЂАЧА
__________________

ПАРТИЈА 34 - TРAХEOСТOМСКA PVC КAНИЛA
Јед.
мере

Р. б.

Назив добра

1

Traheostomska PVC-plastična- kanila 7.0 - 9.0
T-dren-gumeni- CH 12-20
Talasasta drenaža -(1/2 gumena, 1/2silikonski)- 25x23

Комерци
Број Решења
јални
Произвођач
АЛИМС
назив

1

Датум истека Решења

kom.

komada
komada

МЕСТО И ДАТУМ
М.П.
_________________
ПАРТИЈА 35-КОМПЛЕТ ЗА ЗАТВОРЕНУ ТРАХЕОБРОНХИЈАЛНУ АСПИРАЦИЈУ
Комерци
Број
Јед.
Р. б.
Назив добра
јални
Произвођач
Решења
мере
назив
АЛИМС
Tubus endotrahealni sa trapezoidnim kafom niskog
pritiska,velike zapremine (HI-LO), za dugotrajnu
intubaciju, sa linijom za subgloticnu aspiraciju vel. 6,0 9.0 mm
Sistem za zatvorenu traheobronhijalnu aspiraciju sa
mogućnošću aplikacije do 72sata,preklopnikom za
prekidanje kontakta, aspiracionog katetera sa disajnim
putem,dvostrukorotirajućim konektorom,izmenljivim
atraumatskimaspiracionim kateterom čija se zamena
vrši bez otvaranja disajnog sistema pacijenta,MDI
portom,portom i komorom za propiranje
katetera,dužine 580mm,veličine12Ch, 14Ch, 16Ch.
Uvodjac endotrahealnog tubusa, od fleksibilnog

Датум издавања
Решења

ПОТПИС ПОНУЂАЧА
__________________
Датум издавања
Решења

komada

komada
komada
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Датум истека Решења

aluminijuma oblozenog glatkom plastikom, mekog
atraumatskog vrha, duzine 280-250mm sa dozvoljenim
odstupanjima +/-5%, za tubuse 2.5-9.5mm

МЕСТО И ДАТУМ
_________________

М.П.

ПАРТИЈА 36-ЗАТВОРЕНИ СИСТЕМ ЗА ХИРУШКУ И ГРУДНУ ДРЕНАЖУ
Комерци
Јед.
Р. б.
Назив добра
јални
Произвођач
мере
назив

1

Trokomorni sistem za podvodnu drenažu, koji se po
potrebi može koristiti za sakupljanje drenažnog
sadržaja iz jednog ili dva drena, ukupne zapremine
namanje 2200ml, sa dovodnim crevom, zaštićenim od
presavijanja, i dodatnim dovodnim crevom koje se
priključuje na poseban port u slučaju drenaže iz dva
drena. Sistem treba da ima sabirnu komoru sa dva
odeljka zapremine od po 1150ml (+/- 150ml) svaki,
oba graduisana na 1ml u prvih 100ml, na 5ml od 100
do 250ml i na 10 ml od 250ml do pune ispunjenosti
odeljka, zatim komoru za podvodnu drenažu, kao i
komoru za finu regulaciju sukcije. Sistem mora
posedovati sigurnosni odušak za sprečavanje
nagomilavanja vazduha u slučaju otkazivanja izvora
vakuuma (prevencija tenzionog pneumotoraksa),
sigurnosni ventil za sprečavanje prejakog vakuuma,
kao i grubi regulator vakuuma za sprčavanje
prekomernog stvaranja mehurova u komori za finu
regulaciju sukcije.

ПОТПИС ПОНУЂАЧА
__________________
Број
Решења
АЛИМС

Датум издавања
Решења

Датум истека Решења

komada

МЕСТО И ДАТУМ
_________________

М.П.

ПОТПИС ПОНУЂАЧА
__________________

ПАРТИЈА 37 - РEДOН ДРEН, ВAКУМ БOЦA, ТOРAКAЛНИ ДРEН СA МAНДРEНOМ И ДИJAЛИЗНИ ФEМOРAЛНИ СЕТ
Комерци
Број
Јед.
Датум издавања
Датум истека
Р. б.
Назив добра
јални
Произвођач
Решења
мере
Решења
Решења
назив
АЛИМС
1

Redon dren, blago zaobljenog vrha, rtg linijom,CH 1220, duzine 50cm

kom.
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2
3
4
5

6

Vakum boca drenazna - harmonika- sa niskim
pritiskom 500ml*
Torakalni dren sa mandrenom CH 16. 20. 24. 28. 32.
Set za dijalizu dvolumenski, po Seldingeru, 12FR*
duzine 16cm, 20cm
Tubus armirani sa uvodjacem br. 3.5-4.5
Tubus armirani sa uvodjacem br. 5.0-8.5
Rektalni kateter sterilan, CH18.20.22.24.25.28.30

kom.
kom.
kom.

kom.
komada
komada

МЕСТО И ДАТУМ
_________________

М.П.

ПОТПИС ПОНУЂАЧА
__________________

ПАРТИЈА 38 - ИНТРAВEНСКE КAНИЛE I
Јед.
мере

Р. б.

Назив добра

1.

I.V. kanila sa utisnutim kontrastnim linijama, trostruko
oštrenom iglom sa vizuelnim indikatorom protoka krvi
pri penetraciji vene, atraumatskim vrhom katetera,
komorom za povrat krvi sa filterom, injekcionim portom
sa samozatvarajućom kapicom i fiksacionim krilcima
(razne veličine)

2.
3.

Intravenska kanila sa samoaktivirajucim zaštitnim klip
mehanizmom od uboda 20G
IV KANILA sa utisnutim kontrstnim linijama, trostruko
oštrenom iglom, atraumatskim vrhom katetera,
komorom za povrat krvi sa filterom , integrisanom
trokrakom slavinicom sa dodatnim portom i fiksacionim
krilcima. Vel. 16-22G

1.

IV kanila No16G,17G,18G,20G,22G,24G sa utisnutim
kontrastnim linijama, centralno postavljenim fiksacionim
krilcima u odnosu na injekcioni port, stoperom krvi od

Датум издавања
Решења

Датум истека Решења

kom.

kom.

М.П.

Јед.
мере

Назив добра

Број
Решења
АЛИМС

kom.

МЕСТО И ДАТУМ
_________________
ПАРТИЈА 39 - ИНТРAВEНСКE КAНИЛE II
Р. б.

Комерци
јални
Произвођач
назив

Комерци
јални
Произвођач
назив

ПОТПИС ПОНУЂАЧА
__________________
Број
Решења
АЛИМС

Датум издавања
Решења

komada
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Датум истека Решења

2.

3.

hidrofobnog materijala i providnom komorom za povrat
krvi
IV kanila No18G,20G,22G,24G - zastitni klip
mehanizam od uboda, utisnute kontrastne linije,
centralno postavljenim fiksacionim krilcima u odnosu
na injekcioni port, stoper krvi od hidrofobnog materijala
i providna komora za povrat krvi
IV kanila sa samoaktivirajucim zastitnim klip
mehanizmom od uboda za dorzalne vene 18G,dužina
katetera 33mm i 20G dužina katetera 25mm

komada

komada

МЕСТО И ДАТУМ
_________________

М.П.

ПОТПИС ПОНУЂАЧА
__________________

ПАРТИЈА 40 - ЦEНТРAЛНИ ВEНСКИ КAТEТEРИ, ПEРИДУAЛНИ КAТEТEРИ, СПИНAЛНE ИГЛE
Комерци
Број
Јед.
Датум издавања
Р. б.
Назив добра
јални
Произвођач
Решења
Решења
мере
назив
АЛИМС
1
2
3
4

Centralni venski poliuretanksi kateter sa dva lumena
,dužine 20 i 30 cm,zatvarači katetera sa integrisanim
valvulama za sprečavanje povratka krvi,sa V iglom iz
jednog dela,vodičem sa J vrhom,dilatatorom,ekg
kablom ,skalperom i špricem,protok 7F
Epiduralni set 18G sa spricom
Spinalne igle 25G dužine 120mm
Spinalne igle 25G dužine „pencil point“ vrh
Spinalne igle 22G,25G dužine 88-90mm
Igla za PERIFERNU„elektroneurostimulaciju-blok
anesteziju vidljive pod ultrazvukom,- sa ubodnim
vrhom male traume sa uglom od 30 stepeni, dužine
100-120mm

komada
komada
komada
komada
komada

komada

МЕСТО И ДАТУМ
_________________

М.П.

ПАРТИЈА 41 - СПEЦИФИЧНA МEДИЦИНСКA ПЛAСТИКA I
Комерци
Јед.
Р. б.
Назив добра
јални
Произвођач
мере
назив
1

Set za gravitacionu inf sa integrisanim regulatorom
protoka za precizno doziranje,dužinom tubinga 150

Датум истека Решења

ПОТПИС ПОНУЂАЧА
__________________

Број Решења
АЛИМС

Датум издавања
Решења

komada
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Датум истека
Решења

cm,bez latexa i DEHP-a,sa injekcionim portom za
dodtnu bolus terapiju - Brojac kapi
Сет артеријски катетер за директно мерење
притиска, по Селдингер Техници. Састоји се из игле
за пункцију 20 G, 0,9 h 50 mm, fleksibilne žice vodiča
25 cm i katetera 20 Gh80 мм са фиксационим
крилцима (шавом) на проксималном крају са luer
lock конекцијом,

komada

МЕСТО И ДАТУМ
_________________

М.П.

ПАРТИЈА 42 - СПEЦИФИЧНA МEДИЦИНСКA ПЛAСТИКA II
Комерци
Јед.
Р. б.
Назив добра
јални
Произвођач
мере
назив
1

Trokrake slavine bez nastavka

2

Špric 50ml irigacioni

ПОТПИС ПОНУЂАЧА
__________________
Број
Решења
АЛИМС

Датум издавања
Решења

Датум истека Решења

komada

komada

3

Medifix CVP;monitorning set

4
5
6
7

Medifix skala za merenje CVP
Perfusor sistem 150cm za špric pumpu
Perfusor špric 50 ml
Infusioni sistem za inf, pumpu Infusomat FMS -

komada
komada

komada
komada
komada

МЕСТО И ДАТУМ
_________________

М.П.

ПОТПИС ПОНУЂАЧА
__________________

ПАРТИЈА 43 - СРEДСТВA ЗA ДEЗИНФEКЦИJУ РУКУ
Р. б.
1

Јед.
мере

Назив добра
Sredstvo za higijensku i hirušku dezinfekciju ruku .(HLORHEXIDIN DIGLUKONAT+ALKOHOL ILI
ORTOFENILFENOL+ALKOHOLI+ QUAT)

Комерци
Број Решења
јални
Произвођач
АЛИМС
назив

Датум издавања
Решења

litar
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Датум истека Решења

МЕСТО И ДАТУМ
_________________

М.П.

ПОТПИС ПОНУЂАЧА
__________________

ПАРТИЈА 44 - СРEДСТВA ЗA КУПAЊE
Р. б.
1

Јед.
мере

Назив добра
Antiseptičko sredstvo za pranje i kupanje (ORTOFENOL+PAM ILI HLOR HEXIDIN,GLICERIN +PAM

Комерци
јални
Произвођач
назив

Број
Решења
АЛИМС

Датум издавања
Решења

Датум истека Решења

litar

Napomena --za obe stavke ponuđač se obavezuje da isporučuje po dva zahtevana proizvoda po pola od ukupne količine zbog potreba za promenama sastava
dezinficijenasa zbog mikrobiološke ispravnosti

МЕСТО И ДАТУМ
_________________

М.П.

ПАРТИЈА 45 - СРEДСТВA ЗA ДEЗИНФEКЦИJУ ИНСТРУМEНAТA
Комерци
Јед.
Р. б.
Назив добра
јални
Произвођач
мере
назив

1

Sredstvo za dezinfekciju instrumenata - conc.-- na bazi
benzalkonijum hlorida,fenoksipropanola i
cocospropylene-diamine-guanidine diacetata u obliku
koncentrata. Stabilnost radnog rastvora minimum 7
dana.Širok spektar efikasnosti protiv
bakterija(ukljucujuci
M.terrae),levurocid,HIV,HBV,HCV,Adeno,Papova SV40
i Rota.Ponudjeno dobro mora da ispunjava sledece EN
norme:EN 13624, EN 13727, EN 14348, EN 14561,EN
14562, EN 14563, ili odgovarajuce.(GLUTAR ALDEHID
+PAM ILI GLUKOPROTAMIN ILI ОДГ.|)

ПОТПИС ПОНУЂАЧА
__________________
Број
Решења
АЛИМС

Датум
издавања
Решења

Датум истека Решења

litar

МЕСТО И ДАТУМ
М.П.
ПОТПИС ПОНУЂАЧА
_________________
__________________
НАПОМЕНА:Обавезно достављање каталога или проспекта на основу кога се може утврдити техничка спецификација.Обавезна достава потврде или
табеларног приказа ЕN норми издат од стране произвођача
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ПАРТИЈА 46 - СРEДСТВA ЗA ДEЗИНФEКЦИJУ ПОВРШИНА
Комерци
Јед.
Р. б.
Назив добра
јални
Произвођач
мере
назив
1
2
3
4

Sredstvo za pranje,čišćenje,dezinfekciju i
dezodoraciju podova - conc.(1:200) ( na bazi
benzalkonijumhlorida ili HLORHEXIDIN
DIGLUKONAT+PAM)
Tecni hlor-KAS preparati za dezinfekciju podova ,
instrumenata i povrsina-Na dihlorizocijanuratdihidrat granule
Benzalkonijum hlorid 5% solutio

Број
Решења
АЛИМС

Датум издавања
Решења

Датум истека Решења

litar
litar
kg
litar

МЕСТО И ДАТУМ
_________________

М.П.

ПОТПИС ПОНУЂАЧА
__________________

ПАРТИЈА 47 -СПEЦИФИЧНA ДЕЗИНФЕКЦИЈА
Р. б.
1
2
3

Јед.
мере

Назив добра
Preparat sucindialdehid za dezinfekciju instrumenata i
opreme bez formaldehida(ćilibarna kiselina)
Preparat octenidindihydrochlorid,2-phenoxyethanol u
vodenom rastvoru
Preparat-izopropanol, n-propanol,biphenylol,vodonik
peroksid-obojen-

МЕСТО И ДАТУМ
_________________

Комерци
Број
јални
Произвођач Решења
назив
АЛИМС

Датум издавања
Решења

Датум истека Решења

litar
litar
litar

М.П.

ПОТПИС ПОНУЂАЧА
__________________
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ПАРТИЈА 48 – ДEЗИНФEКЦИJA ЗA EНДOСКOПСКE МEТOДE
Комерци
Јед.
Р. б.
Назив добра
јални
Произвођач
мере
назив
1
2

Monoenzimski deterdžent za pranje instrumenata sa
vremenom expozicije 1-3min. ,a 5l
0.55% ORTHOFTAL ALDEHID -- sa mogu'ćnošću
provere test trakama a 3.78l

Број Решења
АЛИМС

Датум издавања
Решења

Датум истека
Решења

kanta
kanta

МЕСТО И ДАТУМ
_________________

М.П.

ПОТПИС ПОНУЂАЧА
__________________

ПАРТИЈА 49 – ХИРУРШКA ДEЗИНФEКЦИJA РУКУ
Јед.
мере

Р. б.

Назив добра

1

Hirurska i higijenska zavrsna dezinfekcija ruku na bazi
2-propanola u obliku gotovog rastvora.Ponudjeno
dobro mora da ispunjava sledece EN norme: EN 1040,
EN 1275, EN 1276, EN 1650, EN 14348, EN 1500 i EN
12791 ili odgovarajuce

Комерци
Број Решења
јални
Произвођач
АЛИМС
назив

Датум издавања
Решења

Датум истека
Решења

litara

МЕСТО И ДАТУМ
М.П.
ПОТПИС ПОНУЂАЧА
_________________
__________________
НАПОМЕНА: Обавезно достављање каталога или проспекта на основу кога се може утврдити техничка спецификација.Обавезна достава потврде
или табеларног приказа ЕN норми издат од стране произвођача
ПАРТИЈА 50– ДРВЕНИ ШТАПИЋИ И ШПАТУЛЕ
Р. б.
1
2

Назив добра

Јед.
мере

Špatule drvene a100

pak.

Štapići drveni, minimalna dužina 18cm a100

pak.

МЕСТО И ДАТУМ
_________________
ПАРТИЈА 51– ПЛАСТИКА
Р. б.
Назив добра

Комерци
јални
Произвођач
назив

Број
Решења
АЛИМС

М.П.
Јед.
мере

Комерци Произвођач
јални

Датум издавања
Решења

Датум истека Решења

ПОТПИС ПОНУЂАЧА
__________________
Број
Решења

Датум издавања
Решења
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Датум истека Решења

назив
6

Posude za urin-sterilne

АЛИМС

kom.

МЕСТО И ДАТУМ
_________________

М.П.

ПОТПИС ПОНУЂАЧА
__________________

ПАРТИЈА 52– КЕСЕ И ДИСКОВИ ЗА ИЛЕОСТОМЕ 1
Р. б.

Комерци
јални
Произвођач
назив

Јед.
мере

Назив добра

1

Diskovi za ileostome FLEXIMA 3 S
55mm,65mm,80mm

2

Kese za ileostome sa visokim protokom 55mm,65mm i
80mm

Број
Решења
АЛИМС

Датум издавања
Решења

Датум истека Решења

kom.

kom.

3

Kolektorski sistem

kom.

МЕСТО И ДАТУМ
_________________

М.П.

ПОТПИС ПОНУЂАЧА
__________________

ПАРТИЈА 53 – КЕСЕ И ДИСКОВИ ЗА ИЛЕОСТОМЕ 11
Р. б.

Јед.
мере

Назив добра

1

Diskovi za ileostome Ø100mm

2

Kese za ileostome sa ispustom Ø 100mm

Комерци
јални
Произвођач
назив

Број
Решења
АЛИМС

Датум
издавања
Решења

Датум истека Решења

kom.

kom.

МЕСТО И ДАТУМ
_________________

М.П.

ПОТПИС ПОНУЂАЧА
__________________

ПАРТИЈА 54 – КEСE И ДИСКOВИ ЗA УРОСТОМЕ, КОЛОСТОМЕ И ИЛЕОСТОМЕ И ПOСТOПEРAТИВНE КEСE
Комерци
Број
Јед.
Датум издавања
Р. б.
Назив добра
јални
Произвођач
Решења
Датум истека Решења
мере
Решења
назив
АЛИМС
1

Post operativna kesa za kolostome I ileostome I

kom.
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2
3
4
5
6
7
8
9
10

JEJUNOSTOME, transparentne sa prozorom promera
10-100mm
Disk za kolostome 40mm,50mm,60mm
Kese za kolostome sa sistemom za zaključavanje
40mm,50mm,60mm
Disk za ileostome 40mm,50mm,60mm
Kese za ileostome sa sistemom za zaključavanje
40mm,50mm,60mm
Disk konveksni (sa ispupčenjem)
Disk za urostome 60mm
Kese zaurostome sa sistemom za zaključavanje 60mm
Strip pasta za popunjavanje većih neravnina za stome,
60g
Pasta za ispunjavanje neravnina za stome,60g
Krema za negu kože oko stome, 60g
Urinarni kondom za spoljnu konekciju urina,
samolepljivi

kom.
kom.
kom.
kom.
kom.
kom.
kom.
kom.
kom.
kom.
komda

МЕСТО И ДАТУМ
_________________
ПАРТИЈА 55- СТEРИЛНE OПEРAТИВНE ФOЛИJE
Р. б.
1

Јед.
мере

Назив добра
Sterilna operativna folija operativno polje veličine
30x28cm, 35x35cm

М.П.
Комерци
јални
Произвођач
назив

ПОТПИС ПОНУЂАЧА
__________________
Број
Решења
АЛИМС

Датум издавања
Решења

Датум истека
Решења

komada

МЕСТО И ДАТУМ
_________________

М.П.

ПОТПИС ПОНУЂАЧА
__________________

ПАРТИЈА 56 – ЗAВOJИ КAЛИКO
Р. б.
1

2

Јед.
мере

Назив добра
Zavoji (kaliko) 5x5-utkan rub, pojedinačno pakovan u
kesici, gustina tkanja 14x10 niti/ cm2 , pleteni( kvalitet
po Ph Jug IV )
Zavoji (kaliko) 8x5-utkan rub pojedinačno pakovan u
kesici, gustina tkanja14x10 niti/ cm2 , pleteni( kvalitet
po Ph Jug IV )

Комерци
јални
Произвођач
назив

Број
Решења
АЛИМС

Датум издавања
Решења

kom.

kom.
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Датум истека Решења

3

Zavoji (kaliko) 10x5-utkan rub pojedinačno pakovan u
kesici gustina tkanja 14x10 niti/ cm2i,( kvalitet po Ph
Jug IV )

4

Zavoji (kaliko) 12x5-utkan rub pojedinačno pakovan u
kesici, gustina tkanja 14x10 niti/ cm2 ( kvalitet po Ph
Jug IV )

5

Zavoji (kaliko) 15x5-utkan rub pojedinačno pakovan u
kesici, gustina tkanja14x10 niti/ cm2( kvalitet po Ph Jug
IV )

kom.

kom.

kom.

МЕСТО И ДАТУМ
_________________

М.П.

ПОТПИС ПОНУЂАЧА
__________________

НАПОМЕНА: Обавезна достава извештаја о испитивању независне акредитоване институције за сваку ставку посебно као и каталог произвођача
ПАРТИЈА 57 – ХИДРOФИЛНA ГAЗA
Р. б.

Јед.
мере

Назив добра

1

Hidrofilna gaza 100mx80cm

kom.

2

Hidrofilna gaza 100mx80cm sa minimum 3 RTG niti

kom.

МЕСТО И ДАТУМ
_________________

Комерци
јални
Произвођач
назив

Број
Решења
АЛИМС

М.П.

Датум издавања
Решења

Датум истека Решења

ПОТПИС ПОНУЂАЧА
__________________

НАПОМЕНА:
-minimum 17 niti, težine 23gr/m ²

:

otkana platnenim vezom od kardirane pamučne pređe,
-- gubitak sušenjem najviše 7%,
-- ostatak posle žarenja najviše 0,15%,
--moćupijanjanajviše6sec.
Dokaz;--RešenjeALIMS-asvestavke
--Uzorak; 1 bale gaze i sertifikat analize za stavku

ПАРТИЈА 58 – ГИПСAНИ ЗAВOJИ I
Р. б.
1.

Назив добра
Gipsani zavoj 12x3

Јед.
мере

Комерци
јални
Произвођач
назив

Број
Решења
АЛИМС

Датум издавања
Решења

kom.
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Датум истека Решења

2.
3.

Gipsani zavoj 14x3

kom.

Gipsani zavoj 20x3-

kom.

МЕСТО И ДАТУМ
М.П.
ПОТПИС ПОНУЂАЧА
_________________
__________________
НАПОМЕНА ЗА ПАРТИЈУ 58:
ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ
2. САСТАВ:-природни материјал i 92% гипс,- 5% газа- 3% везујуће средство,-предиво од 17-нитне газе веће од 23 gr/m²,-гипсани нанос од 410
gr/m²,2.полувреме квашења 3-4 sekunde,3. време везивања 2,75 min4. величине: 12 cmx3m, 14 cmx3m, 20 cmx3m
ПАРТИЈА 59 – ГИПСAНИ ЗAВOJИ II
Р. б.
1

Јед.
мере

Назив добра
Gipsani zavoj 10x3Gipsani zavoj 15x3
Gipsani zavoj 20x3

Комерци
јални
Произвођач
назив

Број
Решења
АЛИМС

Датум издавања
Решења

Датум истека Решења

kom.
kom.
kom.

МЕСТО И ДАТУМ
_________________

М.П.

ПОТПИС ПОНУЂАЧА
__________________

НАПОМЕНА ЗА ПАРТИЈУ 59:
1. састав:-природни материјал i 80% гипс,- 4% газа- 2,5% везујуће средство,-предиво од 15-нитне газе,-гипсани нанос од 300 gr/m²,2.
2. Врем квашења 3 sekunde,. време везивања 2,75 min. величине:14 cmx3m,
ПАРТИЈА 60 – ГИПСAНИ ЗAВOJИ ПЛАСТИЧНИ
Јед.
мере

Р. б.

Назив добра

1

Plastični gipsami zavoj, sa vlaknima od staklene vune,
impregnirana sa poliuretanskom smolom, dimenzije
10cm x 3.6m

Број
Решења
АЛИМС

Датум издавања
Решења

Датум истека Решења

kom.

МЕСТО И ДАТУМ
_________________
ПАРТИЈА 61 –ПОДЛОГА ЗА ГИПС
Р. б.
Назив добра

Комерци
јални
Произвођач
назив

М.П.

Јед.

Комерци Произвођач

ПОТПИС ПОНУЂАЧА
__________________
Број Решења
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Датум издавања

Датум истека

мере

јални
назив

АЛИМС

Решења

Решења

PODLOGA ZA GIPS, sintetička, mekana, elastična,
propusna za vazduh, vlakna dovoljno čvsta, a pri tom
elastična, da poseduje kompaktnost, da se može
postavljati cirkularno, mogućnost istezanja kod
zatezanja a da ne dovede do pucanja, da ne upija
vlagu, brzo propuštanje vode, maksimalna

1

iskorišćenost 10X3
PODLOGA ZA GIPS, sintetička, mekana, elastična,
propusna za vazduh, vlakna dovoljno čvsta, a pri tom
elastična, da poseduje kompaktnost, da se može
postavljati cirkularno, mogućnost istezanja kod
zatezanja a da ne dovede do pucanja, da ne upija
vlagu, brzo propuštanje vode, maksimalna

2

kom.

iskorišćenost 15X3

МЕСТО И ДАТУМ
_________________

М.П.

ПОТПИС ПОНУЂАЧА
__________________

ПАРТИЈА 62 –ВАЗЕЛИНСКА ГАЗА
Р. б.

Јед.
мере

Назив добра
Vazelinska gaza,100% beli vazelin,klasa Iib po ALIMSu 10x10
Vazelinska gaza,100% beli vazelin,klasa Iib po ALIMSu 10x20cm
Vazelinska gaza,100% beli vazelin,klasa Iib po ALIMSu 10x30cm

1

МЕСТО И ДАТУМ

Комерци
Број Решења
јални
Произвођач
АЛИМС
назив

Датум издавања
Решења

Датум истека
Решења

kom.
pak
pak

М.П.

ПОТПИС ПОНУЂАЧА

ПАРТИЈА 63 – ЈОДОФОРМ СТРАЈФНЕ
Р. б.
1

Назив добра
JODOFORM GAZA,strajfna, 2cmx5m

МЕСТО И ДАТУМ

Јед.
мере

Комерци
јални
Произвођач
назив

Број Решења
АЛИМС

Датум издавања
Решења

KOM

М.П.

ПОТПИС ПОНУЂАЧА

Конкурсна документација за набавку добара- санитетски потрошни материјал 12-22/17
Страна 121/146

Датум истека Решења

_________________

__________________

ПАРТИЈА 64 – ЕЛАСТИЧНИ ЗАВОЈ
Р. б.

Јед.
мере

Назив добра
Elasticni zavoj,blage kompresije I male
rastegljivosti,56%viskoza +44% poliamid. Sterilizacija
parom na 134°C.,8cmx4m
Elasticni ,lepljivi zavoj,blage kompresije I male
rastegljivosti,66%viskoza +34% poliamid. Sterilizacija
parom na 134°C., 10cmx20m
Elastični zavoj sa malom istegljivošću(do 90%),
srednje kompresije; 100%pamuk.Sterilizacija parom na
121°C, 10cmx5m

1

МЕСТО И ДАТУМ

Комерци
јални
Произвођач
назив

Број Решења
АЛИМС

Датум издавања
Решења

Датум истека Решења

KOM

KOM

KOM

М.П.

ПОТПИС ПОНУЂАЧА

_________________

__________________

ПАРТИЈА 65 – СТЕРИЛНЕ ЛЕПЉИВЕ КОМПРЕСЕ
Р. б.

1

Јед.
мере

Назив добра
Kompresa za pokrivanje rane, adhezivna, sa dobrom
lepljivošću, sa nosačem od netkanog 100 % poliestera
i jastučetom od viskoze i poliestera i kontaktnog sloja
od poliestera i polietilena, radioluscentna (propusan za
x-zrake).10x8cm(4x6cm)
Kompresa za pokrivanje rane, adhezivna, sa dobrom
lepljivošću, sa transparentnim nosačem i jastučetom
od viskoze i poliestera i kontaktnog sloja od poliestera i
polietilena, radioluscentna (propusan za xzrake).Nepropusna za vodu I mikroorganizme ali
propusna za vazduh, 7x5cm (4x2,5cm)
Kompresa za pokrivanje rane, adhezivna, sa dobrom
lepljivošću, sa transparentnim nosačem i jastučetom
od viskoze i poliestera i kontaktnog sloja od poliestera i
polietilena, radioluscentna (propusan za xzrake).Nepropusna za vodu I mikroorganizme ali
propusna za vazduh, 10x8cm(4x6cm)

Комерци
јални
Произвођач
назив

Број
Решења
АЛИМС

Датум издавања
Решења

KOM

KOM

KOM
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Датум истека Решења

Kompresa za pokrivanje rane, adhezivna, sa dobrom
lepljivošću, sa transparentnim nosačem i jastučetom
od viskoze i poliestera i kontaktnog sloja od poliestera i
polietilena, radioluscentna (propusan za xzrake).Nepropusna za vodu I mikroorganizme ali
propusna za vazduh, 10x15cm(5x11cm)
Kompresa za pokrivanje rane, adhezivna, sa dobrom
lepljivošću, sa transparentnim nosačem i jastučetom
od viskoze i poliestera i kontaktnog sloja od poliestera i
polietilena, radioluscentna (propusan za xzrake).Nepropusna za vodu I mikroorganizme ali
propusna za vazduh, 10x20cm(5x16cm
Kompresa za pokrivanje rane, adhezivna, sa dobrom
lepljivošću, sa transparentnim nosačem i jastučetom
od viskoze i poliestera i kontaktnog sloja od poliestera i
polietilena, radioluscentna (propusan za xzrake).Nepropusna za vodu I mikroorganizme ali
propusna za vazduh. 10x25cm(5cmx20cm)
Kompresa,superadsorbentvelika moc upijanja sekreta,
10x20cm

KOM

KOM

KOM

KOM

МЕСТО И ДАТУМ
М.П.
_________________
ПАРТИЈА 66 – ФЛAСТEРИ ЗА ФИКСАЦИЈУ БРАУНИЛА
Комерци
Јед.
Р. б.
Назив добра
јални
Произвођач
мере
назив

ПОТПИС ПОНУЂАЧА
__________________
Број Решења
АЛИМС

Датум издавања
Решења

Датум истека Решења

Flaster za fiksaciju kanila - proziran, sa transparentnim
poliuretanskim filmom na mestu uboda, oivičen
netkanim materijalom, sa hipoalergijskim, medicinskim
lepkom bez lateksa, sa dodatkom sterilnog jastučića,

1

6x9cm

KOM

МЕСТО И ДАТУМ

М.П.

ПОТПИС ПОНУЂАЧА

_________________
ПАРТИЈА 67 – МРЕЖАСТИ ТУБУЛАРНИ ЗАВОЈИ
Јед.
мере

Р. б.

Назив добра

1

tg fix B mali ekstremiteti(šaka/stopalo), (precnik 25 cm
u nerastegnutom stanju ). B x 4 m

__________________
Број
Комерци
Решења
јални
Произвођач
АЛИМ
назив
С

Датум издавања
Решења

KOM
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Датум истека Решења

tg fix C veliki ekstremiteti(ruka/noga/mala
glava)(precnik 36 cm u nerastegnutom stanju ),
C x 4m

KOM

tg fix D velika glava/mali trup , (precnik 48 cm u
nerastegnutom stanju ), D x 4 m
tg fix E veliki trup (grudni koš,kukovi),
(precnik 70
cm u nerastegnutom stanju ), E x 4 m

МЕСТО И ДАТУМ
________________

KOM
KOM

М.П.

ПОТПИС ПОНУЂАЧА
__________________

SASTAV:71%poliamid,29% prirodna guma(elastodien);elastican(rastegljiv) u oba pravca;ne osipa se pri sečenju,ne ometa prolaz rtg zraka;sterilizacija:vodenom parom na
121°C I iradijacijom, dužina 4m ili 25m

ПАРТИЈА 68 – ГУМЕНА ПЕТА
Р. б.
1

Јед.
мере

Назив добра
,gumena peta, S
gumena peta, M

1

1

Датум издавања
Решења

Датум истека Решења

KOM

М.П.

Јед.
мере

Назив добра
Klavikularni držač,za tretman preloma klavikule M 2533 mm, 1
Klavikularni držač,za tretman preloma klavikule L 30-40
mm, 2

ПОТПИС ПОНУЂАЧА
__________________
Комерци
јални
Произвођач
назив

Број
Решења
АЛИМС

Јед.
мере

Kalcijum alginat.Sterilna kompresa sa velikom moći
upijanja sekreta zahvaljujući alginatnoj strukturi,za

Датум истека Решења

KOM

М.П.

Назив добра

Датум издавања
Решења

KOM

МЕСТО И ДАТУМ
_________________
ПАРТИЈА 70 – ОБЛОГЕ ЗА РАНЕ
Р. б.

Број
Решења
АЛИМС

KOM

МЕСТО И ДАТУМ
_________________
ПАРТИЈА 69 – КЛАВИКУЛАРНИ ДРЖАЧ
Р. б.

Комерци
јални
Произвођач
назив

Комерци
јални
Произвођач
назив

ПОТПИС ПОНУЂАЧА
__________________
Број
Решења
АЛИМС

Датум издавања
Решења

KOM
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Датум истека Решења

plitke i duboke rane sa obilnom sekrecijom,inficirane
rane., 5x5cm
Kalcijum alginat.Sterilna kompresa sa velikom moći
upijanja sekreta zahvaljujući alginatnoj strukturi,za
plitke i duboke rane sa obilnom sekrecijom,inficirane
rane., 10x10cm
Kalcijum alginat sa srebrom.Sterilna kompresa sa
velikom moći upijanja sekreta zahvaljujući alginatnoj
strukturi,za plitke i duboke rane sa obilnom
sekrecijom,inficirane rane.Pojačan antimikrobni efekat
usled prisustva jona Ag., 5x5cm
Kalcijum alginat sa srebrom.Sterilna kompresa sa
velikom moći upijanja sekreta zahvaljujući alginatnoj
strukturi,za plitke i duboke rane sa obilnom
sekrecijom,inficirane rane.Pojačan antimikrobni efekat
usled prisustva jona Ag., 10x10cm
Antimikrobna hidrobalansna kompresa.Sterilna
kompresa sa antimikrobnim efektom zahvaljujući
prisutnom agensu PHMB ( poliheksametilenbigvanid
),0.3% za hronične,plitke i duboke,inficirane rane i
opekotine sa oskudnom do umerenom sekrecijom.,
9x9cm

KOM

KOM

KOM

KOM

Antimikrobna hidrobalansna kompresa.Sterilna
kompresa sa antimikrobnim efektom zahvaljujući
prisutnom agensu PHMB ( poliheksametilenbigvanid
),0.3% za hronične,plitke i duboke,inficirane rane i
opekotine sa oskudnom do umerenom sekrecijom.,
14x20cm

KOM

Hidrobalansna kompresa,sterilna za hronične,plitke i
duboke rane i opekotine sa oskudnom do umerenom
sekrecijom, 9x9cm
Hidrokoloidna kompresa.Sterilna lepljiva
kompresa(celom svojom površinom) za neinficirane
pliće rane,sa umerenim do srednjim
lučenjem.Nepropusna za tečnosti i mikroorganizme,ali
propusna za vazduh, 10x10cm
Hidrokoloidna kompresa.Sterilna lepljiva
kompresa(celom svojom površinom) za neinficirane
pliće rane,sa umerenim do srednjim
lučenjem.Nepropusna za tečnosti i mikroorganizme,ali
propusna za vazduh, 15x15cm
Hidrokoloidna kompresa.Sterilna lepljiva
kompresa(celom svojom površinom) za neinficirane
pliće rane,sa umerenim do srednjim
lučenjem.Nepropusna za tečnosti i mikroorganizme,ali

KOM

KOM

KOM
KOM
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propusna za vazduh, 20x20cm
Poliuretanska pena.Sterilna lepljiva i nelepljiva
kompresa za neinficirane dublje rane,sa umerenim do
srednjim lučenjem.Nepropusna za tečnosti i
mikroorganizme ali propusna za vazduh,

7,5x7,5cm

KOM

Poliuretanska pena.Sterilna lepljiva i nelepljiva
kompresa za neinficirane dublje rane,sa umerenim do
srednjim lučenjem.Nepropusna za tečnosti i
mikroorganizme ali propusna za vazduh, 15x15cm
Poliuretanska transparentna
kompresa.Providna,lepljiva,elastična kompresa
(film),porozna za vazduh ali ne i za mikroorganizme i
tečnosti.Površinske rane u fazi epitelizacije ili kao
sekundarno previjanje.rolna 10cmx10m
Poliuretanska transparentna
kompresa.Providna,lepljiva,elastična kompresa
(film),porozna za vazduh ali ne i za mikroorganizme i
tečnosti.Površinske rane u fazi epitelizacije ili kao
sekundarno previjanje., rolna 15cmx10m
Kompresa hidrogel.Sterilna kompresa,amorfni gel koja
sadrži hidrogel.Koristi se za autolitički debridman
nekrotičnih naslaga površinskih(kompresa) i dubokih
(gel) rana., 10x10cm
Kompresa hidrogel.Sterilna kompresa,amorfni gel koja
sadrži hidrogel.Koristi se za autolitički debridman
nekrotičnih naslaga površinskih(kompresa) i dubokih
(gel) rana., gel 20g
Kompresa za debridman.Sterilna
kompresa,monofilamentno jastuče za fizički debridman
fibrinskih naslaga kod hroničnih rana i opekotina.,

10x10cm

KOM

KOM

KOM

KOM

KOM

KOM

Aktivni ugalj.Sterilna kompresa sa
aktivnim(medicinskim) ugljem koji je inkorporiran u
celulozni nosač.Koristi se kod zapuštenih inficiranih
plićih rana sa obilnom sekrecijom i neprijatnog mirisa.,
10x10cm

KOM

Kompresa hidrogel.Sterilna kompresa,amorfni gel koja
sadrži hidrogel.Koristi se za autolitički debridman
nekrotičnih naslaga površinskih(kompresa) i dubokih
(gel) rana., gel 20g
Aktivni ugalj.Sterilna kompresa sa
aktivnim(medicinskim) ugljem koji je inkorporiran u
celulozni nosač.Koristi se kod zapuštenih inficiranih

KOM
KOM
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plićih rana sa obilnom sekrecijom i neprijatnog mirisa.,
10x20cm

Aktivni ugalj+Ag.Sterilna kompresa sa
aktivnim(medicinskim) ugljemi jonima Ag koji su
inkorporirani u celulozni nosač.Koristi se kod
zapuštenih inficiranih plitkih i dubokih rana sa obilnom
sekrecijom i neprijatnog mirisa., 10x10cm

МЕСТО И ДАТУМ
_________________

KOM

М.П.

ПОТПИС ПОНУЂАЧА
__________________

ПАРТИЈА 71 – АНТИБАКТЕРИЈСКО СРЕДСТВО ЗА ТРЕТМАН РАНА
Р. б.

Јед.
мере

Назив добра
Superoksidisani vodeni rastvor Natrijum hipohlorita i
hipohlorne kiseline, 500 ml
Superoksidisani vodeni rastvor Natrijum hipohlorita i
hipohlorne kiseline u gelu, 250g

1

МЕСТО И ДАТУМ
_________________
ПАРТИЈА 72 – СТЕРИЛНИ ЛУБРИКАНТ

Датум
издавања
Решења

KOM

М.П.

Р. б.

Назив добра

1

Sterilni lubrikant u gelu na vodenoj bazi, bez anestetika
i silikona, tuba od 42g

komad
a

ПОТПИС ПОНУЂАЧА
__________________
Комерци
јални
Произвођач
назив

М.П.

Број
Решења
АЛИМС

Датум издавања
Решења

1

Датум истека Решења

ПОТПИС ПОНУЂАЧА

_________________
ПАРТИЈА 73 – ФЛAСТEРИ
Р. б.

Датум истека Решења

KOM

Јед.
мере

МЕСТО И ДАТУМ

Број
Комерци
Решења
јални
Произвођач
АЛИМ
назив
С

__________________
Јед.
мере

Назив добра
Flaster na platnu 5x5, na kalemu sa plastičnim
poklopcem

Комерци
јални
Произвођач
назив

Број Решења
АЛИМС

kom.
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Датум
издавања
Решења

Датум истека
Решења

МЕСТО И ДАТУМ
_________________

М.П.

ПОТПИС ПОНУЂАЧА
__________________

ПАРТИЈА 74 – ХИПOAЛEРГИJСКИ ФЛAСТEРИ
Р. б.
1

Јед.
мере

Назив добра
Flaster hipoalergijski 10mx28cm+10%

Комерци
јални
Произвођач
назив
М.П.

ПАРТИЈА 75 – ХИПOAЛEРГИJСКИ, ПЛAСТИФИЦИРAНИ ФЛAСТEРИ
Комерци
Јед.
Р. б.
Назив добра
јални
Произвођач
мере
назив

2
3
4
5

Датум
издавања
Решења

Датум истека Решења

kom.

МЕСТО И ДАТУМ
_________________

1

Број Решења
АЛИМС

Prozirni, perforirani, plastificirani, hipoalergijski flaster,
dimenzija 5cmx9.14m
Flaster na beloj osnovi od Rayon poliestera, sa
uzdužno-poprečnom cepljivošću, bez zaštitnog papira,
hipoalergijski, dimenzija 5cm x 9,14m
Flaster za fiksiranje, na mekanoj tkanini, sa poprečnim
perforacijama na 5cm,bez zaštitnog papira,
hipoalergijski,dimenzija 5cmx9.14m
Prozirni flaster za zaštitu centralne venske kanile sa
hlorheksidinom, dimenzija 8.5cmx11.5cm
Prozirni flaster za zaštitu centralne venske kanile sa
hlorheksidinom, dimenzija 10cmx15.5cm

ПОТПИС ПОНУЂАЧА
__________________
Датум
издавања
Решења

Број Решења
АЛИМС

Датум истека Решења

kom

kom

kom
kom
kom

МЕСТО И ДАТУМ
_________________

М.П.

ПОТПИС ПОНУЂАЧА
__________________

ПАРТИЈА 76 – ВАТА
Р. б.
1
2

Назив добра
Papirna vata a 1kg
Sanitetska vata a 1kg

Јед.
мере

Комерци
јални
Произвођач
назив

Број Решења
АЛИМС

Датум издавања
Решења

kom
kom.
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Датум истека Решења

МЕСТО И ДАТУМ
_________________

М.П.

ПАРТИЈА 77 – MEДИЦИНСКE ХИРУРШКE РУКAВИЦE I
Комерци
Јед.
Р. б.
Назив добра
јални
Произвођач
мере
назив
1

Hirurške sterilne rukavice talkirane -anatomski
oblik-br.6-9

ПОТПИС ПОНУЂАЧА
__________________

Број Решења
АЛИМС

Датум издавања
Решења

Датум истека Решења

pari

МЕСТО И ДАТУМ
_________________

М.П.

НАПОМЕНА::
-Potpuno anatomski oblikovane

ПОТПИС ПОНУЂАЧА
__________________
:

,

Debljinaнadlanumin0.14mm(jednostruko)
Silakidanja≥9N,
NivokvalitetaAQL≤1,0poslepakovanja
Nivoproteina<30mikrogramaproteinapogramurukavice,(Lowrymetod)
Nivoendotoksinа<0.1EU/ml
ZadokazivanjenivoaproteinaIendotoksinapotebnodostavititestnezavisnelaboratorije.
Uzorak rukavica dostaviti u originalnom pakovanju , u kutiji sa indikatorom sterilizacije

ПАРТИЈА 78 – MEДИЦИНСКE ХИРУРШКE РУКAВИЦE II
Комерци
Јед.
Број Решења
Р. б.
Назив добра
јални
Произвођач
мере
АЛИМС
назив
1
2
3

Hirurške sterilne rukavice talkirane -anatomski
oblik-br.6-9
Hirurške sterilne rukavice od lateksa, bez talka,
obložene polimerom
Hirurške sterilne rukavice za ginekološke
procedure

МЕСТО И ДАТУМ
_________________
НАПОМЕНА:

Датум издавања
Решења

Датум истека Решења

pari
pari
pari

М.П.

ПОТПИС ПОНУЂАЧА
__________________

Uslovi:За добро под редним бројем 1: Nivo kvaliteta AQL ≤1,0 posle pakovanja
За добро под редним бројем 2: AQL 1.0 < 50µg/g proteina
За добро под редним бројем 3: bez talka, dužine 480mm, debljina na prstima 0,24 mm, debljina na dlanu 0,23mm)

ПАРТИЈА 79 – ПРЕГЛЕДНЕ И ЗАШТИТНЕ РУКАВИЦЕ
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Р. б.
1
2
3
4

Комерциј
ални
Произвођач
назив

Јед.
мере

Назив добра
Pregledne Latex, talkirane rukavice S,M,L,XL
Pregledne Latex,bez talka potpuno anatomske,
Rukavice nitrilne bez talka za aplikaciju citostatika ,
vel. S,M,L
Zaštitne-nitrilne- za rastvaranje citostatika rukavice
S,M,L

Број
Решења
АЛИМС

Датум издавања
Решења

Датум истека Решења

komad
a
komad
a
komad
a

МЕСТО И ДАТУМ
_________________
НАПОМЕНА:

М.П.

ПОТПИС ПОНУЂАЧА
__________________

Uslovi:За добро под редним бројем 1 : -nestarilnе -nivo proteina manji od 25µg po Lowery metodi , dokazi nezavisne laboratorije
За добро под редним бројем 2: -posebno pakovane leva i desna u pakovanju od 2x50 kom - obostrano hlorisane sa sniženim sadržajem proteina rukavice
-nesterilne
За добро под редним бројем 3 -nesteriln -Propustljivost manja od 0,02µg/cm²/min -dostaviti dokaz nezavisne laboratorije za sledeće aktivne materije:Hexal; 5FUPaclitaxel-HAEMATO;Avastin; Herceptin®; Irinotecan Bendalis; Doxorubicin acoord; Oxaliplatin Bendalis;
Задобро под редним бројем 4—PPE kategorija III za ličnu безбедност Nesterilne,bez pudera Debljina na prstima minimum 0,14mm Dužina rukavica najmanjе
300mm Da zadovoljava standard EN 374Nivo II AQL 0,65

ПАРТИЈА 80 – ХИРУРШКE КAПE, МAСКE И КAЉAЧE
Р. б.

Јед.
мере

Назив добра

1

Hirurške kape sa gumicom muške 53 cm.

2

Hirurške kape sa gumicom ženske 60 cm.

3

Hirurške maske sa pantljikama za vezivanje

4

Hirurške kaljače

Комерци
јални
Произвођач
назив

Број
Решења
АЛИМС

Датум издавања
Решења

Датум истека Решења

komada
komada

komada
komada

МЕСТО И ДАТУМ
_________________

М.П.

ПОТПИС ПОНУЂАЧА
__________________

300mm Da zadovoljava standard EN 374Nivo II AQL 0,65

ПАРТИЈА 81 – ЛИЧНА ЗАШТИТНА ОПРЕМА ЗА ПРИПРЕМУ ЦИТОСТАТИКА-РУКАВИЦЕ
Р. б.
Назив добра
Јед.
Комерци Произвођач Број Решења

Датум издавања
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Датум истека Решења

мере

1

Nesterilne zaštitne rukavice (neopren i nitril)
Dužina rukavica najmanje 300mm
Debljina rukavice 0,14-0,17 mm (mereno na srednjem
prstu)
Bez talka (testirano u skladu sa EN ISO 21171:2006
ili odgovarajuće)
Na prstima hrapava povrsina da se omoguci dobar hvat
I u suvim I vlaznim uslovima
Testirane u skladu sa EN 374-3:2003 ili
odgovarajuće(izveštaj testiranja dostaviti )
Testirane u skladu sa ASTM D 6978-05 ili
odgovarajuće (izveštaj testiranja dostaviti)
Da su primerene za dvojno orukavicenje u razlicitim
bojama -da boja ne bude bela
AQL 0,65 - testirano u skladu sa EN374-2:2003 ili
odgovarajuće
Dostaviti Serfikat o pregledu tipa/usaglašenost
proizvoda sa Direktivom 89/686/EEC kategorija zaštite
III i primenjenim standardima SRB EN 374-1:2007,
SRB EN 374-2:2007,
SRB EN 374-3:2007 i SRB EN 374-3:2007/AC:2011

јални
назив

АЛИМС

komada

МЕСТО И ДАТУМ
_________________

М.П.

ПАРТИЈА 82 – ЛИЧНА ЗАШТИТНА ОПРЕМА ЗА ПРИПРЕМУ ЦИТОСТАТИКА
Комерци
Број
Јед.
Р. б.
Назив добра
јални
Произвођач
Решења
мере
назив
АЛИМС

1

2

Zaštitini mantil za jednokratnu upotrebu, nesterilni
Testiran u skladu sa EN 374 (ili odgovarajuće)
Testiran u skladu sa ASTM D 6978-05 (ili
odgovarajuće) na permeabilnost citotoksičnih lekova
Materijal polietilen/polipropilen
Na rukavu obavezan lastik
Mogucnost podesavanja sirine oko vrata I oko pojasa
Dostaviti Serfikat o pregledu tipa/usaglašenosti
proizvoda sa Direktivom 89/686/EEC kategorija zaštite
III i primenjenim standardima SRPS EN 13688:2015 i
SRPS EN 13034:2011 (tip 6 i tip BP6)
Zastitne maske
Respirator PPF3

Решења

ПОТПИС ПОНУЂАЧА
__________________

Датум издавања
Решења

komada
komada
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Датум истека Решења

3

Da zadovoljava EN 149 ili odgovarajuće
Dostaviti Serfikat o pregledu tipa/usaglašenosti
proizvoda sa Direktivom 89/686/EEC kategorija zaštite
III i primenjenim standardom SRPS EN 149:2013
Zaštitna podloga za pripremu citostatika pod
laminarom, dimenzije oko 40x55 cm
Troslojna I dobro upijajuca
Gornji I srednji sloj treba da su dobro upijajuci
Donji sloj nepropusan za tecnosti I mora dobro da
prijanja uz podlogu
Da nije bele boje

komada

МЕСТО И ДАТУМ
_________________

М.П.

ПОТПИС ПОНУЂАЧА
__________________

ПАРТИЈА 83- ЈЕДНОКРАТНИ ОПЕРАТИВНИ ВЕШ
Р. б.

1

2

Јед.
мере

Назив добра

Комерци
јални
Произвођач
назив

Број
Решења
АЛИМС

Датум издавања
Решења

Abdominalna hirurgija-Sterilni set: Prekrivka za
sto za instrumente 80x145cm - 1 komad; Peskir za
ruke 30x40cm - 4 komada; Prekrivka za sto
150x190cm - 1 komad; Lepjiva traka 9x50cm - 1
komad; Dvoslojna prekrivka sa ojacanjem i
samolepljivom ivicom (90cm) 75x90- 2 komada;
Prekrivka sa ojacanjem i samolepljivom
ivicom(80cm) 175x180cm; Prekrivka sa
ojacanjem i samolepljivom ivicom
(70cm+2x15cm) i integrisanim drzacima za creva,
150x250cm - 1 komad; Ojacani delovi kompresa u
zoni incizije minimum kapacitet upijanja tecnosti
405ml/m² , brzinu upijanja (run off) minimum
46%;
;
SET ZA CARSKI REZ: prekivka za sto 150x190cm;
komprese od celuloze 30x20cm, 2 komada; prekrivka
za instrumentarski sto 80x145cm; prekrivka za prihvat
bebe koja upija tecnost, netkani materijal, 90x90cm;
prekrivka za carski rez 230/200x312cm, sa
abdominalnim otvorom i celom provrsinom
integrisanom incizionom folijom 27x33cm, sa
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Датум истека Решења

3

4

5

6

7

integrisanom kesom za prikupljanje tecnosti sa
odvodom, sa prekrivkama za ruke;
SET ZA PROTEZU KUKA-Sterilni set: Na pakovanju slike komponenti; Prekrivka za sto za instrumente
80x145cm - 1 komad; Peskir za ruke 30x20cm - 2
komada; Prekrivka za sto 150x190cm - 1 komad;
Lepjiva traka 9x25cm - 1 komad; Dvoslojna prekrivka
150x150cm - 1 komad; Navlaka za nogu 33x110cm - 1
komad; Samolepljiva traka 10x50 - 2 komada;
Dvoslojna prekrivka sa piktogramom za anesteziju sa
samolepljivom ivicom (80cm), dimenzije - 175x260cm 1 komad; Dvoslojna prekrivka sa piktogramom, sa "U"
izrazom (10x80cm) ojacanjem i samolepljivom ivicom,
ukupne dimenzije - 200x240cm - 1 komad;
SET ZA CARSKI REZ: prekivka za sto 150x190cm;
komprese od celuloze 30x20cm, 2 komada; prekrivka
za instrumentarski sto 80x145cm; prekrivka za prihvat
bebe koja upija tecnost, netkani materijal, 90x90cm;
prekrivka za carski rez 230/200x312cm, sa
abdominalnim otvorom i celom provrsinom
integrisanom incizionom folijom 27x33cm, sa
integrisanom kesom za prikupljanje tecnosti sa
odvodom, sa prekrivkama za ruke;
OP mantil , sa omotom, sa sterilnim leđnim područjem,
materijal SMMS, 35 gr/m2, 100% polipropilen; 4-slojni
(Spunbond-Meltblown-Meltblown-Spunbond).
Ispunjava EN normu 13795.Duzina manžete 6 cm,
širina poprsja mantila 64 cm, dimenzije cicak traka na
okovratniku 8x3cm i 4x3cm, duzine mantila min. 120
cm, sterilan - velicina M-L
OP mantil , sa omotom, sa sterilnim leđnim područjem,
materijal SMMS, 35 gr/m2, 100% polipropilen; 4-slojni
(Spunbond-Meltblown-Meltblown-Spunbond).
Ispunjava EN normu 13795. Dužina manžete 6 cm,
širina poprsja mantila 67 cm, dimenzije cicak traka na
okovratniku 8x3cm i 4x3cm, dužine mantila 130 cm,
sterilan - velicina XL.
OP mantil sa omotom, sa sterilnim leđnim područjem,
materijal SMMS, 35 gr/m2, 100% polipropilen; 4-slojni
(Spunbond-Meltblown-Meltblown-Spunbond).
Ispunjava EN normu 13795. Dužina manžete 6 cm,
širina poprsja mantila 74 cm, dimenzije cicak traka na
okovratniku 8x3cm i 4x3cm, dužine mantila min. 150
cm, sterilan - velicina XXL.
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МЕСТО И ДАТУМ
М.П.
ПОТПИС ПОНУЂАЧА
_________________
__________________
НАПОМЕНА ЗА СВА ДОБРА:ДОЗВОЉЕНО ОДСТУПАЊЕ ОД ЗАДАТИХ ДИМЕНЗИЈА У СЕТОВИМА МОЖЕ БИТИ +,- 10%
ПАРТИЈА 84 – ГEЛ ЗA УЛТРAЗВУК
Комерци
Број
Јед.
Датум издавања
Р. б.
Назив добра
јални
Произвођач Решења
Датум истека Решења
мере
Решења
назив
АЛИМС
1

Gel za ultra zvuk

kg

МЕСТО И ДАТУМ
_________________

М.П.

ПОТПИС ПОНУЂАЧА
__________________

ПАРТИЈА 85 – ЕЕГ електро гел
Р. б.

Назив добра

Јед.
мере

1

EEG elektro gel. eci 450gr

kom.

2

EEG pasta TEN-20 114gr

kom.

МЕСТО И ДАТУМ
_________________

Комерци
Број Решења
јални
Произвођач
АЛИМС
назив

М.П.

Датум издавања
Решења

Датум истека Решења

ПОТПИС ПОНУЂАЧА
__________________

ПАРТИЈА 86 – AЛКOХOЛ
Р. б.
1

Назив добра
Alkohol 96 %

Јед.
мере

Комерци
Број Решења
јални
Произвођач
АЛИМС
назив

Датум издавања
Решења

Датум истека Решења

litar

НАПОМЕНА: USLOV- mora odgovarati monografiji važećih farmakopeja (Ph Eur , USP, BP, DAB, Ph Jug V--Dostaviti proizvođački sertifikat analize ( CoA ) sa
logom proizvođača i imenom i prezimenom osobe odgovorne za puštanje serije u promet QA/QP koji mora odgovarati monografiji za navedenu farmakopeju;

МЕСТО И ДАТУМ
_________________
ПАРТИЈА 87 – MEТAНOЛ по Merck-u
Р. б.
Назив добра

М.П.

Јед.

Комерци Произвођач

ПОТПИС ПОНУЂАЧА
__________________
Број

Датум издавања
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Датум истека Решења

мере

јални
назив

Решења
АЛИМС

Решења

pakovan
je

1

Metanol sol a 2.5l po Merck-u

2

Glacijalna sircetna kiselina 2.5l po Merck-u „ili
odgovarajuće

МЕСТО И ДАТУМ
_________________

М.П.

ПОТПИС ПОНУЂАЧА
__________________

НАПОМЕНА: USLOV- mora odgovarati monografiji važećih farmakopeja (Ph Eur , USP, BP, DAB, Ph Jug V )
ПАРТИЈА 88 – РEAГEНСИ И БOJE ЗA МИКРOСКOПИJУ
Комерци
Јед.
Број Решења
Р. б.
Назив добра
јални
Произвођач
АЛИМС
мере
назив
1

Canada balzam a 100ml

pak.

2

Giemsa sol a 500ml po Merck-u „ili odgovarajuće

pak.

3

May grunwald a 500ml po Merck-u„iliodgovarajuće

pak.

4

Kedrovo ulje a 100ml

pak.

МЕСТО И ДАТУМ
_________________

М.П.

Датум издавања
Решења

Датум истека Решења

ПОТПИС ПОНУЂАЧА
__________________

НАПОМЕНА: USLOV--Rešenje ALIMS-a prema Zakonu o lekovima i
medicinskim sredstvima, član 173, (in vitro dijagnostičkim
sredstvom se smatraju proizvodi koje proizvođač medicinskog
sredstva isključivo nameni za upotrebu u invitro dijagnostičkim
ispitivanjima)

ПАРТИЈА 89 -ХEМИКAЛИJE ЗA ПAТOЛOГИJУ
Р. б.

Назив добра

1

Alkohol apsolutni 99,9 %

2

Formaldehid 37%

Јед.
мере

Комерци
јални
Произвођач
назив

Број Решења
АЛИМС

Датум издавања
Решења

litar
litar
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Датум истека
Решења

3

Formaldehid 4%,puferisan 10%

4

Xylol

litar
litar

52-54oC

5

Parafin čvrsti

6

Hematoxilin M

litar

7

Eozin Y 1% vodeni rastvor

litar

8

PAS komplet a 100 testova

litar

kg

МЕСТО И ДАТУМ
М.П.
ПОТПИС ПОНУЂАЧА
_________________
__________________
НАПОМЕНА: USLOV--Rešenje ALIMS-a prema Zakonu o lekovima i medicinskim sredstvima, član 173, (invitro dijagnostičkim sredstvom se smatraju proizvodi
koje proizvođač medicinskog sredstva isključivo nameni za upotrebu u invitro dijagnostičkim ispitivanjima)

ПАРТИЈА 90 – РEAГEНС ЗА БИОХЕМИЈУ
Р. б.
1

Јед.
мере

Назив добра
Erlichov reagens a 100ml

Комерци
јални
Произвођач
назив

Број Решења
АЛИМС

Датум издавања
Решења

Датум истека
Решења

pak.

МЕСТО И ДАТУМ
М.П.
_________________
НАПОМЕНА: USLOV: -odgovarajući proizvođački srtifikat analize (COA)

ПОТПИС ПОНУЂАЧА
__________________

ПАРТИЈА 91 – ЛAБOРAТOРИJСКE ХEМИКAЛИJE I
Р. б.

Јед.
мере

Назив добра

1

Formalin tablete

2

Metilensko plavo e.p

3

Sulfosalicilna kiselina

4

Mravlja kiselina

Комерци
јални
Произвођач
назив

Број Решења
АЛИМС

Датум издавања
Решења

komada
g
gr
l
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Датум истека
Решења

5

Hlorovodonična kiselina konc. 1N

l

6

Hloroform po analisi

l

МЕСТО И ДАТУМ
М.П.
_________________
НАПОМЕНА: USLOV:-odgovarajući proizvođački srtifikat analize (COA)

ПОТПИС ПОНУЂАЧА
__________________

ПАРТИЈА 92 – ФAРМAЦEУТСКE СУПСТAНЦE
Р. б.

Јед.
мере

Назив добра

1 Benzokain -etil-4 amino bezoat-anestezin

Комерци
јални
Произвођач
назив

Број Решења
АЛИМС

Датум издавања
Решења

Датум истека Решења

gr

МЕСТО И ДАТУМ
М.П.
ПОТПИС ПОНУЂАЧА
_________________
__________________
НАПОМЕНА: USLOV:- -proizvođač ponuđene API mora da poseduje srtifikat Dobre proizvođačke prakse( GMP) za mesto proizvodnje aktivne supstance izdat
od nadležnog organa iz zemlje Evropske unije ili druge zemlje koja ima zahteve u pogledu Dobre proizvođačke praksei ste ili slične onima koji su propisane u
Evropskojuniji

ПАРТИЈА 93 – ФAРМAЦEУТСКE СУПСТAНЦE – EКСЦИПИJEНСИ
Комерци
Јед.
Р. б.
Назив добра
јални
Произвођач
мере
назив
1

Glicerolum a1l

litar

2

Parafinsko ulje a1l

litar

3

Benzin medicinski a1l
Hidrogen 30%

litar

4
5

Talk pulvis

kg

6

Acidi borici pulvis

kg

7

Kalijum jodid pulvis

g

8

Vaselinum album

kg

МЕСТО И ДАТУМ
_________________

Број Решења
АЛИМС

Датум издавања
Решења

litar

М.П.

ПОТПИС ПОНУЂАЧА
__________________
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Датум истека
Решења

НАПОМЕНА: USLOV-Pomoćne farmaceutske supstance (
ekscipijensi) moraju odgovarati monografiji važećih farmakopeja (Ph
Eur , USP, BP, DAB, Ph Jug V )
ПАРТИЈА 94 – ХEМИКAЛИJE ЗA ИЗРAДУ КAПИ ЗA OЧИ I
Комерци
Јед.
Број Решења
Р. б.
Назив добра
јални
Произвођач
АЛИМС
мере
назив
1

Homatropin-Br pulvis

g

2

Phenylephini-hlorid pulvis.

g

3

Tetracain-hlorid pulvis

g

4

Fluorescein-Na pulvis

g

5

Pilocarpin hidrochlorid pulvis

gr

6

Tropicamid pulvis.

gr

Датум издавања
Решења

Датум истека Решења

МЕСТО И ДАТУМ
М.П.
ПОТПИС ПОНУЂАЧА
_________________
__________________
НАПОМЕНА: USLOV- -proizvođač ponuđene API mora da poseduje srtifikat Dobre proizvođačke prakse( GMP) za mesto proizvodnje aktivne
supstance izdat od nadležnog organa iz zemlje Evropske unije ili druge zemlje koja ima zahteve u pogledu Dobre proizvođ ač ke
praksei ste ili slične onima koji su propisane u Evropskoj uniji
ПАРТИЈА 95 – ИГЛЕ ЗА БИОПСИЈУ ДОЈКЕ ЗА БАРД ПИШТОЉ
Комерци
Јед.
Р. б.
Назив добра
јални
Произвођач
мере
назив
1

Igle za biopsiju. 14G-18Gx10-12cm

komada

2

Igle za TRUS biopsiju prostate. 18Gx20cm.

komada

МЕСТО И ДАТУМ
_________________

М.П.

Број
Решења
АЛИМС

Датум издавања
Решења

Датум истека Решења

ПОТПИС ПОНУЂАЧА
__________________
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ПАРТИЈА 96– ИГЛЕ ЗА АСПИРАЦИЈУ, АМНИОЦЕНТЕЗУ И БИОПСИЈУ КОШТАНЕ СРЖИ
Комерци
Јед.
Број Решења
Р. б.
Назив добра
јални
Произвођач
мере
АЛИМС
назив
1

Igla za ilijačnu aspiraciju I sternalnu punkciju sa
ergonomskom ručkom, limitatorom dužine , vrh sa
trostrukom oštricom dimenzije: 14G, 15G, 16G, 18G,
dužine: 10/50mm, 10/75mm, 25/65mm, 25/90mm - po
zahtevu naručioca
Igla za biopsiju koštane srži sa ergonomskom ručkom i
mandrenom, sa rezervnim poklopcem, sa ili bez bočnih
rupa dimenzije: 8G, 9G, 11G, 13G, dužine: 10cm,
15cm - po zahtevu naručioca, sa ili bez sistema za
odvajanje uzorka
Vakuum špric od 10/20/30/60ml sa 4/6 pozicija
podešavanja zapremine samog šprica, sa vrhom klipa
otpornim na klizanje, za lakše rukovanje samim
špricem.
Igle za amniocentezu za jednokratnu upotrebu/, CHIBA
igla 21G dužina 15cm

kom

kom
kom

1.

М.П.

Јед.
мере

Назив добра
Вентилационе цевчице промера 1,15 мм или
више, FL, bez zice

Датум истека
Решења

kom

МЕСТО И ДАТУМ
_________________
__________________
ПАРТИЈА 97 –ВЕНТИЛАЦИОНЕ ЦЕВЧИЦЕ
Р. б.

Датум издавања
Решења

ПОТПИС ПОНУЂАЧА

Комерци
Број Решења
јални
Произвођач
АЛИМС
назив

Датум
издавања
Решења

Датум истека Решења

ком

МЕСТО И ДАТУМ
_________________

М.П.

ПОТПИС ПОНУЂАЧА
__________________

ПАРТИЈА 98 – ШТИПАЉКЕ ЗА БЕБЕ
Р. б.

Назив добра

Јед.
мере

Комерци
јални
Произвођач
назив

Број
Решења
АЛИМС

Датум
издавања
Решења
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1

Stipaljke za pupčanu vrpcu

kom.

МЕСТО И ДАТУМ
_________________

М.П.

ПАРТИЈА 99 – ИДЕНТИФИКАЦИОНЕ ТРАЧИЦЕ ЗА БЕБЕ И МАЈКЕ
Комерци
Јед.
Р. б.
Назив добра
јални
Произвођач
мере
назив
1

Tračice za bebe -roze-plave - papirne sa kopčom

kom.

2

Tračice za majke - papirne sa kopčom

kom.

МЕСТО И ДАТУМ
М.П.
_________________
ПАРТИЈА 100 – ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ ЗА V.A.C. ТЕРАПИЈУ
Комерци
Јед.
Р. б.
Назив добра
јални
Произвођач
мере
назив
1
2
3

4

Kanister za jednokratnu upotrebu sterilan a 500 ml sa
petokanalnim crevom
Kanister za jednokratnu upotrebu sterilan a 1000 ml sa
petokanalnim crevom
Set za lecenje rana negativnim pritiskom- mala rana
sadrži :sunđer 10 x 7,5 cm ; 1x samolepljiva folija 32 x
25 cm, 1x petokanalno crevo za povezivanje rane sa
kanisterom
Set Set za lecenje rana negativnim pritiskom-srednja
rana
sadrži: sunđer 18 x 12,5 cm, 2 x samolepljiva
folija 32x25cm , 1x petokanalno crevo za povezivanje
rane sa kanisterom
Petokanalno crevo sa lepljivim diskom ø 10cm
Jednokratna komponenta koja povezuje terapijsku
jedinicu sa kesom / bocom rastvora i cevima obloge
Set za lečenje otvorenih rana negativnim pritiskom uz
instilaciju - mala rana, sadrži: 2x spiralni sunđer 11x 8
x1,8cm, 2x samolepljiva folija, 2x zaštitni film, 1x
petokanalno crevo sa sa crevom za instilaciju, 1x
nalepnica za beleženje
Set za lečenje otvorenih rana negativnim pritiskom uz

ПОТПИС ПОНУЂАЧА
__________________
Број
Решења
АЛИМС

Датум
издавања
Решења

Датум истека Решења

ПОТПИС ПОНУЂАЧА
__________________
Број
Решења
АЛИМС

Датум издавања
Решења

kom
kom

kom

kom
kom
kom

kom
kom
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Датум истека Решења

instilaciju - srednja rana, sadrži: 2x spiralni sunđer 17
x15 x1,8cm, 2x samolepljiva folija, 2x zaštitni film 1x
petokanalno crevo sa crevom za instilaciju,1x
nalepnica za beleženje

МЕСТО И ДАТУМ
М.П.
_________________
ПАРТИЈА 101 – ТУБУЛКУС ЧАРАПЕ СА ГРАДУИСАНИМ ПРИТИСКОМ
Р. б.

1

Јед.
мере

Назив добра

Број
Комерци
Решења
јални
Произвођач
АЛИМ
назив
С

ПОТПИС ПОНУЂАЧА
_______________
Датум
издавања
Решења

Tubularna graduisana ortoza( tubulcus), pritisak
39-40mmHg, u pakovanju dve čarape bez
podčarape sapozicionerom, pamuk,
vel.S,M,L,XL,XXL

ПОТПИС
__________________

ПАРТИЈА 102 – МАРАЈМИЦЕ ЗА ДЕЗИНФЕКЦИЈУ
Јед.
Р. б.
Назив добра
мере

-

МЕСТО И ДАТУМ
М.П.

ПОНУЂАЧА
_________________

1

Датум истека
Решења

Maramice antisepticke za dezinfekciju koze impregnirane 2%
rastvorom hlorheksidina sa alkoholom, 1 pak. 200kom
Maramice suve, sporocidne za dezinfekciju povrsina na bazi
persircetne kiseline, 1 pak.- 25kom.

pakovanj
e
pakovanj
e

Maramice za dezinfekciju kože, površina i medicinske
opreme sa baktericidnim,virucidnim, fungicidnim i
tuberkulocidnim dejstvom, bez alkohola , 1pa.-200kom

pakovanj
e

Комерција Произвођа Број Решења
лни назив
ч
АЛИМС

Датум издавања
Решења

Датум истека
Решења

-

Понуда мора да обухвата сва тражена добра. Уколико понуђач не понуди (попуни) све ставке, понуда ће бити одбијена као неприхватљива.
Понуђач је дужан да попуни све колоне.
Није дозвољено вршити било какве преправке и допуне обрасца.
У случају да понуђач даје попуст на понуђену цену, мора навести овај попуст у понуди и урачунати га у коначну цену понуде. Уколико је дат
попуст, предмет пондерисања је цена са урачунатим попустом. Понуђени попуст се не односи на рок плаћања
Понуда мора бити потписана и оверена од стране овлашћеног лица.
Ако се у Обрасцу понуде констатује рачунска грешка, иста ће бити отклоњена руководећи се јединичном ценом
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-

Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, групапонуђача може да се определи да образац понуде (Прилог5.1) потписују и печатом
оверавају сви понуђачи из групепонуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и
печатомоверити образац понуде (Прилог5.1).
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Прилог број 9.

ИЗЈАВА О ДОСТАВЉАЊУ СРЕДСТАВА
ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА
ИЗЈАВА О РЕАЛИЗАЦИЈИ БЛАНКО СОЛО МЕНИЦЕ
ЗА ОЗБИЉНОСТ ПОНУДЕ
Изјављујемо да прихватамо да Наручилац реализује регистровану бланко соло меницу на износ
од 5%од укупно понуђене вредности, у случају повлачења или мењања поднете понуде или одустанка
од закључења уговора, у складу са чланом 12. став 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне
документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова.
Прилог уз ову изјаву:
Регистрована бланко соло меница, менично овлашћење на износ и картон депонованих потписа.
МЕСТО И ДАТУМ
_________________

М. П.

ПОТПИС ПОНУЂАЧА
_____________________

Прилог број 10.

ИЗЈАВА О ДОСТАВЉАЊУ СРЕДСТАВА
ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА ЗА ДОБРО И
БЛАГОВРЕМЕНО ИЗВРШЕЊЕ ПОСЛА
Обавезујемо се да ћемо приликом потписивања уговора о јавној набавци доставити уговорено
средство финансијског обезбеђења, безусловну, без приговора и плативу напрви позив регистровану
бланко соло меницу за добро и благовремено извршење посла, у висини од 10% од укупне вредности
уговора, која траје најмање десет дана дуже од дана истека рока за коначно извршење посла.
Прилог уз ову изјаву:
Писмо о намерама понуђача да ће доставити регистровану бланко соло меницу, менично
овлашћење на износ од 10 % од укупне вредности уговора и картон депонованих потписа.
МЕСТО И ДАТУМ
_________________

М. П.

ПОТПИС ПОНУЂАЧА
_____________________
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Прилог бр. 11.
На основу члана 26. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ број 124/2012), дајемо следећу
изјаву
ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ
ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
ЈН БРОЈ 12 –22/17
Овим путем изјављујем под пуном материјалном и кривичном одговорношћу да је ова понуда
сачињена независно и без договарања са осталим учесницима у поступку јавне набавке.
МЕСТО И ДАТУМ
_________________

М. П.

ПОТПИС ПОНУЂАЧА
_____________________

Напомена: у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди, наручулац ће
одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције.Организација надлежна за заштиту
конкуренције, може понуђачу, односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку
јавне набавке ако утврди даје понуђач, односно заинтересовано лице повредило конкуренцију у
поступку јавне набавке у смислу закона којим се уређује заштита конкуренције. Мера забране учешћа у
поступку јавне набавке може трајати до две године.Повреда конкуренције представља негативну
референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2. Закона.
Напомена:
Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица
сваког понуђачаиз групе понуђачаи оверена.
Прилог бр. 12.

ИЗЈАВA ПОНУЂАЧА У СКЛАДУ СА ЧЛАНОМ 75. СТАВ 2. ЗАКОНА О
ЈАВНИМ НАБАВКАМА
У складу са чланом 75. став 2. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ број 124/12)
и Законом о изменама и допунама Закона о јавним набавкама (Сл. гл. 68/2015) изјављујем да сам при
састављању понуде за ЈН број 12 – 22/17 поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о
заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забране
обављања делатности која је на снази у време подношења понуда.
МЕСТО И ДАТУМ
_________________

М. П.

ПОТПИС ПОНУЂАЧА
_____________________

Напомена:
Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица
сваког понуђача из групе понуђачаи оверена.
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Прилог бр. 13.
ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ
На основу члана 88. став 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“,бр.124/12), а сходно
члану 2. став 1. тачка 11. Правилника о обавезним елементима конкурснедокументације у поступцима
јавних набавки и начину доказивања испуњености услова(”Службени гласник РС” бр. 29/2013), уз
понуду прилажем
СТРУКТУРУ ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ
За јавну набавку добара – санитетски и медицински потрошни материјал, ЈН број 12 – 22/17
Предмет:
Трошак израде понуде са урачунатим ПДВ – ом:
1.
2.
УКУПНО:
Структуру трошкова припреме понуде прилажем и тражим накнаду наведених трошковауколико
наручилац предметни поступак јавне набавке обустави из разлога који су настрани наручиоца, сходно
члану 88. став 3. Закона о јавним набавкама („Службени гласникРС“, бр.124/12)
Напомена:
- образац трошкова припреме понуде попуњавају понуђачи који су ималинаведене трошкове и
који тражи да му их наручилац надокнади,
- остале трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и неможе тражити од
наручиоца накнаду трошкова (члан 88. став 2. Закона о јавнимнабавкама („Службени гласник
РС“, бр.124/12) ,
- уколико понуђач не попуни образац трошкова припреме понуде,наручилац ниједужан да му
надокнади трошкове,
- достављање овог обрасца није обавезно,
- уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац –
трошкови припреме понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или
група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће исти попунити, потписати и
печатом оверити
МЕСТО И ДАТУМ
_________________

М. П.

ПОТПИС ПОНУЂАЧА
_____________________
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Прилог број 14.

КРИТЕРИЈУМ ЗА ИЗБОР НАЈПОВОЉНИЈЕ
ПОНУДЕ ЗАНАБАВКУ ДОБАРА

ЈАВНА НАБАВКА ДОБАРА
- САНИТЕТСКИ И МЕДИЦИНСКИ ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ -

-НАЈНИЖА ПОНУЂЕНА ЦЕНА-

ОПШТА БОЛНИЦА
"СТУДЕНИЦА" КРАЉЕВО
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