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На основу чл. 39. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. Гласник РС" бр. 124/12, 14/15 и 68/15 у 
даљем тексту ЗЈН), Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у 
поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС” бр. 
29/2013), Одлуке о покретању поступка јавне набавке бр. 03/2668 од 08. 09. 2015. год, и 
Решења о образовању комисије бр.03/2668 – 2 од 08. 09. 2015. год  за јавну набавку бр. 
03/2668, припремљена је: 

 
 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
за јавну набавку у отвореном поступку  

Медицински потрошни материјал 
ЈН бр 03/2668 
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1. ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 
 

11..11  Подаци о наручиоцу 
Наручилац: Специјална болница „Свети Сава“  
Адреса: Немањина бр. 2, 11000 Београд, Србија  
Интернет страница: http://www.svetisava.rs/ 
 

11..22  Врста поступка јавне набавке 
Предметна јавна набавка се спроводи у отвореном поступку, у складу са Законом и 
подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. 
 

11..33  Предмет јавне набавке 
Предмет јавне набавке број ЈН I/2015 су добра – медицински потрошни материјал. [ОРНЈ – 
33140000 Медицински потрошни материјал] 
Партије: предметна јавна набавка обликована је по партијама. 
 

11..44  Циљ поступка јавне набавке 
Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци. 
 
 

11..55  Контакт (лице или служба)  
Лице (или служба) за контакт: Службеник за јавне набавке Ненад Максимовић 
Е - mail адреса (или број факса): nenad.maksimovic@svetisava.rs;   
тел/фах: 011 2066 800 / 011 6642 014;  моб. 060 80 47 048 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.svetisava.rs/
mailto:nenad.maksimovic@svetisava.rs


ССппеецциијјааллннаа  ббооллннииццаа    »»ССввееттии  ССаавваа««  

ББооллннииццаа  ззаа  ллееччеењњее  ццееррееббрроовваассккууллааррнниихх  ббооллеессттии  

ННееммаањњииннаа  ббрр..22  1111000000  ББееооггрраадд,,  ССррббиијјаа  

 

- 7 - 
MM..ПП..  ________________________________________  ((ппееччааттоомм  ии  ппооттппииссоомм  ооввееррииттии  ссттррааннииццее  ккоојјее  ссее  ддооссттааввљљаајјуу))  

 
 
 
 
 

2. ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 
 

22..11  Предмет јавне набавке 
Предмет јавне набавке бр. ЈН I/2015 су добра – медицински потрошни материјал. [ОРНЈ – 
33140000 Медицински потрошни материјал] 
 

22..22  Партије 
Предмет јавне набавке је обликован у 54 (педесетчетири) партије ближе описаних у делу                    
3. Техничке карактеристике, конкурсне документације. 
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3. ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ  
 
 
Предмет јавне набавке бр. ЈН ЈН I/2015 су добра – медицински потрошни материјал. [ОРНЈ – 33140000 Медицински потрошни материјал] 
која морају испуњавати, минимум следеће техничке карактеристике: 
 

Партија 1 РЕАГЕНСИ ЗА БИОХЕМИЈСКЕ АНАЛИЗЕ 

Р.бр Назив Опис JM Количина 

1 Реагенс за глукозу  (GOD - PAP) ml 6.000 

2 Реагенс за уреу Обавезан узорак на пробу ml 10.000 

3 Реагенс за холестерол   ml 2.000 

4 Реагенс за триглицериде Обавезан узорак на пробу ml 2.000 

5 Реагенс за AST Обавезан узорак на пробу ml 3.000 

6 Реагенс за АЛТ   ml 3.000 

7 Реагенс за CK-NAC Обавезан узорак на пробу ml 2.000 

8 Реагенс за CK-MB   ml 300 

9 Реагенс за алкалну фосфатазу   ml 400 

10 Реагенс за албумине у серуму   ml 1.000 
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11 Реагенс за протеине у серуму Обавезан узорак на пробу ml 500 

12 Реагенс за мокраћну киселину   ml 300 

ЗА СТАВКЕ: 2,4,5,7,11 ОБАВЕЗНО ДОСТАВИТИ УЗОРАК 

Партија 2 РЕАГЕНСИ ЗА ГЛУКОЗА АНАЛИЗАТОР "BECKMAN" 

Р.бр Назив Опис JM Количина 

1 Реагенс за глукозу "B"   ml 6.000 

2 Сулфосалицилна киселина   g 500 

3 Пикринска киселина   g 500 

4 Натријум хидроксид   g 1.000 

5 Метанол   ml 2.000 

6 Triton X-100   ml 200 

7 1% јод у етанолу   ml 100 

8 Реагенс Erlich   ml 500 

Партија 3 ПЛАСТИКА ЗА БИОХЕМИЈСКУ ЛАБАРАТОРИЈУ 

Р.бр Назив Опис JM Количина 

1 Микроцентрифушке eпрувете са поклопцем 1,5 ком 2.500 

2 Микроцентрифушке eпрувете са поклопцем 0,3 ком 2.000 
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3 Наставци за аутоматске пипете жути ком 14.000 

4 Наставци за аутоматске пипете плави ком 14.000 

5 Аутоматске пипете 200 μL ком 1 

6 Сталци за епрувете Пластични (ПВЦ) ком 2 

7 Епрувете са поклопцем Стерилне, пластичне (ПВЦ), са поклопцем 10mm ком 1.000 

Партија 4 ПЛАСТИКА ЗА ТРОМБОСТАТ 

Р.бр Назив Опис JM Количина 

1 Реакционе чашице Компатибилне за коагулометар "Trombostat" kom 2.000 

2 Куглице Компатибилне за коагулометар "Trombostat" kom 2.000 

3 Реагенс за фибриноген Компатибилан за коагулометар "Trombostat" ml 30 

4 Контрола (калибратор)   kom 2 

Партија 5 СТАКЛО ЗА БИОХЕМИЈСКУ АНАЛИЗУ 

Р.бр Назив Опис JM Количина 

1 Предметна стакла jan.50 kut 10 

2 Покровна стакла 20х20   kom 6.000 

3 Чаша 500ml kom 8 

4 Чаша 100ml kom 5 
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5 Чаша 50ml kom 5 

6 Епувете Стаклене 13х100 kom 500 

7 Мензура Стаклена 100 ml kom 5 

8 Мензура Стаклена 50 ml kom 5 

9 Мензура Стаклена 25 ml kom 5 

Партија 6 ТРАКЕ ЗА УРИН 

Р.бр Назив Опис JM Количина 

1 
Траке за урин са десет параметара 
1/100 

Компатибилне за "DIRUI" анализатор kut 65 

Партија 7 НАЛЕПНИЦЕ БАР-КОД 

Р.бр Назив Опис JM Количина 

1 Бар код налепнице 32х45mm h=40mm (колут=1500 ком) kom 50 

Партија 8 ПОДЛОГЕ 

Р.бр Назив Опис JM Количина 

1 Подлоге за хемокултуру Компатибилне за "BactAlert" анализатор kom 13 

Партија 9 РАСТВОРИ ЗА ОПШТУ НАМЕНУ 

Р.бр Назив Опис JM Количина 

1 Алкохол  spirit vini 70% lit 1.800 
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2 Бензин медицински lit 140 

3 Гел за ултразвук lit 140 

4 Глицерин   lit 160 

5 Парафин oil   lit 10 

6 Гел EEG ECI 450ml kom 100 

Партија 10 СИСТЕМИ 

Р.бр Назив Опис JM Количина 

1 Систем за инфузију 
Са чврстим зашиљеним врхом који улази у боцу за инфузију, еластичном пумпајућом комором 
са провидним цревом дужине 175-180cm, на коме се налази ручни регулатор брзине протока 

течности са точкићем и инјекционим портом 
kom 170.000 

2 Систем за инфузију 
Са интегрисаним бројачем капи тип "бубањ" за прецизно давање инфузије са дуплом скалом и 

инекцијоним портом за мерење протока инфузије у капима и милилитрима, укупне дужине 
минимум 250cm са luer lockom 

kom 120 

3 Систем за трансфузију 
Са чврстим зашиљеним врхом, великом комором, провидним цревом дужине 150cm, на коме 

се налази ручни регулатор протока са точкићем 
kom 2.400 

4 Бројач капи 
Који омогућава прецизно мерење инфузије тип "бубањ", са дуплом скалом и инекционим 

портом за мерење протока инфузије са капима и милилитрима, укупне дужине минимум 50cm 
са luer lockom 

kom 1.200 

ОБАВЕЗНО ДОСТАВИТИ УЗОРКЕ ЗА СВЕ СТАВКЕ 
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Партија 11 УРИНАРНЕ КЕСЕ 

Р.бр Назив Опис JM Количина 

1 Уринарне кесе 
Чврстих ивица, провидне са мерном скалом запремине 2 lit, са затварачем који спречава 

враћање урина у бешику, добра конекција са катетером и са цревом 90cm 
kom 100.000 

Партија 12 УРИНАРНИ КАТЕТЕРИ 

Р.бр Назив Опис JM Количина 

1 Фоли катетер Latex катетер CH14 двокраки, стерилан са балоном запремине 5-15ml kom 150 

2 Фоли катетер Latex катетер CH16 двокраки, стерилан сa балоном запремине 5-15ml kom 2.500 

3 Фоли катетер Latex катетер CH18 двокраки, стерилан са балоном запремине 5-15ml kom 3.000 

4 Фоли катетер Latex катетер CH20 двокраки, стерилан са балоном запремине 5-15ml kom 2.500 

5 Фоли катетер Latex катетер CH22 и  CH24 двокраки, стерилан са балоном запремине 5-15ml kom 600 

6 Фоли катетер Latex катетер CH18, 20 трокраки, стерилан са  балоном запремине 30ml kom 250 

7 Фоли катетер 
100% силиконски катетер CH12, CH16, CH18 i CH20, кратак конусни нелатон врх, са меканим 

уграђеним интегрисаним балоном, радиопак тип, получврст, нетранспарентан  
kom 50 

8 Адаптер за фоли катетер Универзални, стерилни са контролом пражњења мокраћне бешике и дугметом on-off kom 50 

9 Нелатонов катетер Број 12, дужине 40cm kom 1.000 

10 Нелатонов катетер Број 14, дужине 40cm kom 500 
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11 Ректални катетер Број 20 kom 120 

12 Ректални катетер Број 22 kom 80 

13 Ректални катетер Број 24 kom 80 

14 Ректални катетер Број 25 kom 50 

ОБАВЕЗНО ДОСТАВИТИ УЗОРКЕ ЗА СТАВКЕ: 2,3,7,8,9 и 11  

Партија 13 СОНДЕ ТУБУСИ И КАНИЛЕ 

Р.бр Назив Опис JM Количина 

1 Назо-гастрична сонда Број 16 kom 150 

2 Назо-гастрична сонда Број 18 kom 1.000 

3 Назо-гастрична сонда Број 20 kom 3.500 

4 Назо-гастрична сонда са stiletom-увођачем број 18 kom 50 

5 Ендотрахијални тубус Стандардни број 7 kom 150 

6 Ендотрахијални тубус Стандардни број 7,5 kom 300 

7 Ендотрахијални тубус Стандардни број 8 kom 450 

8 Ендотрахијални тубус Стандардни број 8,5 kom 150 

9 Ендотрахијални тубус Стандардни број 9 kom 30 

10 Airway Број 3 и 4 kom 200 
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11 Трахеостомска канила Број 7 и 7,5 од термосензитивног ПВЦ-а, са балоном високог волумена и ниског притиска  kom 40 

12 Трахеостомска канила Број 8 од термосензитивног ПВЦ-а, са балоном високог волумена и ниског притиска  kom 40 

13 Трахеостомска канила Број 8,5 од термосензитивног ПВЦ-а, са балоном високог волумена и ниског притиска  kom 20 

14 Трахеостомска канила Број 9 од термосензитивног ПВЦ-а, са балоном високог волумена и ниског притиска  kom 5 

15 Аспирациони сет Затворен тип за стерилну аспирацију за 48h, CH18 дужине 54cm kom 30 

16 Аспирациони катетер  Број 16 kom 15.000 

17 Аспирациони катетер  Број 18 kom 10.000 

ОБАВЕЗНО ДОСТАВИТИ УЗОРКЕ ЗА СТАВКЕ: 1,6,7,12,15 И 16 

Партија 14 ВАКУТАЈНЕРИ ЕПРУВЕТЕ И ИГЛЕ 

Р.бр Назив Опис JM Количина 

1 Вакутајнер епрувете Седиментација-црна kom 20.000 

2 Вакутајнер епрувете Коагулација-плава kom 6.000 

3 Вакутајнер епрувете Серумска-црвена са гелом 13х100 7ml kom 40.000 

4 Вакутајнер епрувете Са литијум-хепарином 4ml kom 500 

5 Вакутајнер епрувете Крвна слика-љубичаста kom 30.000 

6 Вакутајнер baby set  21G-из једног дела, оштрог врха са  "крилцима", флексибилним цревом и luer adapterom kom 50.000 
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7 Вакутајнер епрувете  Са тромбином за ургентне случајеве, 4-5ml kom 1.000 

8 Вакутајнер игле Стерилне, са силиконом пресвучене игле од нерђајућег челика, врхунски заоштреног косог врха kom 600 

9 Вакутајнер holder   kom 500 

10 Luer adapter   kom 1.600 

Партија 15 ПЕЛЕНЕ ЗА ОДРАСЛЕ 

Р.бр Назив Опис JM Количина 

1 Дневна пелена 

А30 kom, величина L (70 – 100 кг), обим струка 100 – 150 cm, моћ упијања по ISO 11948 – 1 2.700 
ml, моћ упијања под притиском  према MDS 1/93 сертификату најмање 1.100 gr, брзине упијања 

min 4ml/s, према MDS 1/93 сертификату, испуштање течности max 2 gr, према MDS 1/93 
сертификату, анатомски облик и индикатор влажности. 

kom 80.000 

2 Ноћна пелена 

А30 kom, величина L (70 – 100 кг), обим струка 100 – 150 cm, моћ упијања по ISO 11948 – 1 3.200 
ml, моћ упијања под притиском  према MDS 1/93 сертификату најмање 1.100 gr, брзине упијања 

min 4ml/s, према MDS 1/93 сертификату, испуштање течности max 2 gr, према MDS 1/93 
сертификату, анатомски облик и индикатор влажности. 

kom 80.000 

 Понуђач је у обавези да достави MDS сертификат издат од стране независне акредитоване лабораторије, као и доказ о акредитацији лабораторије за ову методу. 
Понуђач је у обавези да достави и извештај независне акредитоване лабораторије о моћима упијања по ISO 11948 – 1, као и доказ акредитације за лабораторију 

по овој методи. 

ДОСТАВИТИ УЗОРКЕ ЗА СВЕ СТАВКЕ 

Партија 16 САНИТЕТСКИ ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ 

Р.бр Назив Опис JM Количина 
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1 Газа Hydro нестерилна 80х100m kom 350 

2 Компресе Нестерилне 5х5cm kom 12.000 

3 Компресе Нестерилне 7,5х7,5cm kom 16.000 

4 Компресе Нестерилне 10х10cm kom 70.000 

5 Компресе Стерилне 7,5х7,5cm kom 1.200 

6 Компресе Стерилне 10х10cm kom 1.200 

7 Вата Папирна kg 350 

8 Вата Санитетска (обавезно доставити узорак) kg 600 

9 Завој 8х5   kom 9.000 

10 Завој 15х5   kom 720 

11 Галопласт 5х5 Платно, хипоалергијски kom 1.000 

12 Галопласт 5х5 Свила, хипоалергијски kom 1.000 

          

Партија 17 СТЕРИЛНЕ КОМПРЕСЕ ЗА ВЛАЖНО ЗАРАСТАЊЕ РАНА 

Р.бр Назив Опис JM Количина 

1 Компреса Стерилна са активним угљем и сребром 10х10cm kom 300 

2 Компреса Стерилна, хидроколоидна, лепљива 10х10cm kom 300 
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3 Компреса Стерилна, хидроколоидна, лепљива 20х20cm kom 180 

4 Компреса Стерилна, са Ca-algin 5x5cm kom 180 

5 Компреса Стерилна, са Ca-algin 10x10cm kom 300 

6 Компреса Антимикробна, хидробалансна 5x5cm kom 240 

7 Хидрогел За некротична ткива, у шприцу 20gr. kom 240 

Партија 18 СПЕЦИФИЧНЕ ХИПОАЛЕРГИЈСКИ ФЛАСТЕРИ И ПОКРИВКЕ 

Р.бр Назив Опис JM Количина 

1 Фластер Хируршки, перфорирани, хипоалергијски 2,5cmx9, 14m kom 400 

2 Фластер Хируршки, перфорирани, хипоалергијски 5cmx9, 14m kom 200 

3 Фластер 
Хируршки, на белој основи, 2,5cmx9, 14m, са уздужно-попречном цепљивошћу, без заштитног 

папира, хипоалергијски од Rayon-polestra. 
kom 3.000 

4 Фластер 
Хируршки, на белој основи, 5cmx9, 14m, са уздужно-попречном цепљивошћу, без заштитног 

папира, хипоалергијски од Rayon-polestra. 
kom 3.000 

5 Фластер Хируршки, за фиксирање, на нетканој основи, са перфорацијама на 5cm, 2,5cmx9, 14m kom 400 

6 Фластер Хируршки, за фиксирање, на нетканој основи, са перфорацијама на 5cm, 5cmx9, 14m kom 200 

7 Фластер Прозирни, за заштиту централног венског катетера са hloroheksidinom, 8,5x11,5cm kom 100 

8 Завој Самолепљиви, еластичан 7,5cmx4,6m kom 35 

9 Фластер За затварање и заштиту убодних места код ендоскопских процедура 6x4,8cm kom 300 

10 Траке Стерилне, за затварање рана са ојачањем, 1,2x10cm kom 150 
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11 Фластер За заштиту I.V. Каниле 7х8,5cm, прозирни, са две стерилне тракице и оквиром kom 3.000 

Партија 19 СРЕДСТВО ЗА НЕГУ КОЖЕ И СЛУЗОКОЖЕ 

Р.бр Назив Опис JM Количина 

1 Средство на бази октанида За антисептички третман коже, рана и слузокоже                   паковање 1000ml lit 100 

Партија 20 PVC ШПРИЦ И ИГЛЕ ЗА ТЕРАПИЈУ 

Р.бр Назив Опис JM Количина 

1 Шприц 

PVC шприц 2/3ml, троделни, стерилан за једнократну употребу, са лаганим покретањем клипа 
без латекса, уз смањену снагу притиска обезбеђен од цурења, са потпорним прстеном који 

спречава случајно повлачење клипа, провидног буренцета обележеног мерном скалом, лаганог 
и равномерног истицања под високим притиском са luer спојем 

kom 30.000 

2 Шприц 

PVC шприц 5ml, троделни, стерилан за једнократну употребу, са лаганим покретањем клипа без 
латекса, уз смањену снагу притиска обезбеђен од цурења, са потпорним прстеном који 

спречава случајно повлачење клипа, провидног буренцета обележеног мерном скалом, лаганог 
и равномерног истицања под високим притиском са luer спојем 

kom 38.000 

3 Шприц 

PVC шприц 10ml, троделни, стерилан за једнократну употребу, са лаганим покретањем клипа 
без латекса, уз смањену снагу притиска обезбеђен од цурења, са потпорним прстеном који 

спречава случајно повлачење клипа, провидног буренцета обележеног мерном скалом, лаганог 
и равномерног истицања под високим притиском са luer спојем 

kom 55.000 
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4 Шприц 

PVC шприц 20ml, троделни, стерилан за једнократну употребу, са лаганим покретањем клипа 
без латекса, уз смањену снагу притиска обезбеђен од цурења, са потпорним прстеном који 

спречава случајно повлачење клипа, провидног буренцета обележеног мерном скалом, лаганог 
и равномерног истицања под високим притиском са luer спојем 

kom 80.000 

5 Шприц 

PVC шприц 50/60ml са продуженом скалом до 60ml, троделни, стерилан за једнократну 
употребу, са лаганим покретањем клипа без латекса, уз смањену снагу притиска обезбеђен од 

цурења, са потпорним прстеном који спречава случајно повлачење клипа, провидног буренцета 
обележеног мерном скалом, лаганог и равномерног истицања под високим притиском са luer 

спојем 

kom 1.500 

6 Шприц 

PVC шприц 50/60ml са продуженом скалом до 60ml, троделни, стерилан за једнократну 
употребу, са лаганим покретањем клипа без латекса, уз смањену снагу притиска обезбеђен од 

цурења, са потпорним прстеном који спречава случајно повлачење клипа, провидног буренцета 
обележеног мерном скалом, лаганог и равномерног истицања под високим притиском 

CATHETER тип 

kom 1.000 

7 Шприц 

PVC шприц 100/120ml са продуженом скалом до 120ml, троделни, стерилан за једнократну 
употребу, са лаганим покретањем клипа без латекса, уз смањену снагу притиска обезбеђен од 

цурења, са потпорним прстеном који спречава случајно повлачење клипа, провидног буренцета 
обележеног мерном скалом, лаганог и равномерног истицања под високим притиском 

CATHETER тип 

kom 200 

8 Шприц 
PVC шприц 1ml дводелни, са одвојеном иглом 26G/0,45mm/*12mm у заједничком паковању, 
стерилни инсулински шприц за једнократну употребу, лагано покретање клипа без латекса, 

обложено мерном скалом U-100 са luer спојем 
kom 15.000 
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9 Шприц 

PVC шприц 0,5ml, са фиксираном иглом 30Gx8mm, троделни, стерилан за једнократну употребу, 
са лаганим покретањем клипа без латекса, уз смањену снагу притиска обезбеђен од цурења, са 

потпорним прстеном који спречава случајно повлачење клипа, провидног буренцета 
обележеног мерном скалом, лаганог и равномерног истицања. 

kom 1.000 

10 Игле 
Ињекционе игле 08*40mm и 0,9*40mm направљене од високо квалитетног челика, са танким 

зидом игле пресвученим силиконом, стерилне за једнократну употребу 
kom 100.000 

11 Игле 
Ињекционе игле 08*50mm направљене од високо квалитетног челика, са танким зидом игле 

пресвученим силиконом, стерилне за једнократну употребу 
kom 5.000 

12 Игле 
Ињекционе игле 1,2*40mm направљене од високо квалитетног челика, са танким зидом игле 

пресвученим силиконом, стерилне за једнократну употребу 
kom 80.000 

ОБАВЕЗНО ДОСТАВИТИ УЗОРКЕ ЗА СВЕ СТАВКЕ 

Партија 21 ХИРУРШКЕ, ПРЕГЛЕДНЕ РУКАВИЦЕ 

Р.бр Назив Опис JM Количина 

1 Хируршке рукавице 

Вел. 6,5-9, стерилне за једнократну примену, са талком, од природног латекса, анатомске, са 
уроланом ивицом. Потребно је доставити оригиналну или печатом понуђача оверену 
фотокопију каталога произвођача, или друго штампано издање (оригиналну техничку 
спецификацију произвођача - Tehnical Data Sheet) на српском или енглеском језику, са 
техничким карактеристикама добра која нуди, из кога Наручилац може недвосмислено 
утврдити да понуђено добро, у свему одговара захтевима из конкурсне документације, 

потребно је обележити карактеристике којима се доказују захтеви из конкурсне документације: 
EN 455-1: AQL ≤ 1; EN 455-3: ниво протеина мањи од 30µg/g (Lowry/HPLC метода); ниво 

ендотоксина мањи од 0,1 EU/ml (LAL тест) 

par 7.200 
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2 Прегледне рукавице 

Вел. S, M, L, XL, нестерилне, од природног латекса, са пудером, беле боје дужине минимум 
240mm, дебљине на прстима 0,20mm (двоструко), на длану 0,16mm (двоструко), на манжетни 
0,11mm (двоструко), ниво протеина мањи од 80 µg/g (Lowry метода), ниво контроле квалитета 
на перфорацији AQl 1.5 према EN 455-1, отпорност на кидање ≥ 6N, отпорност на инфективне 

агенсе према ASTM-F-1671, једнократна заштитна рукавица III категорије, комплексне израде, за 
висок ризик да испуњава PPE стандард (EN374; EN420),  доставити оригиналан каталог, и копију 

Декларације о усаглашености производа са CE регулативом 

kom 1.200.000 

3 Прегледне рукавице 

Вел. S, M, L, XL, нестерилне од нитрила, без пудера, у боји, са текстуром на прстима, дужине 
минимум 240mm, дебљине на прсима 0,16mm (двоструко), на длану 0,10mm (двострко), на 
манжетни 0,08mm (двоструко), хлорисане изнутра ради лакшег навлачења, ниво контроле 
квалитета на перфорације AQL 1.5 према EN455-1, отпорност на кидање ≥ 7N, отпорност на 

инфективне агенсе према ASTM-F-1671, једнократна заштитна рукавица III категорије, 
комплексне израде, за висок ризик да испуњава PPE стандард (EN374; EN420),  доставити 
оригиналан каталог, и копију Декларације о усаглашености производа са CE регулативом 

kom 12.000 

ОБАВЕЗНО ДОСТАВИТИ УЗОРКЕ ЗА СВЕ СТАВКЕ 

Партија 22 PVC РУКАВИЦЕ 

Р.бр Назив Опис JM Количина 

1 PVC рукавица   kom 300.000 

Партија 23 I.V. КАНИЛЕ 

Р.бр Назив Опис JM Количина 

1 I.V. каниле  
Са улазним портом, брзим и поузданим затварањем катетера после извлачења игле, са 

крилцима и са ињекционим хипоалергијским улазом са једносмерном вулвом на средини 
крилаца без латекса и PVC, са могућношћу дорзалне верзије 

kom 70.000 

2 Наставак за браунилу Двокраки и трокраки kom 1.000 
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3 CVK - двокраки   kom 100 

Партија 24 СКАЛПЕЛИ 

Р.бр Назив Опис JM Количина 

1 Скалпел бр 11   kom 1.000 

Партија 25 МАСКЕ ЗА КИСЕОНИК 

Р.бр Назив Опис JM Количина 

1 Маска за кисеоник Са клипсом за нос, са продуженом линијом од 210cm kom 200 

Партија 26 ИГЛЕ ЗА СПИНАЛНУ АНЕСТЕЗИЈУ 

Р.бр Назив Опис JM Количина 

1 Игле за спиналну анестезију 18G, оштре, чврсте са мандреном kom 100 

2 Игле за спиналну анестезију 20G, оштре, чврсте са мандреном kom 100 

3 Игле за спиналну анестезију 22G, оштре, чврсте са мандреном kom 100 

4 Сет за спиналну анестезију   komplet 5 

Партија 27 ФИЛТЕРИ/HME,СЛАВИНИЦЕ И УВОЂАЧИ 

Р.бр Назив Опис JM Количина 

1 Филтер/HME 
Антибактеријски, антивирисну, електростатички, са CO2 портом, бактеријска и вирална 

филтрација 99.999/99.9999, Tidal volume 300-1500ml, тежине 29 gr 
kom 800 
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2 Канила за оксигенацију   kom 500 

3 Трокрака славиница   kom 1.500 

4 Увођач за интубацију 
ООд алуминијума са спољним омотачем, од polyethilena величине од 4,2mm - 335mm дуине, за 

трахеалне тубусе бр.5.0 до 8.0 
kom 50 

5 Увођач за интубацију 
ООд алуминијума са спољним омотачем, од polyethilena величине од 5.0mm - 365mm дуине, за 

трахеалне тубусе бр.8.5 до 11 
kom 50 

ОБАВЕЗНО ДОСТАВИТИ УЗОРКЕ ЗА СВЕ СТАВКЕ 

Партија 28 ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ ЗА "BRAUN" ПУМПЕ 

Р.бр Назив Опис JM Количина 

1 Шприц за пумпе Перфусор шприц 50ml са иглом "Braun" или еквивалент kom 1.500 

2 Инфусомат Space line дужине 250cm "Braun" или еквивалент kom 500 

3 Инфусомат FMS line "Braun" или еквивалент kom 500 

4 Тубинг за шприц пумпе "Braun" или еквивалент kom 1.000 

Партија 29 ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ ЗА "ALARIS" ПУМПЕ 

Р.бр Назив Опис JM Количина 

1 Шприц за пумпе Перфусор шприц 50ml са иглом "Alaris" или еквивалент kom 700 

2 Инфусиони систем за GW волуметријска пумпа "Alaris" или еквивалент kom 750 

3 Тубинг за шприц пумпе "Alaris" или еквивалент kom 700 
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Партија 30 СТЕРИЛНИ ЛУБРИКАНТ 

Р.бр Назив Опис JM Количина 

1 Стерилни лубрикант Гел апликатор са анестетиком и аналгетиком kom 4.000 

Партија 31 АСЕПСОЛ 

Р.бр Назив Опис JM Количина 

1 Асепсол Паковање 1 lit lit 100 

Партија 32 РАЗНИ МЕДИЦИНСКИ ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ 

Р.бр Назив Опис JM Количина 

1 Апарат за мерење крвног притиска   kom 80 

2 Топломер Дигитални kom 350 

3 Есмархова повеска   kom 250 

4 Гумирано платно Мушема ролна 25m kom 35 

5 PVC гуска   kom 150 

6 PVC лопата   kom 150 

7 Чашица за копрокултуру   kom 1.200 

8 Бочица за урин   kom 15.000 

9 Комплет за брис   kom 350 
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10 Траке за BAYER проверити (ACCU CHEK activ) 50/1 kom 100 

11 Траке за контролу стерилизације За суви стерилизатор kom 20 

Партија 33 ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ ЗА EKG АПАРАТ 

Р.бр Назив Опис JM Количина 

1 Пумпице за EKG   kom 60 

2 EKG електроде са гелом   kom 20.000 

3 Штипаљке за електроде   kom 150 

Партија 34 НАЗАЛНИ КИСЕОНИЧКИ СЕТ 

Р.бр Назив Опис JM Количина 

1 Назални кисеонички сет Са продуженом линијом 210cm kom 200 

2 Ребраста црева За централни О2 kom 100 

Партија 35 МЕДИЦИНСКИ ШАМПОН 

Р.бр Назив Опис JM Количина 

1 Медицински шампон Шампон за уклањање вашки паковање 300ml kom 24 

Партија 36 ХИРУРШКЕ КАПЕ, КАЉАЧЕ, МАСКЕ, ШПАТУЛЕ 

Р.бр Назив Опис JM Количина 

1 Каљаче  За диспензер kom 3.500 
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2 Каљаче    kom 3.500 

3 Хируршке маске   kom 8.000 

4 Хируршке капе   kom 3.000 

5 Шпатуле   kom 6.500 

Партија 37 ВЛАЖНЕ МАРАМИЦЕ, СПРЕЈ ЗА САНИТИЗАЦИЈУ РАДНИХ ПОВРШИНА 

Р.бр Назив Опис JM Количина 

1 Влажне марамице Универзалне марамице за дезинфекцију руку, радних површина и опреме паковање 200kom pak 600 

2 Спороцидне марамице Које уништавају споре и друге микроорганизме паковање 25kom pak 600 

3 Спреј 
За дезинфекцију површин и филтера клима уређаја, паковање пластична боца са распршивачем 

500ml 
kom 70 

Партија 38 ДЕЗИНФЕКЦИОНА МЕДИЦИНСКА СРЕДСТВА 

Р.бр Назив Опис JM Количина 

1 
Препарат за постизање високог нивоа 
дезенфекције 

На бази перисирћетне киселине, без алдехида, без фенола, без водоник пероксида, широка 
компатибилност са материјалима, раствор спреман за употребу одмах након активације, 

неутрална Ph, вишедневна стабилност радног раствора, постизање спороцидног ефекта за 
максимум 5 мин. 

lit 250 

2 
Медицинско средство за 
дезинфекцију инструмената и 
прибора 

На бази алкиламина и QUAT, без алдехида, без фенола,без ензима, концетрат, вишедневна 
стабилност радног раствора 

lit 150 

3 
Медицински детерџент за чишћење 
медицинске опреме 

Без фосфата. Без дезинфицијенса, биоразградив, компатибилан са дезинфицијенсима, 
концетрат 

lit 480 
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4 
Медицинско средство за 
дезинфекцију прибора опреме и 
медицинских површина 

На бази QUAT алкиламина, без алдехида, без фенола, концетрат lit 200 

5 
Медицинско средство за 
дезинфекцију прибора опреме и 
површина 

На бази перисирћетне киселине, без алдехида, без фенола, концетрат kg 96 

6 
Медицинско средство за брзу 
дезинфекцију медицинских 
површина 

На бази минимум два алкохола и деривата алкиламина, контактно време за бактериидну и 
фугицидну ефикасност 30 секунди, раствор спреман за употребу 

lit 50 

7 
Медицинско средство за брзу 
дезинфекцију медицинских 
површина 

На бази минимум два алкохола и деривата алкиламина, контактно време за бактериидну и 
фугицидну ефикасност 30 секунди, раствор спреман за употребу паковање до 500 мл са 

распршивачем 
lit 96 

Партија 39 СРЕДСТВА ЗА САНИТИЗАЦИЈУ 

Р.бр Назив Опис JM Количина 

1 
Медицински лосион за прање руку и 
тела 

Неутралне pH вредности пак до 500 мл lit 1.100 

2 
Медицински лосион за прање руку и 
тела 

pH неутралан lit 24 

3 Медицински антибактеријски лосион На бази активне супстанце: триклосана или хлорхексидина пак до 500 мл lit 200 

4 Течни дезинфицијенс за руке 
На бази активних супстанци: минимум два алкохола и QUAT или хлорхексидина паковање до 

1000 мл 
lit 1.800 

5 Течни дезинфицијенс за руке На бази активних супстанци: минимум два алкохола и QUAT или хлорхексидина  kg 400 

6 Крема за негу руку Паковање до 500 мл lit 240 

7 
Препарат за симултано чишћење и 
дезинфекцију прибора и опреме у 
просторијама за прехрану 

На бази алкиламина (ефикасан против салмонеле и туберкулоцид) lit 40 
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За ставке 4 и 5, потребно је доставити извештаје тестирања у складу са ЕN 1500 (или одговарајући) у складу са ЕN 12971 (или одговарајући)  

Партија 40 РЕАГЕНСИ ЗА БИОХЕМИЈСКЕ АНАЛИЗЕ ЗА ILAB ARIES 

Р.бр Назив Опис JM Количина 

1 Глукоза оксидаза Тест за 1 мин ml 4.800 

2 Реагенс за CRP   ml 3.000 

3 Калибратор за CRP   kut 2 

4 Реагенс за LDH   ml 1.080 

5 Директан тест HDL   ml 960 

6 Калибратор за HDL   kut 1 

7 Kontrolni serum - normalan   pak 7 

8 Kontrolni serum - patološki   pak 4 

9 
Мултикалибратор за биохемијске 
анализе 

  pak 2 

10 Реагенс за укупни билирубин   ml 3.600 

11 Реагенс за директни билирубин   ml 1.400 

12 Реагенс за укупне протеине у серуму   ml 2.500 

13 Реагенс за гвожђе   ml 1.600 

14 Реагенс за Gama GT   ml 300 
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15 Протеини у ликвору   ml 300 

16 Контролни серум Сви параметри kom 12 

17 Контрола за CKMB   kom 2 

18 Детерџент за прање кивета   kut 10 

19 Детерџен за прање игала   kut 10 

20 Серумске чашице за Aries   kom 1.500 

21 Детерџент за прање игле кисел.   kut 6 

22 Реакционе кивете за Aries   kut 1 

23 Носачи за серумске чашице за Aries   kom 5 

24 Реагенс за CKMB   ml 500 

Понуђач је у обавези да достави потврду произвођача опреме, да су понуђени реагенси компатибилни, те да се могу поставити и применити на апарату за који се 
врши набавка (ILAB ARIES) 

Партија 41 РЕАГЕНСИ ЗА КОАГУЛОМЕТАР ACL 700 

Р.бр Назив Опис JM Количина 

1 Реагенс за протромбиско време   ml 3.400 

2 Реагенс за APTT   ml 2.500 

3 Референтна емулзија   pak 65 

4 Реакциони ротори   kut 12 
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5 Чашице за узорке   kom 1.000 

6 Принтер папир за ACL 700   kut 10 

7 Калибрациона плазма   kut 2 

8 Контролна плазма - нормална   kut 2 

9 Контролна плазма - патолошка   kut 1 

Понуђач је у обавези да достави потврду произвођача опреме, да су понуђени реагенси компатибилни, те да се могу поставити и применити на апарату за који се 
врши набавка (ACL 700) 

Партија 42 РЕАГЕНСИ ЗА ХЕМАТОЛОШКИ АНАЛИЗАТОР Coulter Hmx 

Р.бр Назив Опис JM Количина 

1 Izoton III   kom 80 

2 Lyse S   kom 24 

3 Clenz   kom 14 

4 HMX Pak   kom 14 

5 Coulter latron primer 1   kom 1 

6 Coulter latron control 2   kom 1 

7 Контроле крви за HMX   kom 3 

8 Контроле крви за HMX/AL   kom 4 

Понуђач је у обавези да достави потврду произвођача опреме, да су понуђени реагенси компатибилни, те да се могу поставити и применити на апарату за који се 
врши набавка (Coulter Hmx) 
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Партија 43 РЕАГЕНСИ ЗА ХЕМАТОЛОШКИ АНАЛИЗАТОР Coulter  

Р.бр Назив Опис JM Количина 

1 Diff Act pak   kom 30 

2 Act Rince   kom 17 

3 Контроле крви за ACT    kom 8 

Понуђач је у обавези да достави потврду произвођача опреме, да су понуђени реагенси компатибилни, те да се могу поставити и применити на апарату за који се 
врши набавка (Coulter) 

Партија 44 РЕАГЕНСИ ЗА ЕЛЕКТРОЛИТЕ Ilyte 

Р.бр Назив Опис JM Количина 

1 Solution Pack-Ilite Na, K, Cl   kom 30 

2 Daily cleaning solution   kom 5 

3 Kontrola za Na, K i Cl   kom 1 

Понуђач је у обавези да достави потврду произвођача опреме, да су понуђени реагенси компатибилни, те да се могу поставити и применити на апарату за који се 
врши набавка (Ilyte) 

Партија 45 РЕАГЕНСИ ЗА ИМУНОХЕМИЈСКИ АНАЛИЗАТОР ЗА ACCESS 

Р.бр Назив Опис JM Количина 

1 Реагенси за акутни тропин   kut/test 11 

2 Регенс за витамин B12   kut/test 36 

3 Реагенс за FT4   kut/test 14 
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4 Реагенс за hTSH   kut/test 49 

5 Koнтрола за хормоне и витамине   kut 2 

6 Контрола за акутни тропин   kut 2 

7 Калибратор за B12   kut 3 

8 Калибратор за FT4   kut 2 

9 Калибратор за htsh   kut 3 

10 Калибратор за тропонин   kut 2 

11 Пуфер за испирање   kut 35 

12 Реакционе кивете 10х98   kut 13 

13 Серумске чашице      kom 9.000 

14 Супстрат за хормоне витамине   kut 8 

15 Штапић за чишћење игала   pak 2 

16 Четкица за чишћење игала   pak 2 

17 Раствор систем check   kut 2 

18 Conrad 70   kom 2 

19 Отпадне вреће   kut 4 
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Партија 46 CART GEM 300 

Р.бр Назив Опис JM Количина 

1 Cart Gem   kom 19 

2 Принтер папир за Cart Gem   kom 10 

Партија 47 РЕАГЕНСИ И ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ ЗА БИОХЕМИЈСКИ АНАЛИЗАТОТ "Pathfast" 

Р.бр Назив Опис JM Количина 

1 Pathfast CD14-ST (presepsin) a60   pak 8 

2 Pathfast D-dimer a60   pak 8 

3 Pathfast Tips a42   pak 23 

Понуђач је у обавези да достави потврду произвођача опреме, да су понуђени реагенси компатибилни, те да се могу поставити и применити на апарату за који се 
врши набавка (Pathfast) 

Партија 48 РЕАГЕНСИ И ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ ЗА АГРЕГОМЕТАР "Multiplate" 

Р.бр Назив Опис JM Количина 

1 Multiplate tset ćelije a60   pak 14 

2 Multiplate ASPI test 3x1 ml   pak 2 

3 Multiplate ADP test 3x1 ml   pak 2 

4 Multiplate prostaglandin test 3x1 ml   pak 2 

5 Multiplate trap test 3x1 ml   pak 2 
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Понуђач је у обавези да достави потврду произвођача опреме, да су понуђени реагенси компатибилни, те да се могу поставити и применити на апарату за који се 
врши набавка (Multiplate) 

Партија 49 РЕАГЕНСИ И ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ ЗA КОАГУЛОМЕТАР  "Hemochron Signature+" 

Р.бр Назив Опис JM Количина 

1 APTT reagens a 45   pak 6 

Понуђач је у обавези да достави потврду произвођача опреме, да су понуђени реагенси компатибилни, те да се могу поставити и применити на апарату за који се 
врши набавка (Hemochron Signature+) 

Партија 50 ЦРЕВА ЗА CT – MR  

Р.бр Назив Опис JM Количина 

1 Црево XD 2020 Црево за аутоматску пумпу  Kom 600 

2 Црево XD 2030 Црево за пацијента 120 cm Kom 1.500 

3 Црево XD 2040  Црево за пацијента 250 cm Kom 900 

Партија 51 ФИЛМ ЗА CT (fuji drypix 3000) 

Р.бр Назив Опис JM Количина 

1 Филм DI – AT 35x43 Паковање а100 ком, за инсталирану камеру fuji drypix 3000  Kut 100 

Понуђач је у обавези да достави потврду произвођача опреме, да су понуђени филмови компатибилни, те да се могу поставити и применити на апарату за који се 
врши набавка (Камера fuji drypix 3000) 
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Партија 52 ФИЛМ ЗА CT (konika drypro 793) 

Р.бр Назив Опис JM Количина 

1 Филм SDP 35X43 Паковање а125 ком, за инсталирану камеру konika drypro 793 Kut 80 

Понуђач је у обавези да достави потврду произвођача опреме, да су понуђени филмови компатибилни, те да се могу поставити и применити на апарату за који се 
врши набавка (Камера fuji drypix 3000) 

Партија 53 ФИЛМ ЗА CT (fuji drypix 4000) 

Р.бр Назив Опис JM Количина 

1 Филм DI – HL 35x43 Паковање а100 ком, за инсталирану камеру fuji drypix 4000  Kut 160 

1 Филм DI – HL 25x30 Паковање а100 ком, за инсталирану камеру fuji drypix 4000  Kut 5 

Понуђач је у обавези да достави потврду произвођача опреме, да су понуђени филмови компатибилни, те да се могу поставити и применити на апарату за који се 
врши набавка (Камера fuji drypix 4000) 

Партија 54 ФИЛМ ЗА CT (kodak dryviev 8900) 

Р.бр Назив Опис JM Количина 

1 Филм DVB 35x43 Паковање а125 ком, за инсталирану камеру kodak dryviev 8900 Kut 120 

1 Филм DVB 25x30 Паковање а125 ком, за инсталирану камеру kodak dryviev 8900 Kut 4 

Понуђач је у обавези да достави потврду произвођача опреме, да су понуђени филмови компатибилни, те да се могу поставити и применити на апарату за који се 
врши набавка (Камера kodak dryviev 8900) 

 
*Напомена: 

 Понуђач је у обавези да достави решење из АЛИМС – а, за све производе који спадају у категорије медицинских средстава, као 
и доказе о техничким карактеристикама у виду оригиналних или фотокопије каталога произвођача, на којима је у обавези да 
јасно и видно обележи, на коју се партију и ставку у оквиру партије односи. Каталоге понуђачи достављају у посебној коверти 
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на којој ће видно обележити да се ради о доказу техничке спецификације уз наводе о партији за коју се подноси. Уколико понуђач 
нуди партије, за које је потребно доставити и узорке, може их заједно упаковати са каталозима, у посебну коверту/кутију, 
која мора бити видно обележена да се ради о доказима техничких карактеристика. Наручилац неће прихватити изјаву у којој 
понуђач наводи да понуђени материјал који се налази у каталогу, може произвести накнадно. Уколико понуђач није носилац 
решења о упису медицинског средства у регистар, потребно је уз понуду доставити уговор са носиоцем дозволе, или 
овлашћење из којег се недвосмислено може утврдити, да носилац дозволеовлашћује понуђача да користи решење односно 
подноси понуду за предметно добро, у предметној набавци. Понуђач је у обавези да одговори на све захтеве Наручиоца из 
конкурсне документације. 
Уколико понуђач не одговори, на све захтеве Наручиоца из конкурсне документације, односно не достави: узорке, каталаоге, 
решења, сертификате, и др. по одређеним партијама, Комисија ће такву понуду оценити, као неодговарајућу, и неће је даље 
оцењевити. Уколико Понуђач, понуди производ који по задатим параметрима, не задовољава тражену спецификацију, односно 
уколико подаци из каталога не одговарају траженим карактеристикама, таква понуда ће бити одбијена као неодговарајућа, и 
неће се даље рангирати. 
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4. ВРСТА, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА 
КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК 

ИЗВРШЕЊА ИЛИ ИСПОРУКЕ ДОБАРА, ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ УСЛУГЕ И 
СЛ. 

 
4.1.  Врста и опис предмета јавне набавке: 

 
Јавна набавка обухвата набавку и испоруку Медицинског потрошног материјала. 

 
4.2.  Квалитет: 
 
Понуђач чија понуда буда изабрана као најповољнија, дужан је да изврши предмет јавне 
набавке, у року и да гарантује за квалитет испорученог добра. 
 
4.3.  Рок испоруке: 
Рок за набавку и испоруку медицинског потрошног материјала не може бити дужи од 24 
(двадесетчетири) сата, од дана пријема писмене наруджбе, потписане од овлашћеног лица 
Наручиоца. 
 
4.4.  Место испоруке: 
На адреси Наручиоца – Специјална болница „Свети Сава“, Немањина бр. 2, 11000 Београд – fca 
магацин апотеке 
 
 

5. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. 
ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА 

 
5.1. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА 

 
Право на учешће у поступку предметне јавне набавке: 
 

има понуђач који испуњава обавезне услове за учешће у поступку јавне набавке 
дефинисане чл. 75. Закона, и то: 
 

4.1.1. Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који испуњава 
обавезне услове за учешће у поступку јавне набавке дефинисане чл. 75. Закона, и то: 

1) Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар (чл. 
75. ст. 1. тач. 1) Закона); 

2) 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 (чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона); 

3) Да му није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време 
објављивања позива за подношење понуде (чл. 75. ст. 1. тач. 3) Закона); 
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4) Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима 
Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији (чл. 75. ст. 
1. тач. 4) Закона); 

5) Да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет 
јавне набавке (чл. 75. ст. 1. тач. 5) Закона) 

6) Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао обавезе 
које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, 
заштити животне средине, као и да гарантује да је ималац права интелектуалне 
својине (чл. 75. ст. 2. Закона). 

 
Додатни услови из члана 76. Закона о јавним набавкама које понуђач мора да 
испуни да би могао да учествује у поступку јавне набавке: 
 

77))  Располаже довољним техничким капацитетом. 
 
- Да је понуђач овлашћени продавац од стране произвођача понуђених добара или да је     

ауторизован партнер за продају предметних добара на територији Републике Србије;  
 

- Да поседује доставно возило за испоруку предметних добара регистровано на име 
фирме понуђача, односно на име даваоца лизинга/закуподавца или на име транспортне 
фирме са којом има уговор. 

 
- Да поседује магацински простор 

 

88))  Располаже довољним кадровским капацитетом, тј. да има у сталном радном односу 
три запослена лица одговорна за реализацију уговора. 

 
Понуда са подизвођачем 

 
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 80. Закона, подизвођач 
мора да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4), за део набавке који ће 
понуђач извршити преко подизвођача. 
 

Група понуђача 
 
Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача, мора да испуни 
обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона, а додатне услове испуњавају 
заједно. 

 
5.2. УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА 

 
Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, понуђач 
доказује достављањем следећих доказа: 
 
Испуњеност обавезних услова: 

1) Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона  
Доказ: Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из регистра 
надлежног Привредног суда. 
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2) Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона 

Доказ:  
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.   
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). 
Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда;  
 

3) Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 3) Закона 
Доказ:  
Правна лица:  
Потврде привредног и прекршајног суда да му није изречена мера забране обављања 
делатности, или потврда Агенције за привредне регистре да код тог органа није 
регистровано, да му је као привредном друштву изречена мера забране обављања 
делатности, која је на снази у време објаве позива за подношење понуда;  
Предузетници:  
Потврда прекршајног суда да му није изречена мера забране обављања делатности, или 
потврда Агенције за привредне регистре да код тог органа није регистровано, да му је као 
привредном субјекту изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време 
објаве позива за подношење понуда  
Физичка лица:  
Потврда прекршајног суда да му није изречена мера забране обављања одређених послова.  
Доказ мора бити издат након објављивања позива за подношење понуда;  
 

4) Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона 
Доказ:  
Уверење Пореске управе министарства финасија и привреде да је измирио доспеле порезе и 
доприносе и уверење надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу 
изворних локалних јавних прихода или потврду Агенције за приватизацију да се понуђач 
налази у поступку приватизације. 
Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда; 
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5) Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 5) Закона 

Доказ: 
Решење Министарства здравља о дозволи за бављење прометом лекова и медицинских 
средстава на велико. 
 

6) Услов из чл. 75. ст. 2. Закона 
Доказ:  
Писмена изјава понуђача дата под пуном материјалном, моралном и кривичном 
одговорношћу да је поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на 
раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да гарантује да је 
ималац права интелектуалне својине. (Прилог бр. 4.3). 
 
Испуњеност додатних услова: 
 

7) Располаже довољним техничким капацитетом: 
Доказ: 

1) Потврда или други одговарајући документ – ауторизација која мора бити важећа, 
потписана и оверена од стране овлашћеног лица произвођача. 
 

2) Понуђач доставља копију важеће саобраћајне дозволе (читач саобраћајне дозволе) 
или уговора о закупу из којих се јасно види да је фирма (понуђач) власник или 
корисник предметног возила. 

 
3) Доказ о складишном простору (копије преписа непокретности, копије Уговора о 

куповини, закупу или другом основу коришћења складишног простора)  
 

8) Располаже довољним кадровским капацитетом: 
ДОКАЗ:  
Понуђач доставља копије радних књижица и копију М обрасца.  
 
Уколико понуду подноси група понуђача понуђач је дужан да за  сваког члана групе достави 
наведене доказе да испуњава услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4), а доказ из члана 75. 
став 1. тач. 5) Закона, дужан је да достави понуђач из групе понуђача којем је поверено 
извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог услова.  
Додатне услове група понуђача испуњава заједно. 
 
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, понуђач је дужан да за подизвођача 
достави доказе да испуњава услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона, а доказ из члана 
75. став 1. тач. 5) Закона, за део набавке који ће понуђач извршити преко подизвођача.   
Наведене доказе о испуњености услова понуђач може доставити у виду неоверених копија, а 
наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од понуђача, чија је 
понуда на основу извештаја за јавну набавку оцењена као најповољнија, да достави на увид 
оригинал или оверену копију свих или појединих доказа. 
Ако понуђач у остављеном, примереном року који не може бити краћи од пет дана, не 
достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову понуду 
одбити као неприхватљиву. 
Понуђачи који су регистровани у регистру који води Агенција за привредне регистре не 
морају да доставе доказ из чл.  75. ст. 1. тач. 1) Извод из регистра Агенције за привредне 
регистре, који је јавно доступан на интернет страници Агенције за привредне регистре. 
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Наручилац неће одбити понуду као неприхватљиву, уколико не садржи доказ одређен 
конкурсном документацијом, ако понуђач наведе у понуди интернет страницу на којој су 
подаци који су тражени у оквиру услова јавно доступни. 
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, осим уколико подноси електронску понуду када се доказ доставља у 
изворном електронском облику. 
Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају тражени докази, 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. 
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. 
Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у вези 
са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, 
односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је 
документује на прописани начин. 
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5.3.  ПОДАЦИ О ДОКУМЕНТУ КОЈИ СЕ ДОСТАВЉА У СВРХУ ДОКАЗИВАЊА ИСПУЊЕНОСТИ 
УСЛОВА У СКЛАДУ СА ЧЛАНОМ 75. 76. И 77. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА  

 
 

Р.бр  
ПОДАЦИ О ДОКУМЕНТУ 

Прилог 
бр. 

Бр. 
Страна у 
прилогу 

Доказ за Број Датум 
Издат од 

стране 

1 
Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 1) 
Закона 

     

2 
Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 2) 
Закона 

     

3 
Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 3) 
Закона 

     

4 
Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 4) 
Закона 

     

5 
Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 5) 
Закона 

     

6 Услов из чл. 75. ст. 2. Закона      

7 
Довољни технички 
капацитет 

     

8 
Довољни кадровски 
капацитњт 

     

 
Напомена:  

 У складу са чланом 78. Закона о јавним набавкама, понуђачи који су уписани у регистар 
понуђача нису у обавези да у оквиру своје понуде достављају доказе о испуњености 
услова из члана 75. став 1. тачкe од 1) до 4) Закона о јавним набавкама. 

Понуђачи који су уписани у регистар понуђача су у обавези да у оквиру своје понуде доставе 
одговарајући доказ (извод) – решење о упису у регистар понуђача; 

 Понуђач може доказе доставити у неовереним копијама; 

 Наручилац задржава право провере оригиналне документације за све тражене доказе; 

 Уколико понуђач не испуни све тражене услове, односно не достави одговарајуће доказе 
за њих, његова понуда ће се сматрати неприхватљивом и као таква одбити. 

 Понуђач није дужан да доставља доказе који су јавно доступни на интернет 
страницама надлежних органа. 

 Понуђач може навести у понуди интернет страницу на којој су тражени подаци јавно 
доступни. 

 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. 

 



ССппеецциијјааллннаа  ббооллннииццаа    »»ССввееттии  ССаавваа««  

ББооллннииццаа  ззаа  ллееччеењњее  ццееррееббрроовваассккууллааррнниихх  ббооллеессттии  

ННееммаањњииннаа  ббрр..22  1111000000  ББееооггрраадд,,  ССррббиијјаа  

 

- 44 - 
MM..ПП..  ________________________________________  ((ппееччааттоомм  ии  ппооттппииссоомм  ооввееррииттии  ссттррааннииццее  ккоојјее  ссее  ддооссттааввљљаајјуу))  

 

 

6. УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ 
 
Упутство понуђачаима како да сачине понуду садржи податке о захтевима наручиоца 
(Специјалне болнице „Свети Сава“), у погледу садржине понуде, као и услове под којим се 
спроводи поступак јавне набавке. 
 
Понуђачи морају испуњавати све услове за учешће у поступку јавне набавке одређене 
Законом о јавним набавкама, а понуду у целини припремају и подносе у складу са  конкурсном 
документацијом, и јавним позивом за подношење понуда. 
 

66..11..  ППООДДААЦЦИИ  ОО  ЈЈЕЕЗЗИИККУУ  ННАА  ККООЈЈЕЕММ  ППООННУУДДАА  ММООРРАА  ДДАА  ББУУДДЕЕ  ССААССТТААВВЉЉЕЕННАА  
 
Понуда се припрема и доставља НА СРПСКОМ ЈЕЗИКУ, на основу члана 17. Закона о јавним 
набавкама и члана 8. Правилника. У складу са чланом 18. ЗЈН, понуда се може доставити и на 
страном језику у делу који се односи на доказивање понуђених техничких карактеристика, 
квалитета и техничку документацију, и то на енглеском језику. Наручилац задржава право 
да, уколико у поступку прегледа и оцене понуда утврди да би део понуде требало да буде 
преведен на српски језик одреди понуђачу примерен рок у којем је дужан да изврши превод 
тог дела понуде. 

 
66..22..  НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА 

 
Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији, 
затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се 
први пут отвара.  

Понуђач може поднети само једну понуду 
На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача.  
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. 
Понуду доставити на адресу: Специјална болница „Свети Сава“, Немањина бр. 2, 11000 
Београд; са назнаком: ,,Понуда за јавну набавку добра –  МЕДИЦИНСКИ ПОТРОШНИ 
МАТЕРИЈАЛ, бр. ЈН 03/2668 – НЕ ОТВАРАТИ”.  
Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до:  

Четвртак  15. 10. 2015. до 10:00 часова. 
Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се понуда 
налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу 
приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно наручилац ће понуђачу предати 
потврду пријема понуде. У потврди о пријему наручилац ће навести датум и сат пријема 
понуде.  
Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која је 
примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се 
неблаговременом, и вратиће се понуђачу неотворена. 

Понуда мора да садржи: 
Образац понуде (Прилог 7 конкурсне документације): податке о понуђачу попуњава понуђач 
уколико наступа самостално или уколико наступа са подизвођачима; подаци о 
подизвођачима попуњавају се уношењем свих тражених  података о подизвођачима уколико 
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их понуђач има; у случају да понуђач наступа са више од три подизвођача, бланко (прилог 7) 
умножава и на исти начин попуњава; податке о понуђачима подносиоцима заједничке 
понуде попуњавају подносиоци заједничке понуде; у случају потребе и овај (прилог 7) се може 
умножити и попунити на исти начин;  остале податке из обрасца понуде попунити 
обавезно за на то предвиђеним местима (укупна вредност понуде, опција понуде и сл.). 
Модел уговора (прилог 8 конкурсне документације) попуњава се за на то предвиђеним 
местима.  
Неблаговремене понуде, враћају се понуђачима, неотворене.  
Понуда се сматра прихватљивом, ако понуђач поднесе доказе о испуњености услова који су 
наведени у (прилогу 4.) обавезни услови конкурсне документације које понуђач мора да 
испуни и Упутству о начину на који се доказује испуњеност услова.  
Понуда се саставља тако што понуђач уписује тражене податке у обрасце који су саставни 
део конкурсне документације. 
Понуђач је обавезан да попуни све ставке (елементе) у обрасцу понуде. 
Ако понуђач у остављеном, примереном року који не може бити краћи од 5 (пет) дана, не 
достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову понуду 
одбити као неприхватљиву. 
Наручилац не може одбити као неприхватљиву, понуду зато што не садржи доказ одређен 
овим законом или конкурсном документацијом, ако је понуђач, навео у понуди интернет 
страницу на којој су тражени подаци јавно доступни. 
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, осим уколико подноси електронску понуду када се доказ доставља у изворном 
електронском облику. 
Ако понуђач има седиште у другој држави: 
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. овог закона, 
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, кандидат, односно добављач дужан је да без одлагања писмено обавести 
наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која 
наступи до доношења одлуке, односно закључења уговора, током важења листе кандидата, 
односно током важења уговора о јавној набавци и да је документује на прописани начин. 
Обрасци у конкурсној документацији морају бити исправно попуњени, у супротном понуда се 
одбија као неприхватљива. 
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ПОДНОСИЛАЦ: 
 
 
 
 
 
 

ПРИМАЛАЦ: 
Специјална болница „СВЕТИ САВА“ 

Немањина бр. 2 
11000 Београд, Srbija 

ПРАВНА СЛУЖБА 

П О Н У Д А 
 

ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ДОБАРА  
- МЕДИЦИНСКИ ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ - 

 
Број ЈН 03/2668 

Н Е   О Т В А Р А Т И ! ! ! 

Датум и сат подношења: Редни број подношења: 
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66..33..  ПАРТИЈЕ 
 
Јавна набавка је обликована по партијама. 
Напомена: 
Понуђач може да поднесе понуду за једну или више партија. Понуђач је дужан да у понуди 
наведе да ли се иста односи на целокупну набавку или само на одређену партије. 
- Понуда мора да обухвати најмање једну целокупну партију. 

- Понуђач је дужан да у понуди наведе да ли се понуда односи на целокупну набавку или 

само на одређене партије. 

- У случају да понуђач поднесе понуду за две или више партија, она мора бити поднета 

тако да се може оцењивати за сваку партију посебно. 

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. 

 

66..44..  ПОНУДЕ СА ВАРИЈАНТАМА 
 
Понуде са варијантама нису дозвољене 

 

66..55..  НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ 
 
У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду на 
начин који је одређен за подношење понуде. 
Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа накнадно 
доставља.  
Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: Специјална болница „Свети 
Сава“, Немањина бр. 2, 11000 Београд,  са назнаком: 

 
„Измена понуде за јавну набавку добра –  МЕДИЦИНСКИ ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ,                  

ЈН 03/2668 – НЕ ОТВАРАТИ ” или, 
„Допуна понуде за јавну набавку добра –  МЕДИЦИНСКИ ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ,                  

ЈН 03/2668 – НЕ ОТВАРАТИ ” или, 
„Опозив понуде за јавну набавку добра –  МЕДИЦИНСКИ ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ,                  

ЈН 03/2668 – НЕ ОТВАРАТИ ” или, 
„Измена и допуна понуде за јавну набавку добра –  МЕДИЦИНСКИ ПОТРОШНИ 

МАТЕРИЈАЛ,  ЈН 03/2668 – НЕ ОТВАРАТИ ” .  
На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. 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. 
По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју понуду. 

 

66..66..  УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ 
 

Понуђач може да поднесе само једну понуду.  
Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој 
понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда. 
У Обрасцу понуде (поглавље 7), понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да ли 
подноси понуду самостално, или као заједничку понуду, или подноси понуду са подизвођачем. 
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66..77..  ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 
 
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде (поглавље 7) 
наведе да понуду подноси са подизвођачем, 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.  
Понуђач у Обрасцу понуде наводи назив и седиште подизвођача, уколико ће делимично 
извршење набавке поверити подизвођачу.  Уколико уговор о јавној набавци буде закључен 
између наручиоца и понуђача који подноси понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити 
наведен и у уговору о јавној набавци.  
Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су наведени у 
поглављу 4 конкурсне документације, у складу са упутством како се доказује испуњеност 
услова. 
Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, 
односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.  
Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача, ради 
утврђивања испуњености тражених услова. 
Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености обавезних услова из 
члана 75. став 1. тачка 1. до 4. Закона, а доказ о испуњености услова из члана 75. став 1. 
тачка 5. Закона за део набавке који ће извршити преко подизвођача. 
 

66..88..  ПОНУДА ВИШЕ ПОНУЂАЧА 
 
Понуду може поднети група понуђача. 
Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде мора бити споразум 
којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне 
набавке, а који обавезно садржи податке из члана 81. ст. 4. тач. 1) до 6) Закона и то 
податке о:  

 
- члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће 

заступати групу понуђача пред наручиоцем,  
- понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор,  
- понуђачу који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења,  
- понуђачу који ће издати рачун,  
- рачуну на који ће бити извршено плаћање,  
- обавезама сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора. 

 
Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су наведени у 
поглављу 4 конкурсне документације, у складу са упутством како се доказује испуњеност 
услова. 
Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.  

 
66..99..  НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ ОД 

КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ ПОНУДЕ 
 
6.9.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања 
Понуђач је у обавези да у обрасцу понуде наведе начин плаћања. Рачун испоставља понуђач 
на основу потврђеног документа (потписане и оверене отпремнице од стране наручиоца). 
Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача. 
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НИЈЕ ДОЗВОЉЕНО ТРАЖИТИ АВАНС 
Рок плаћања – је минимум 90 ДАНА вирмански на основу испостављене фактуре на 
рачун Понуђача, а у складу са чланом 4. Став 2. Закона о роковима измирења 
новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама (Сл. гласник РС бр. 119/12) 

- Изузетно од става 1. овог члана, уговором између јавног сектора и привредних 
субјеката може се предвидети рок за измирење новчаних обавеза до 90 дана у 
случају када је дужник Републички фонд за здравствено осигурање, односно корисник 
средстава Републичког фонда за здравствено осигурање у смислу закона којим се 
уређује буџетски систем. 
 

6.9.2. Захтеви у погледу рока испоруке добара 
У одређивању дужине рока понуђач је дужан да узме у обзир захтев наручиоца да се испорука 
добара изврши у роковима, који наручилац тражи.  
Понуђач је дужан да наведе рок испоруке од дана достављања писаног захтева за испоруку. 
Испорука ће се извршити СУКЦЕСИВНО на основу писаног захтева Наручиоца у року који не 
може бити дужи од 24 САТА од дана пријема захтева за испоруку. 
У слућају да се утврди недостатак у квалитету (оштећење, и др.) наручилац сачињава 
записник, а понуђач мора исте отклонити одмах, а најкасније у року од 24 САТА од дана 
сачињавања записника. 
Место испоруке,  – на адреси наручиоца: 
Специјална болница „Свети Сава“, Немањина бр. 2, 11000 Београд – Србија – магацин 
Апотеке 
 
6.9.3. Захтеви у погледу рока важења понуде 
Рок важења понуде не може бити краћи од 60 дана од дана отварања понуда. 
У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику затражи од 
понуђача продужење рока важења понуде. 
Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде на може мењати понуду. 

 
6.9.4. Други захтеви 

Понуђена добра морају у свим аспектима одговарати захтевима наручиоца и 
задатим техничким карактеристикама. 
 

  
66..1100..  ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА БИТИ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У 

ПОНУДИ РОК ПЛАЋАЊА 
 
Цена мора бити исказана у динарима, са и без пореза на додату вредност, са урачунатим 
свим трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке, с тим да ће се за 
оцену понуде узимати у обзир цена без пореза на додату вредност. 
У цену је поред добра, које су предмет набавке, а који је наведен у Обрасцу понуде (Прилог 7 
конкурсне документације), потребно је урачунати испоруку наведених количина добара. 

Цена је фиксна и не може се мењати.  
Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са 
чланом 92. Закона. 
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66..1111..  ПОДАЦИ О ДРЖАВНОМ ОРГАНУ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИЈИ, ОДНОСНО ОРГАНУ ИЛИ 
СЛУЖБИ ТЕРИТОРИЈАЛНЕ АУТОНОМИЈЕ ИЛИ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ ГДЕ СЕ МОГУ 

БЛАГОВРЕМЕНО ДОБИТИ 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 

 
Подаци о пореским обавезама се могу добити у Пореској управи, Министарства финансија и 
привреде. 
Подаци о заштити животне средине се могу добити у Агенцији за заштиту животне 
средине и у Министарству енергетике, развоја и заштите животне средине. 
Подаци о заштити при запошљавању и условима рада се могу добити у Министарству 
рада, запошљавања и социјалне политике. 
 

66..1122..  ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И 
РОКОВИМА ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА 

 
Понуђач је дужан да у понуди достави:  

 
5.12.1 Средство финансијског обезбеђења за озбиљност понуде: 
И то бланко сопствену меницу, која мора бити евидентирана у Регистру меница и 
овлашћења Народне банке Србије. Меница мора бити оверена печатом и потписана од 
стране лица овлашћеног за заступање, а уз исту мора бити достављено попуњено и оверено 
менично овлашћење – писмо, са назначеним износом од 10% од укупне вредности понуде без 
ПДВ-а. Уз меницу мора бити достављена копија картона депонованих потписа који је издат 
од стране пословне банке коју понуђач наводи у меничном овлашћењу – писму. Рок важења 
менице је 60 дана од дана отварања понуда.  
Наручилац ће уновчити меницу дату уз понуду уколико: понуђач након истека рока за 
подношење понуда повуче, опозове или измени своју понуду; понуђач коме је додељен уговор 
благовремено не потпише уговор о јавној набавци. 
Наручилац ће вратити менице понуђачима са којима није закључен уговор, одмах по 
закључењу уговора са изабраним понуђачем. 
Уколико понуђач не достави меницу понуда ће бити одбијена као неприхватљива. 

 

66..1133..  ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА 
ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ 

 
Наручилац се обавезује на заштиту података, документације и евидентирање поступака у 
складу са чланом 14. Закона о јавним набавкама.  
Неће се сматрати поверљивим докази о испуњености обавезних услова, цена и евентуално 
остали подаци из понуде које су од значаја за примену елемената критеријума и рангирање 
понуде. 
Наручилац у конкурсној документацији може захтевати заштиту поверљивости података 
које понуђачима ставља на располагање, укључујући и њихове подизвођаче. 
Наручилац може условити преузимање конкурсне документације потписивањем изјаве или 
споразума о чувању поверљивих података уколико ти подаци представљају пословну тајну у 
смислу закона којим се уређује заштита пословне тајне или представљају тајне податке у 
смислу закона којим се уређује тајност података. 

 



ССппеецциијјааллннаа  ббооллннииццаа    »»ССввееттии  ССаавваа««  

ББооллннииццаа  ззаа  ллееччеењњее  ццееррееббрроовваассккууллааррнниихх  ббооллеессттии  

ННееммаањњииннаа  ббрр..22  1111000000  ББееооггрраадд,,  ССррббиијјаа  

 

- 51 - 
MM..ПП..  ________________________________________  ((ппееччааттоомм  ии  ппооттппииссоомм  ооввееррииттии  ссттррааннииццее  ккоојјее  ссее  ддооссттааввљљаајјуу))  

66..1144..  ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ 
ПОНУДЕ 

 
Заинтересовано лице може, у писаном облику путем поште на адресу наручиоца, Специјална 
болница „Свети Сава“, Немањина бр. 2, 11000 Београд, електронске поште на e-mail 
nenad.maksimovic@svetisava.rs  или факсом на број 011 2644 014, тражити од наручиоца 
додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, најкасније 5 дана пре 
истека рока за подношење понуде, сваким радним даном у периоду од 08:00 – 13:00 часова, 
(члан 63. став 2. Закона).  
Ако је документ из поступка јавне набавке достављен од стране наручиоца или понуђача 
путем електронске поште или факсом, страна која је извршила достављање, дужна је да од 
друге стране захтева, да на исти начин потврди пријем тог документа, као доказ да је 
извршено достављање. 
У том случају Наручилац ће заинтересованом лицу у року од 3 (три) дана од дана пријема 
захтева за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, одговор 
доставити у писаном облику и истовремено ће ту информацију објавити на Порталу јавних 
набавки и на својој интернет страници (члан 63. став 3. Закона). 
Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев за додатним 

информацијама или појашњењима конкурсне документације, ЈН бр. 03/2668. 
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.  
По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити да 
допуњује конкурсну документацију.  
Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде телефоном 
није дозвољено.  
Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен чланом 20. 
Закона. 

 
66..1155..  ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И 

КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА 
 
После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у писаном 
облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, 
вредновању и упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид) код понуђача, односно 
његовог подизвођача (члан 93. Закона).  
Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно извршити 
контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац ће понуђачу 
оставити примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да омогући наручиоцу 
контролу (увид) код понуђача, као и код његовог подизвођача.  
Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака уочених 
приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања.  
У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена. 
Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду 
одбити као неприхватљиву.  
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66..1166..  ДОДАТНО ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ИСПУЊЕЊА УГОВОРЕНИХ ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА КОЈИ 
СЕ НАЛАЗЕ НА СПИСКУ НЕГАТИВНИХ РЕФЕРЕНЦИ 

 
Понуђач који се налази на списку негативних референци који води Управа за јавне набавке, у 
складу са чланом 83. Закона, а који има негативну референцу за предмет набавке који није 
истоврстан предмету ове јавне набавке, а уколико таквом понуђачу буде додељен уговор, 
дужан је да у тренутку закључења уговора преда наручиоцу банкарску гаранцију за добро 
извршење посла, која ће бити са клаузулама: безусловна и платива на први позив. Банкарска 
гаранција за добро извршење посла издаје се у висини од 15%,  од укупне вредности уговора 
без ПДВ-а, са роком важности који је 30 (тридесет) дана дужи од истека рока за коначно 
извршење посла. Ако се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне 
обавезе, важност банкарске гаранције за добро извршење посла мора да се продужи. 

 

66..1177..  ВРСТЕ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ СЕ ДОДЕЉУЈЕ УГОВОР 
 
Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума: 
 

„Најнижа понуђена цена“. 
 

66..1188..  ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ ИЗВРШИТИ 
ДОДЕЛУ УГОВОРА У СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ ИЛИ ВИШЕ ПОНУДА СА 

ЈЕДНАКИМ БРОЈЕМ ПОНДЕРА ИЛИ ИСТОМ ПОНУЂЕНОМ ЦЕНОМ 
 
Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, као најповољнија биће 
изабрана понуда оног понуђача који је понудио краћи рок испоруке. У случају истог понуђеног 
рока испоруке, као најповољнија биће изабрана понуда методом „извлачења из шешира“. 

 
66..1199..  ПОШТОВАЊЕ ОБАВЕЗА КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА 

 
Понуђач је дужан да у оквиру своје понуде достави изјаву дату под кривичном и 
материјалном одговорношћу да је поштовао све обавезе које произилазе из важећих прописа 
о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да 
гарантује да је ималац права интелектуалне својине.  (Образац изјаве прилог 11.). 
 

66..2200..  КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ ПРАВА 
ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА 

 
Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права 
интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач. 

 

66..2211..  НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПОНУЂАЧА 
 
Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно свако заинтересовано лице, 
или пословно удружење у њихово име.  
Захтев за заштиту права подноси се Републичкој комисији, а предаје наручиоцу. Примерак 
захтева за заштиту права подносилац истовремено доставља Републичкој комисији. 
Захтев за заштиту права се доставља непосредно, електронском поштом на e-mail: 
info@svetisava.rs; nenad.maksimovic@svetisava.rs,  факсом на број: 011 2644 014 или 

mailto:info@svetisava.rs
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препорученом пошиљком са повратницом. Захтев за заштиту права се може поднети у 
току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим уколико Законом 
није другачије одређено. О поднетом захтеву за заштиту права наручилац обавештава све 
учеснике у поступку јавне набавке, односно објављује обавештење о поднетом захтеву на 
Порталу јавних набавки, најкасније у року од 2 дана од дана пријема захтева. 
Уколико се захтевом за заштиту права оспорава врста поступка, садржина позива за 
подношење понуда или конкурсне документације, захтев ће се сматрати благовременим 
уколико је примљен од стране наручиоца најкасније  7 дана пре истека рока за подношење 
понуда, без обзира на начин достављања.  У том случају подношења захтева за заштиту 
права долази до застоја рока за подношење понуда.  
После доношења одлуке о додели уговора из чл. 108. Закона или одлуке о обустави поступка 
јавне набавке из чл. 109. Закона, рок за подношење захтева за заштиту права је 10 дана од 
дана пријема одлуке.  
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 истека рока за подношење понуда, а подносилац захтева га није поднео пре 
истека тог рока.  
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.  
Подносилац захтева је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу у изнoсу од 
80.000,00 динара уколико оспорава одређену радњу наручиоца пре отварања понуда на број 
жиро рачуна: 840-742221843-57, шифра плаћања: 153, позив на број 97 50-016, сврха уплате: 
Републичка административна такса са назнаком јавне набавке на коју се односи (број или 
друга ознака конкретне јавне набавке), корисник: буџет Републике Србије.   
Уколико подносилац захтева оспорава одлуку о додели уговора такса износи 80.000,00 
динара уколико понуђена цена понуђача којем је додељен уговор није већа од 80.000.000 
динара, односно такса износи 0,1 % понуђене цене понуђача којем је додељен уговор ако је та 
вредност већа од 80.000.000 динара.  
Уколико подносилац захтева оспорава одлуку о обустави поступка јавне набавке или радњу 
наручиоца од момента отварања понуда до доношења одлуке о додели уговора или 
обустави поступка, такса износи 80.000,00 динара уколико процењена вредност јавне 
набавке (коју ће подносилац сазнати на отварању понуда или из записника о отварању 
понуда) није већа од 80.000.000 динара, односно такса износи 0,1 % процењене вредности 
јавне набавке ако је та вредност већа од 80.000.000 динара. 
Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138. - 167. Закона. 

 
66..2222..  РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН 

 
Уговор о јавној набавци ће бити закључен са понуђачем којем је додељен уговор у року од 10 
дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права из члана 149. Закона.  
У случају да је поднета само једна понуда наручилац може закључити уговор пре истека рока 
за подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 112. став 2. тачка 5) Закона.  

 
 
 
 
 
 



ССппеецциијјааллннаа  ббооллннииццаа    »»ССввееттии  ССаавваа««  

ББооллннииццаа  ззаа  ллееччеењњее  ццееррееббрроовваассккууллааррнниихх  ббооллеессттии  

ННееммаањњииннаа  ббрр..22  1111000000  ББееооггрраадд,,  ССррббиијјаа  

 

- 54 - 
MM..ПП..  ________________________________________  ((ппееччааттоомм  ии  ппооттппииссоомм  ооввееррииттии  ссттррааннииццее  ккоојјее  ссее  ддооссттааввљљаајјуу))  

7  ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 
 
Понуда за јавну набавку добара – Медицински потрошни материјал  бр. ЈН 03/2668  

 
1) ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 

 
Назив понуђача: 
 

 
 
 

Адреса понуђача: 
 

 
 
 

Матични број понуђача: 
 

 
 

Порески идентификациони број понуђача 
(ПИБ): 
 

 

Име особе за контакт: 
 

 
 

Електронска адреса понуђача (e-mail): 
 

 

Телефон: 
 

 
 

Телефакс: 
 

 
 

Број рачуна понуђача и назив банке: 
 

 
 

Лице овлашћено за потписивање уговора  
 

 
 
2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:  

 
А) САМОСТАЛНО  

 
Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 

 
В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ 

 
Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико 
се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке понуде, 
уколико понуду подноси група понуђача. 
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3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ  

  
 
1) 

 
Назив подизвођача: 

 

 
 

 
Адреса: 

 

 
 

 
Матични број: 

 

 
 

 
Порески идентификациони број: 

 

  
Име особе за контакт: 

 

  
Проценат укупне вредности набавке 
који ће извршити подизвођач: 

 

  
Део предмета набавке који ће извршити 
подизвођач: 

 

 
2) 

 
Назив подизвођача: 

 

 
 

 
Адреса: 

 

 
 

 
Матични број: 

 

 
 

 
Порески идентификациони број: 

 

  
Име особе за контакт: 

 

  
Проценат укупне вредности набавке 
који ће извршити подизвођач: 

 

  
Део предмета набавке који ће извршити 
подизвођач: 

 

 
Напомена:  
Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе  понуду са 
подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, 
потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и 
достави за сваког подизвођача. 
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4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ  У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ 
  

 
1) 

 
Назив учесника у заједничкој понуди: 

 

 
 

 
Адреса: 

 

 
 

 
Матични број: 

 

 
 

 
Порески идентификациони број: 

 

  
Име особе за контакт: 

 

 
2) 

 
Назив учесника у заједничкој понуди: 

 

 
 

 
Адреса: 

 

 
 

 
Матични број: 

 

 
 

 
Порески идентификациони број: 

 

  
Име особе за контакт: 

 

 
3) 

 
Назив учесника у заједничкој понуди: 

 

 
 

 
Адреса: 

 

 
 

 
Матични број: 

 

 
 

 
Порески идентификациони број: 

 

  
Име особе за контакт: 

 

 
Напомена:  
Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који подносе 
заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места 
предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју 
примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди. 
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1) ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ  
 

Медицински потрошни материјал: 
 

 
Укупна цена без ПДВ-а у динарима за 
партије: 
________________________________
________________________________ 
 

 
 

 
Укупна цена са ПДВ-ом у динарима 
за партије:  
________________________________
________________________________ 
 

 

 
Рок и начин плаћања 
 

__________ дана,(не мање од 90 дана) 
вирмански од дана испоруке робе и 
испостављања фактуре  

 
Рок важења понуде 
 

__________ дана (не мање од 60 дана) 

 
Рок испоруке 
 

__________ сати (не више од 24 сата), 
Сукцесивно на основу писменог захтева 
Наручиоца 

 
Место и начин испоруке 
 

Специјална болница „Свети Сава“, 
Немањина бр. 2, 11000 Београд, fco магацин 
апотеке 

Остале погодности и попусти које 
нуди понуђач: 

 

За плаћање у наведеном року 
Понуђач одобрава CASSA SCONTO 
*Напомена – није обавезно попунити 

Плаћање у року од 30 дана _______ % 

Плаћање у року од 45 дана _______ % 
Плаћање у року од 60 дана _______ % 

 
Датум                    Понуђач 

    М. П.  
_____________________________   ________________________________ 
 
Напомене:  
Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су 
тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, 
група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви 
понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који 
ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде. 
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ООББРРААЗЗААЦЦ  ССТТРРУУККТТУУРРЕЕ  ЦЦЕЕННЕЕ  ССАА  ЗЗААДДААТТИИММ  ЕЕЛЛЕЕММЕЕННТТИИММАА  
 
 
Образац структуре цене се попуњава на српском језику, цене су исказане у динарима, 
образац структуре цене се може попунити ручно – читко штампаним словима (али не 
графитном оловком), на писаћој машини, рачунару или сл. Образац структуре цене је 
саставни део понуде, и обавезно се доставља уз конкурсну документацију. 
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Партија 1 РЕАГЕНСИ ЗА БИОХЕМИЈСКЕ АНАЛИЗЕ 

Р.бр Назив Опис JM Количина 
 Цена по ЈМ без 

ПДВ – а  
 Стопа 
ПДВ – а  

 Укупна цена 
без ПДВ – а  

 Укупно 
ПДВ  

 Цена укупно 
са ПДВ – ом  

 Произвођач  

1 Реагенс за глукозу  (GOD - PAP) ml 6.000             

2 Реагенс за уреу Обавезан узорак на пробу ml 10.000             

3 Реагенс за холестерол   ml 2.000             

4 Реагенс за триглицериде Обавезан узорак на пробу ml 2.000             

5 Реагенс за AST Обавезан узорак на пробу ml 3.000             

6 Реагенс за АЛТ   ml 3.000             

7 Реагенс за CK-NAC Обавезан узорак на пробу ml 2.000             

8 Реагенс за CK-MB   ml 300             

9 
Реагенс за алкалну 
фосфатазу 

  ml 400             

10 
Реагенс за албумине у 
серуму 

  ml 1.000             

11 
Реагенс за протеине у 
серуму 

Обавезан узорак на пробу ml 500             

12 
Реагенс за мокраћну 
киселину 

  ml 300             

ЗА СТАВКЕ: 2,4,5,7,11 ОБАВЕЗНО ДОСТАВИТИ УЗОРАК 

УКУПНО ЗА ПАРТИЈУ: 
 Цена укупно без ПДВ - а    Цена укупно без ПДВ - а   
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Партија 2 РЕАГЕНСИ ЗА ГЛУКОЗА АНАЛИЗАТОР "BECKMAN" 

Р.бр Назив Опис JM Количина 
 Цена по ЈМ 
без ПДВ – а  

 Стопа 
ПДВ – а  

 Укупна цена 
без ПДВ – а  

 Укупно 
ПДВ  

 Цена 
укупно са 
ПДВ – ом  

 Произвођач  

1 Реагенс за глукозу "B"   ml 6.000             

2 
Сулфосалицилна 
киселина 

  g 500             

3 Пикринска киселина   g 500             

4 Натријум хидроксид   g 1.000             

5 Метанол   ml 2.000             

6 Triton X-100   ml 200             

7 1% јод у етанолу   ml 100             

8 Реагенс Erlich   ml 500             

УКУПНО ЗА ПАРТИЈУ: 

 Цена укупно без ПДВ - а    Цена укупно без ПДВ - а   

    

Партија 3 ПЛАСТИКА ЗА БИОХЕМИЈСКУ ЛАБАРАТОРИЈУ 

Р.бр Назив Опис JM Количина 
 Цена по ЈМ 
без ПДВ – а  

 Стопа 
ПДВ – а  

 Укупна цена 
без ПДВ – а  

 Укупно 
ПДВ  

 Цена 
укупно са 
ПДВ – ом  

 Произвођач  

1 
Микроцентрифушке 
eпрувете 

са поклопцем 1,5 ком 2.500             

2 
Микроцентрифушке 
eпрувете 

са поклопцем 0,3 ком 2.000             
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3 
Наставци за аутоматске 
пипете 

жути ком 14.000             

4 
Наставци за аутоматске 
пипете 

плави ком 14.000             

5 Аутоматске пипете 200 μL ком 1             

6 Сталци за епрувете Пластични (ПВЦ) ком 2             

7 Епрувете са поклопцем 
Стерилне, пластичне (ПВЦ), са поклопцем 

10mm ком 1.000             

УКУПНО ЗА ПАРТИЈУ: 
 Цена укупно без ПДВ - а    Цена укупно без ПДВ - а   

    

Партија 4 ПЛАСТИКА ЗА ТРОМБОСТАТ 

Р.бр Назив Опис JM Количина 
 Цена по ЈМ 
без ПДВ – а  

 Стопа 
ПДВ – а  

 Укупна цена 
без ПДВ – а  

 Укупно 
ПДВ  

 Цена 
укупно са 
ПДВ – ом  

 Произвођач  

1 Реакционе чашице Компатибилне за коагулометар "Trombostat" kom 2.000             

2 Куглице Компатибилне за коагулометар "Trombostat" kom 2.000             

3 Реагенс за фибриноген Компатибилан за коагулометар "Trombostat" ml 30             

4 Контрола (калибратор)   kom 2             

УКУПНО ЗА ПАРТИЈУ: 
 Цена укупно без ПДВ - а    Цена укупно без ПДВ - а   
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Партија 5 СТАКЛО ЗА БИОХЕМИЈСКУ АНАЛИЗУ 

Р.бр Назив Опис JM Количина 
 Цена по ЈМ 
без ПДВ – а  

 Стопа 
ПДВ – а  

 Укупна цена 
без ПДВ – а  

 Укупно 
ПДВ  

 Цена 
укупно са 
ПДВ – ом  

 Произвођач  

1 Предметна стакла jan.50 kut 10             

2 Покровна стакла 20х20   kom 6.000             

3 Чаша 500ml kom 8             

4 Чаша 100ml kom 5             

5 Чаша 50ml kom 5             

6 Епувете Стаклене 13х100 kom 500             

7 Мензура Стаклена 100 ml kom 5             

8 Мензура Стаклена 50 ml kom 5             

9 Мензура Стаклена 25 ml kom 5             

УКУПНО ЗА ПАРТИЈУ: 
 Цена укупно без ПДВ - а    Цена укупно без ПДВ - а   

    

Партија 6 ТРАКЕ ЗА УРИН 

Р.бр Назив Опис JM Количина 
 Цена по ЈМ 
без ПДВ – а  

 Стопа 
ПДВ – а  

 Укупна цена 
без ПДВ – а  

 Укупно 
ПДВ  

 Цена 
укупно са 
ПДВ – ом  

 Произвођач  

1 
Траке за урин са десет 
параметара 1/100 

Компатибилне за "DIRUI" анализатор kut 65             

УКУПНО ЗА ПАРТИЈУ: 
 Цена укупно без ПДВ - а    Цена укупно без ПДВ - а   
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Партија 7 НАЛЕПНИЦЕ БАР-КОД 

Р.бр Назив Опис JM Количина 
 Цена по ЈМ 
без ПДВ – а  

 Стопа 
ПДВ – а  

 Укупна цена 
без ПДВ – а  

 Укупно 
ПДВ  

 Цена 
укупно са 
ПДВ – ом  

 Произвођач  

1 Бар код налепнице 32х45mm h=40mm (колут=1500 ком) kom 50             

УКУПНО ЗА ПАРТИЈУ: 

 Цена укупно без ПДВ - а    Цена укупно без ПДВ - а   

    

Партија 8 ПОДЛОГЕ 

Р.бр Назив Опис JM Количина 
 Цена по ЈМ 
без ПДВ – а  

 Стопа 
ПДВ – а  

 Укупна цена 
без ПДВ – а  

 Укупно 
ПДВ  

 Цена 
укупно са 
ПДВ – ом  

 Произвођач  

1 Подлоге за хемокултуру Компатибилне за "BactAlert" анализатор kom 13             

УКУПНО ЗА ПАРТИЈУ: 
 Цена укупно без ПДВ - а    Цена укупно без ПДВ - а   

    

Партија 9 РАСТВОРИ ЗА ОПШТУ НАМЕНУ 

Р.бр Назив Опис JM Количина 
 Цена по ЈМ 
без ПДВ – а  

 Стопа 
ПДВ – а  

 Укупна цена 
без ПДВ – а  

 Укупно 
ПДВ  

 Цена 
укупно са 
ПДВ – ом  

 Произвођач  

1 Алкохол  spirit vini 70% lit 1.800             

2 Бензин медицински lit 140             

3 Гел за ултразвук lit 140             

4 Глицерин   lit 160             
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5 Парафин oil   lit 10             

6 Гел EEG ECI 450ml kom 100             

УКУПНО ЗА ПАРТИЈУ: 
 Цена укупно без ПДВ - а    Цена укупно без ПДВ - а   

    

Партија 10 СИСТЕМИ 

Р.бр Назив Опис JM Количина 
 Цена по ЈМ 
без ПДВ – а  

 Стопа 
ПДВ – а  

 Укупна цена 
без ПДВ – а  

 Укупно 
ПДВ  

 Цена 
укупно са 
ПДВ – ом  

 Произвођач  

1 Систем за инфузију 

Са чврстим зашиљеним врхом који улази у 
боцу за инфузију, еластичном пумпајућом 

комором са провидним цревом дужине 175-
180cm, на коме се налази ручни регулатор 

брзине протока течности са точкићем и 
инјекционим портом 

kom 170.000             

2 Систем за инфузију 

Са интегрисаним бројачем капи тип "бубањ" 
за прецизно давање инфузије са дуплом 

скалом и инекцијоним портом за мерење 
протока инфузије у капима и милилитрима, 

укупне дужине минимум 250cm са luer 
lockom 

kom 120             

3 Систем за трансфузију 

Са чврстим зашиљеним врхом, великом 
комором, провидним цревом дужине 150cm, 
на коме се налази ручни регулатор протока 

са точкићем 

kom 2.400             

4 Бројач капи 

Који омогућава прецизно мерење инфузије 
тип "бубањ", са дуплом скалом и 

инекционим портом за мерење протока 
инфузије са капима и милилитрима, укупне 

дужине минимум 50cm са luer lockom 

kom 1.200             

ОБАВЕЗНО ДОСТАВИТИ УЗОРКЕ ЗА СВЕ СТАВКЕ 

УКУПНО ЗА ПАРТИЈУ: 

 Цена укупно без ПДВ - а    Цена укупно без ПДВ - а   
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Партија 11 УРИНАРНЕ КЕСЕ 

Р.бр Назив Опис JM Количина 
 Цена по ЈМ 
без ПДВ – а  

 Стопа 
ПДВ – а  

 Укупна цена 
без ПДВ – а  

 Укупно 
ПДВ  

 Цена 
укупно са 
ПДВ – ом  

 Произвођач  

1 Уринарне кесе 

Чврстих ивица, провидне са мерном скалом 
запремине 2 lit, са затварачем који спречава 
враћање урина у бешику, добра конекција са 

катетером и са цревом 90cm 

kom 100.000             

УКУПНО ЗА ПАРТИЈУ: 
 Цена укупно без ПДВ - а    Цена укупно без ПДВ - а   

    

Партија 12 УРИНАРНИ КАТЕТЕРИ 

Р.бр Назив Опис JM Количина 
 Цена по ЈМ 
без ПДВ – а  

 Стопа 
ПДВ – а  

 Укупна цена 
без ПДВ – а  

 Укупно 
ПДВ  

 Цена 
укупно са 
ПДВ – ом  

 Произвођач  

1 Фоли катетер 
Latex катетер CH14 двокраки, стерилан са                                    

балоном запремине 5-15ml kom 150             

2 Фоли катетер 
Latex катетер CH16 двокраки, стерилан са                                    

балоном запремине 5-15ml kom 2.500             

3 Фоли катетер Latex катетер CH18 двокраки, стерилан са                                    
балоном запремине 5-15ml 

kom 3.000             

4 Фоли катетер 
Latex катетер CH20 двокраки, стерилан са                                    

балоном запремине 5-15ml kom 2.500             

5 Фоли катетер 
Latex катетер CH22 и  CH24 двокраки, 

стерилан са                                    балоном 
запремине 5-15ml 

kom 600             

6 Фоли катетер 
Latex катетер CH18, 20 трокраки, стерилан са                                    

балоном запремине 30ml kom 250             

7 Фоли катетер 

100% силиконски катетер CH12, CH16, CH18 i 
CH20, кратак конусни нелатон врх, са 

меканим уграђеним интегрисаним балоном, 
радиопак тип, получврст, нетранспарентан  

kom 50             
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8 Адаптер за фоли катетер 
Универзални, стерилни са контролом 

пражњења мокраћне бешике и дугметом on-
off 

kom 50             

9 Нелатонов катетер Број 12, дужине 40cm kom 1.000             

10 Нелатонов катетер Број 14, дужине 40cm kom 500             

11 Ректални катетер Број 20 kom 120             

12 Ректални катетер Број 22 kom 80             

13 Ректални катетер Број 24 kom 80             

14 Ректални катетер Број 25 kom 50             

ОБАВЕЗНО ДОСТАВИТИ УЗОРКЕ ЗА СТАВКЕ: 2,3,7,8,9 и 11  

УКУПНО ЗА ПАРТИЈУ: 

 Цена укупно без ПДВ - а    Цена укупно без ПДВ - а   

    

Партија 13 СОНДЕ ТУБУСИ И КАНИЛЕ 

Р.бр Назив Опис JM Количина 
 Цена по ЈМ 
без ПДВ – а  

 Стопа 
ПДВ – а  

 Укупна цена 
без ПДВ – а  

 Укупно 
ПДВ  

 Цена 
укупно са 
ПДВ – ом  

 Произвођач  

1 Назо-гастрична сонда Број 16 kom 150             

2 Назо-гастрична сонда Број 18 kom 1.000             

3 Назо-гастрична сонда Број 20 kom 3.500             

4 Назо-гастрична сонда са stiletom-увођачем број 18 kom 50             
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5 Ендотрахијални тубус Стандардни број 7 kom 150             

6 Ендотрахијални тубус Стандардни број 7,5 kom 300             

7 Ендотрахијални тубус Стандардни број 8 kom 450             

8 Ендотрахијални тубус Стандардни број 8,5 kom 150             

9 Ендотрахијални тубус Стандардни број 9 kom 30             

10 Airway Број 3 и 4 kom 200             

11 Трахеостомска канила 
Број 7 и 7,5 од термосензитивног ПВЦ-а, са 

балоном високог волумена и ниског 
притиска  

kom 40             

12 Трахеостомска канила 
Број 8 од термосензитивног ПВЦ-а, са 
балоном високог волумена и ниског 

притиска  
kom 40             

13 Трахеостомска канила 
Број 8,5 од термосензитивног ПВЦ-а, са 

балоном високог волумена и ниског 
притиска  

kom 20             

14 Трахеостомска канила 
Број 9 од термосензитивног ПВЦ-а, са 
балоном високог волумена и ниског 

притиска  
kom 5             

15 Аспирациони сет 
Затворен тип за стерилну аспирацију за 48h,                                    

CH18 дужине 54cm kom 30             

16 Аспирациони катетер  Број 16 kom 15.000             

17 Аспирациони катетер  Број 18 kom 10.000             

ОБАВЕЗНО ДОСТАВИТИ УЗОРКЕ ЗА СТАВКЕ: 1,6,7,12,15 И 16 

УКУПНО ЗА ПАРТИЈУ: 
 Цена укупно без ПДВ - а    Цена укупно без ПДВ - а   
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Партија 14 ВАКУТАЈНЕРИ ЕПРУВЕТЕ И ИГЛЕ 

Р.бр Назив Опис JM Количина 
 Цена по ЈМ 
без ПДВ – а  

 Стопа 
ПДВ – а  

 Укупна цена 
без ПДВ – а  

 Укупно 
ПДВ  

 Цена 
укупно са 
ПДВ – ом  

 Произвођач  

1 Вакутајнер епрувете Седиментација-црна kom 20.000             

2 Вакутајнер епрувете Коагулација-плава kom 6.000             

3 Вакутајнер епрувете Серумска-црвена са гелом 13х100 7ml kom 40.000             

4 Вакутајнер епрувете Са литијум-хепарином 4ml kom 500             

5 Вакутајнер епрувете Крвна слика-љубичаста kom 30.000             

6 Вакутајнер baby set  
21G-из једног дела, оштрог врха са                                           

"крилцима", флексибилним цревом и luer 
adapterom 

kom 50.000             

7 Вакутајнер епрувете  Са тромбином за ургентне случајеве, 4-5ml kom 1.000             

8 Вакутајнер игле 
Стерилне, са силиконом пресвучене игле од 

нерђајућег челика, врхунски заоштреног 
косог врха 

kom 600             

9 Вакутајнер holder   kom 500             

10 Luer adapter   kom 1.600             

УКУПНО ЗА ПАРТИЈУ: 
 Цена укупно без ПДВ - а    Цена укупно без ПДВ - а   
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Партија 15 ПЕЛЕНЕ ЗА ОДРАСЛЕ 

Р.бр Назив Опис JM Количина 
 Цена по ЈМ 
без ПДВ – а  

 Стопа 
ПДВ – а  

 Укупна цена 
без ПДВ – а  

 Укупно 
ПДВ  

 Цена 
укупно са 
ПДВ – ом  

 Произвођач  

1 Дневна пелена 

А30 kom, величина L (70 – 100 кг), обим 
струка 100 – 150 cm, моћ упијања по ISO 

11948 – 1 2.700 ml, моћ упијања под 
притиском  према MDS 1/93 сертификату 

најмање 1.100 gr, брзине упијања min 4ml/s, 

према MDS 1/93 сертификату, испуштање 
течности max 2 gr, према MDS 1/93 

сертификату, анатомски облик и индикатор 
влажности. 

kom 80.000             

2 Ноћна пелена 

А30 kom, величина L (70 – 100 кг), обим 
струка 100 – 150 cm, моћ упијања по ISO 

11948 – 1 3.200 ml, моћ упијања под 
притиском  према MDS 1/93 сертификату 

најмање 1.100 gr, брзине упијања min 4ml/s, 
према MDS 1/93 сертификату, испуштање 

течности max 2 gr, према MDS 1/93 
сертификату, анатомски облик и индикатор 

влажности. 

kom 80.000             

 Понуђач је у обавези да достави MDS сертификат издат од стране независне акредитоване лабораторије, као и доказ о акредитацији лабораторије за ову методу. Понуђач је 
у обавези да достави и извештај независне акредитоване лабораторије о моћима упијања по ISO 11948 – 1, као и доказ акредитације за лабораторију по овој методи. 

ДОСТАВИТИ УЗОРКЕ ЗА СВЕ СТАВКЕ 

УКУПНО ЗА ПАРТИЈУ: 
 Цена укупно без ПДВ - а    Цена укупно без ПДВ - а   

    

Партија 16 САНИТЕТСКИ ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ 

Р.бр Назив Опис JM Количина 
 Цена по ЈМ 
без ПДВ – а  

 Стопа 
ПДВ – а  

 Укупна цена 
без ПДВ – а  

 Укупно 
ПДВ  

 Цена 
укупно са 
ПДВ – ом  

 Произвођач  

1 Газа Hydro нестерилна 80х100m kom 350             
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2 Компресе Нестерилне 5х5cm kom 12.000             

3 Компресе Нестерилне 7,5х7,5cm kom 16.000             

4 Компресе Нестерилне 10х10cm kom 70.000             

5 Компресе Стерилне 7,5х7,5cm kom 1.200             

6 Компресе Стерилне 10х10cm kom 1.200             

7 Вата Папирна kg 350             

8 Вата Санитетска (обавезно доставити узорак) kg 600             

9 Завој 8х5   kom 9.000             

10 Завој 15х5   kom 720             

11 Галопласт 5х5 Платно, хипоалергијски kom 1.000             

12 Галопласт 5х5 Свила, хипоалергијски kom 1.000             

УКУПНО ЗА ПАРТИЈУ: 

 Цена укупно без ПДВ - а    Цена укупно без ПДВ - а   

    

Партија 17 СТЕРИЛНЕ КОМПРЕСЕ ЗА ВЛАЖНО ЗАРАСТАЊЕ РАНА 

Р.бр Назив Опис JM Количина 
 Цена по ЈМ 
без ПДВ – а  

 Стопа 
ПДВ – а  

 Укупна цена 
без ПДВ – а  

 Укупно 
ПДВ  

 Цена 
укупно са 
ПДВ – ом  

 Произвођач  

1 Компреса 
Стерилна са активним угљем и сребром 

10х10cm kom 300             
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2 Компреса Стерилна, хидроколоидна, лепљива 10х10cm kom 300             

3 Компреса Стерилна, хидроколоидна, лепљива 20х20cm kom 180             

4 Компреса Стерилна, са Ca-algin 5x5cm kom 180             

5 Компреса Стерилна, са Ca-algin 10x10cm kom 300             

6 Компреса Антимикробна, хидробалансна 5x5cm kom 240             

7 Хидрогел За некротична ткива, у шприцу 20gr. kom 240             

УКУПНО ЗА ПАРТИЈУ: 

 Цена укупно без ПДВ - а    Цена укупно без ПДВ - а   

    

Партија 18 СПЕЦИФИЧНЕ ХИПОАЛЕРГИЈСКИ ФЛАСТЕРИ И ПОКРИВКЕ 

Р.бр Назив Опис JM Количина 
 Цена по ЈМ 
без ПДВ – а  

 Стопа 
ПДВ – а  

 Укупна цена 
без ПДВ – а  

 Укупно 
ПДВ  

 Цена 
укупно са 
ПДВ – ом  

 Произвођач  

1 Фластер Хируршки, перфорирани, хипоалергијски 
2,5cmx9, 14m kom 400             

2 Фластер 
Хируршки, перфорирани, хипоалергијски 

5cmx9, 14m kom 200             

3 Фластер 

Хируршки, на белој основи, 2,5cmx9, 14m, са 
уздужно-попречном цепљивошћу, без 

заштитног папира, хипоалергијски од Rayon-
polestra. 

kom 3.000             

4 Фластер 

Хируршки, на белој основи, 5cmx9, 14m, са 
уздужно-попречном цепљивошћу, без 

заштитног папира, хипоалергијски од Rayon-
polestra. 

kom 3.000             

5 Фластер 
Хируршки, за фиксирање, на нетканој 

основи, са перфорацијама на 5cm, 2,5cmx9, 
14m 

kom 400             
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6 Фластер 
Хируршки, за фиксирање, на нетканој 

основи, са перфорацијама на 5cm, 5cmx9, 
14m 

kom 200             

7 Фластер 
Прозирни, за заштиту централног венског 
катетера са hloroheksidinom, 8,5x11,5cm kom 100             

8 Завој Самолепљиви, еластичан 7,5cmx4,6m kom 35             

9 Фластер 
За затварање и заштиту убодних места код 

ендоскопских процедура 6x4,8cm kom 300             

10 Траке 
Стерилне, за затварање рана са ојачањем, 

1,2x10cm kom 150             

11 Фластер За заштиту I.V. Каниле 7х8,5cm, прозирни, са 
две стерилне тракице и оквиром kom 3.000             

УКУПНО ЗА ПАРТИЈУ: 

 Цена укупно без ПДВ - а    Цена укупно без ПДВ - а   

    

Партија 19 СРЕДСТВО ЗА НЕГУ КОЖЕ И СЛУЗОКОЖЕ 

Р.бр Назив Опис JM Количина 
 Цена по ЈМ 
без ПДВ – а  

 Стопа 
ПДВ – а  

 Укупна цена 
без ПДВ – а  

 Укупно 
ПДВ  

 Цена 
укупно са 
ПДВ – ом  

 Произвођач  

1 
Средство на бази 
октанида 

За антисептички третман коже, рана и 
слузокоже  паковање 1000ml lit 100             

УКУПНО ЗА ПАРТИЈУ: 
 Цена укупно без ПДВ - а    Цена укупно без ПДВ - а   
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Партија 20 PVC ШПРИЦ И ИГЛЕ ЗА ТЕРАПИЈУ 

Р.бр Назив Опис JM Количина 
 Цена по ЈМ 
без ПДВ – а  

 Стопа 
ПДВ – а  

 Укупна цена 
без ПДВ – а  

 Укупно 
ПДВ  

 Цена 
укупно са 
ПДВ – ом  

 Произвођач  

1 Шприц 

PVC шприц 2/3ml, троделни, стерилан за 
једнократну употребу, са лаганим 

покретањем клипа без латекса, уз смањену 
снагу притиска обезбеђен од цурења, са 

потпорним прстеном који спречава случајно 
повлачење клипа, провидног буренцета 
обележеног мерном скалом, лаганог и 
равномерног истицања под високим 

притиском са luer спојем 

kom 30.000             

2 Шприц 

PVC шприц 5ml, троделни, стерилан за 
једнократну употребу, са лаганим 

покретањем клипа без латекса, уз смањену 
снагу притиска обезбеђен од цурења, са 

потпорним прстеном који спречава случајно 
повлачење клипа, провидног буренцета 
обележеног мерном скалом, лаганог и 
равномерног истицања под високим 

притиском са luer спојем 

kom 38.000             

3 Шприц 

PVC шприц 10ml, троделни, стерилан за 
једнократну употребу, са лаганим 

покретањем клипа без латекса, уз смањену 
снагу притиска обезбеђен од цурења, са 

потпорним прстеном који спречава случајно 
повлачење клипа, провидног буренцета 
обележеног мерном скалом, лаганог и 
равномерног истицања под високим 

притиском са luer спојем 

kom 55.000             

4 Шприц 

PVC шприц 20ml, троделни, стерилан за 
једнократну употребу, са лаганим 

покретањем клипа без латекса, уз смањену 
снагу притиска обезбеђен од цурења, са 

потпорним прстеном који спречава случајно 
повлачење клипа, провидног буренцета 
обележеног мерном скалом, лаганог и 
равномерног истицања под високим 

притиском са luer спојем 

kom 80.000             



ССппеецциијјааллннаа  ббооллннииццаа    »»ССввееттии  ССаавваа««  

ББооллннииццаа  ззаа  ллееччеењњее  ццееррееббрроовваассккууллааррнниихх  ббооллеессттии  

ННееммаањњииннаа  ббрр..22  1111000000  ББееооггрраадд,,  ССррббиијјаа  

 

- 74 - 
MM..ПП..  ________________________________________  ((ппееччааттоомм  ии  ппооттппииссоомм  ооввееррииттии  ссттррааннииццее  ккоојјее  ссее  ддооссттааввљљаајјуу))  

5 Шприц 

PVC шприц 50/60ml са продуженом скалом 
до 60ml, троделни, стерилан за једнократну 
употребу, са лаганим покретањем клипа без 

латекса, уз смањену снагу притиска 
обезбеђен од цурења, са потпорним 

прстеном који спречава случајно повлачење 
клипа, провидног буренцета обележеног 
мерном скалом, лаганог и равномерног 

истицања под високим притиском са luer 
спојем 

kom 1.500             

6 Шприц 

PVC шприц 50/60ml са продуженом скалом 
до 60ml, троделни, стерилан за једнократну 
употребу, са лаганим покретањем клипа без 

латекса, уз смањену снагу притиска 
обезбеђен од цурења, са потпорним 

прстеном који спречава случајно повлачење 
клипа, провидног буренцета обележеног 
мерном скалом, лаганог и равномерног 

истицања под високим притиском CATHETER 

тип 

kom 1.000             

7 Шприц 

PVC шприц 100/120ml са продуженом скалом 
до 120ml, троделни, стерилан за једнократну 
употребу, са лаганим покретањем клипа без 

латекса, уз смањену снагу притиска 
обезбеђен од цурења, са потпорним 

прстеном који спречава случајно повлачење 
клипа, провидног буренцета обележеног 
мерном скалом, лаганог и равномерног 

истицања под високим притиском CATHETER 
тип 

kom 200             

8 Шприц 

PVC шприц 1ml дводелни, са одвојеном 
иглом 26G/0,45mm/*12mm у заједничком 
паковању, стерилни инсулински шприц за 
једнократну употребу, лагано покретање 

клипа без латекса, обложено мерном скалом 
U-100 са luer спојем 

kom 15.000             

9 Шприц 

PVC шприц 0,5ml, са фиксираном иглом 
30Gx8mm, троделни, стерилан за 
једнократну употребу, са лаганим 

покретањем клипа без латекса, уз смањену 
снагу притиска обезбеђен од цурења, са 

потпорним прстеном који спречава случајно 
повлачење клипа, провидног буренцета 

обележеног мерном скалом, лаганог и 
равномерног истицања. 

kom 1.000             
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10 Игле 

Ињекционе игле 08*40mm и 0,9*40mm 
направљене од високо квалитетног челика, 

са танким зидом игле пресвученим 
силиконом, стерилне за једнократну 

употребу 

kom 100.000             

11 Игле 

Ињекционе игле 08*50mm направљене од 
високо квалитетног челика, са танким зидом 

игле пресвученим силиконом, стерилне за 
једнократну употребу 

kom 5.000             

12 Игле 

Ињекционе игле 1,2*40mm направљене од 
високо квалитетног челика, са танким зидом 

игле пресвученим силиконом, стерилне за 
једнократну употребу 

kom 80.000             

ОБАВЕЗНО ДОСТАВИТИ УЗОРКЕ ЗА СВЕ СТАВКЕ 

УКУПНО ЗА ПАРТИЈУ: 

 Цена укупно без ПДВ - а    Цена укупно без ПДВ - а   

    

Партија 21 ХИРУРШКЕ, ПРЕГЛЕДНЕ РУКАВИЦЕ 

Р.бр Назив Опис JM Количина 
 Цена по ЈМ 
без ПДВ – а  

 Стопа 
ПДВ – а  

 Укупна цена 
без ПДВ – а  

 Укупно 
ПДВ  

 Цена 
укупно са 
ПДВ – ом  

 Произвођач  

1 Хируршке рукавице 

Вел. 6,5-9, стерилне за једнократну примену, 
са талком, од природног латекса, анатомске, 
са уроланом ивицом. Потребно је доставити 
оригиналну или печатом понуђача оверену 

фотокопију каталога произвођача, или друго 
штампано издање (оригиналну техничку 

спецификацију произвођача - Tehnical Data 
Sheet) на српском или енглеском језику, са 

техничким карактеристикама добра која 
нуди, из кога Наручилац може 

недвосмислено утврдити да понуђено добро, 
у свему одговара захтевима из конкурсне 

документације, потребно је обележити 
карактеристике којима се доказују захтеви из 
конкурсне документације: EN 455-1: AQL ≤ 1; 

EN 455-3: ниво протеина мањи од 30µg/g 
(Lowry/HPLC метода); ниво ендотоксина 

мањи од 0,1 EU/ml (LAL тест) 

par 7.200             
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2 Прегледне рукавице 

Вел. S, M, L, XL, нестерилне, од природног 
латекса, са пудером, беле боје дужине 
минимум 240mm, дебљине на прстима 
0,20mm (двоструко), на длану 0,16mm 

(двоструко), на манжетни 0,11mm 
(двоструко), ниво протеина мањи од 80 µg/g 
(Lowry метода), ниво контроле квалитета на 

перфорацији AQl 1.5 према EN 455-1, 
отпорност на кидање ≥ 6N, отпорност на 
инфективне агенсе према ASTM-F-1671, 

једнократна заштитна рукавица III категорије, 
комплексне израде, за висок ризик да 

испуњава PPE стандард (EN374; EN420),  
доставити оригиналан каталог, и копију 

Декларације о усаглашености производа са 
CE регулативом 

kom 1.200.000             

3 Прегледне рукавице 

Вел. S, M, L, XL, нестерилне од нитрила, без 
пудера, у боји, са текстуром на прстима, 
дужине минимум 240mm, дебљине на 

прсима 0,16mm (двоструко), на длану 
0,10mm (двострко), на манжетни 0,08mm 

(двоструко), хлорисане изнутра ради лакшег 
навлачења, ниво контроле квалитета на 

перфорације AQL 1.5 према EN455-1, 
отпорност на кидање ≥ 7N, отпорност на 
инфективне агенсе према ASTM-F-1671, 

једнократна заштитна рукавица III категорије, 
комплексне израде, за висок ризик да 

испуњава PPE стандард (EN374; EN420),  
доставити оригиналан каталог, и копију 

Декларације о усаглашености производа са 
CE регулативом 

kom 12.000             

ОБАВЕЗНО ДОСТАВИТИ УЗОРКЕ ЗА СВЕ СТАВКЕ 

УКУПНО ЗА ПАРТИЈУ: 

 Цена укупно без ПДВ - а    Цена укупно без ПДВ - а   
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Партија 22 PVC РУКАВИЦЕ 

Р.бр Назив Опис JM Количина 
 Цена по ЈМ 
без ПДВ – а  

 Стопа 
ПДВ – а  

 Укупна цена 
без ПДВ – а  

 Укупно 
ПДВ  

 Цена 
укупно са 
ПДВ – ом  

 Произвођач  

1 PVC рукавица   kom 300.000             

УКУПНО ЗА ПАРТИЈУ: 

 Цена укупно без ПДВ - а    Цена укупно без ПДВ - а   

    

Партија 23 I.V. КАНИЛЕ 

Р.бр Назив Опис JM Количина 
 Цена по ЈМ 
без ПДВ – а  

 Стопа 
ПДВ – а  

 Укупна цена 
без ПДВ – а  

 Укупно 
ПДВ  

 Цена 
укупно са 
ПДВ – ом  

 Произвођач  

1 I.V. каниле  

Са улазним портом, брзим и поузданим 
затварањем катетера после извлачења игле, 

са крилцима и са ињекционим 
хипоалергијским улазом са једносмерном 
вулвом на средини крилаца без латекса и 

PVC, са могућношћу дорзалне верзије 

kom 70.000             

2 Наставак за браунилу Двокраки и трокраки kom 1.000             

3 CVK - двокраки   kom 100             

УКУПНО ЗА ПАРТИЈУ: 

 Цена укупно без ПДВ - а    Цена укупно без ПДВ - а   
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Партија 24 СКАЛПЕЛИ 

Р.бр Назив Опис JM Количина 
 Цена по ЈМ 
без ПДВ – а  

 Стопа 
ПДВ – а  

 Укупна цена 
без ПДВ – а  

 Укупно 
ПДВ  

 Цена 
укупно са 
ПДВ – ом  

 Произвођач  

1 Скалпел бр 11   kom 1.000             

УКУПНО ЗА ПАРТИЈУ: 

 Цена укупно без ПДВ - а    Цена укупно без ПДВ - а   

    

Партија 25 МАСКЕ ЗА КИСЕОНИК 

Р.бр Назив Опис JM Количина 
 Цена по ЈМ 
без ПДВ – а  

 Стопа 
ПДВ – а  

 Укупна цена 
без ПДВ – а  

 Укупно 
ПДВ  

 Цена 
укупно са 
ПДВ – ом  

 Произвођач  

1 Маска за кисеоник 
Са клипсом за нос, са продуженом линијом 

од 210cm kom 200             

УКУПНО ЗА ПАРТИЈУ: 

 Цена укупно без ПДВ - а    Цена укупно без ПДВ - а   

    

Партија 26 ИГЛЕ ЗА СПИНАЛНУ АНЕСТЕЗИЈУ 

Р.бр Назив Опис JM Количина 
 Цена по ЈМ 
без ПДВ – а  

 Стопа 
ПДВ – а  

 Укупна цена 
без ПДВ – а  

 Укупно 
ПДВ  

 Цена 
укупно са 
ПДВ – ом  

 Произвођач  

1 
Игле за спиналну 
анестезију 

18G, оштре, чврсте са мандреном kom 100             

2 
Игле за спиналну 
анестезију 

20G, оштре, чврсте са мандреном kom 100             

3 
Игле за спиналну 
анестезију 

22G, оштре, чврсте са мандреном kom 100             
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4 
Сет за спиналну 
анестезију 

  komplet 5             

УКУПНО ЗА ПАРТИЈУ: 

 Цена укупно без ПДВ - а    Цена укупно без ПДВ - а   

    

Партија 27 ФИЛТЕРИ/HME,СЛАВИНИЦЕ И УВОЂАЧИ 

Р.бр Назив Опис JM Количина 
 Цена по ЈМ 
без ПДВ – а  

 Стопа 
ПДВ – а  

 Укупна цена 
без ПДВ – а  

 Укупно 
ПДВ  

 Цена 
укупно са 
ПДВ – ом  

 Произвођач  

1 Филтер/HME 

Антибактеријски, антивирисну, 
електростатички, са CO2 портом, бактеријска 
и вирална филтрација 99.999/99.9999, Tidal 

volume 300-1500ml, тежине 29 gr 

kom 800             

2 Канила за оксигенацију   kom 500             

3 Трокрака славиница   kom 1.500             

4 Увођач за интубацију 
ООд алуминијума са спољним омотачем, од 

polyethilena величине од 4,2mm - 335mm 
дуине, за трахеалне тубусе бр.5.0 до 8.0 

kom 50             

5 Увођач за интубацију 
ООд алуминијума са спољним омотачем, од 

polyethilena величине од 5.0mm - 365mm 

дуине, за трахеалне тубусе бр.8.5 до 11 
kom 50             

ОБАВЕЗНО ДОСТАВИТИ УЗОРКЕ ЗА СВЕ СТАВКЕ 

УКУПНО ЗА ПАРТИЈУ: 

 Цена укупно без ПДВ - а    Цена укупно без ПДВ - а   
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Партија 28 ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ ЗА "BRAUN" ПУМПЕ 

Р.бр Назив Опис JM Количина 
 Цена по ЈМ 
без ПДВ – а  

 Стопа 
ПДВ – а  

 Укупна цена 
без ПДВ – а  

 Укупно 
ПДВ  

 Цена 
укупно са 
ПДВ – ом  

 Произвођач  

1 Шприц за пумпе 
Перфусор шприц 50ml са иглом "Braun" или 

еквивалент kom 1.500             

2 Инфусомат 
Space line дужине 250cm "Braun" или 

еквивалент kom 500             

3 Инфусомат FMS line "Braun" или еквивалент kom 500             

4 Тубинг за шприц пумпе "Braun" или еквивалент kom 1.000             

УКУПНО ЗА ПАРТИЈУ: 

 Цена укупно без ПДВ - а    Цена укупно без ПДВ - а   

    

Партија 29 ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ ЗА "ALARIS" ПУМПЕ 

Р.бр Назив Опис JM Количина 
 Цена по ЈМ 
без ПДВ – а  

 Стопа 
ПДВ – а  

 Укупна цена 
без ПДВ – а  

 Укупно 
ПДВ  

 Цена 
укупно са 
ПДВ – ом  

 Произвођач  

1 Шприц за пумпе 
Перфусор шприц 50ml са иглом "Alaris" или 

еквивалент kom 700             

2 Инфусиони систем 
за GW волуметријска пумпа "Alaris" или 

еквивалент kom 750             

3 Тубинг за шприц пумпе "Alaris" или еквивалент kom 700             

УКУПНО ЗА ПАРТИЈУ: 

 Цена укупно без ПДВ - а    Цена укупно без ПДВ - а   
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Партија 30 СТЕРИЛНИ ЛУБРИКАНТ 

Р.бр Назив Опис JM Количина 
 Цена по ЈМ 
без ПДВ – а  

 Стопа 
ПДВ – а  

 Укупна цена 
без ПДВ – а  

 Укупно 
ПДВ  

 Цена 
укупно са 
ПДВ – ом  

 Произвођач  

1 Стерилни лубрикант Гел апликатор са анестетиком и аналгетиком kom 4.000             

УКУПНО ЗА ПАРТИЈУ: 

 Цена укупно без ПДВ - а    Цена укупно без ПДВ - а   

    

Партија 31 АСЕПСОЛ 

Р.бр Назив Опис JM Количина 
 Цена по ЈМ 
без ПДВ – а  

 Стопа 
ПДВ – а  

 Укупна цена 
без ПДВ – а  

 Укупно 
ПДВ  

 Цена 
укупно са 
ПДВ – ом  

 Произвођач  

1 Асепсол Паковање 1 lit lit 100             

УКУПНО ЗА ПАРТИЈУ: 

 Цена укупно без ПДВ - а    Цена укупно без ПДВ - а   

    

Партија 32 РАЗНИ МЕДИЦИНСКИ ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ 

Р.бр Назив Опис JM Количина 
 Цена по ЈМ 
без ПДВ – а  

 Стопа 
ПДВ – а  

 Укупна цена 
без ПДВ – а  

 Укупно 
ПДВ  

 Цена 
укупно са 
ПДВ – ом  

 Произвођач  

1 
Апарат за мерење крвног 
притиска 

  kom 80             

2 Топломер Дигитални kom 350             

3 Есмархова повеска   kom 250             
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4 Гумирано платно Мушема ролна 25m kom 35             

5 PVC гуска   kom 150             

6 PVC лопата   kom 150             

7 Чашица за копрокултуру   kom 1.200             

8 Бочица за урин   kom 15.000             

9 Комплет за брис   kom 350             

10 Траке за BAYER проверити (ACCU CHEK activ) 50/1 kom 100             

11 
Траке за контролу 
стерилизације 

За суви стерилизатор kom 20             

УКУПНО ЗА ПАРТИЈУ: 
 Цена укупно без ПДВ - а    Цена укупно без ПДВ - а   

    

Партија 33 ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ ЗА EKG АПАРАТ 

Р.бр Назив Опис JM Количина 
 Цена по ЈМ 
без ПДВ – а  

 Стопа 
ПДВ – а  

 Укупна цена 
без ПДВ – а  

 Укупно 
ПДВ  

 Цена 
укупно са 
ПДВ – ом  

 Произвођач  

1 Пумпице за EKG   kom 60             

2 EKG електроде са гелом   kom 20.000             

3 Штипаљке за електроде   kom 150             

УКУПНО ЗА ПАРТИЈУ: 

 Цена укупно без ПДВ - а    Цена укупно без ПДВ - а   
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Партија 34 НАЗАЛНИ КИСЕОНИЧКИ СЕТ 

Р.бр Назив Опис JM Количина 
 Цена по ЈМ 
без ПДВ – а  

 Стопа 
ПДВ – а  

 Укупна цена 
без ПДВ – а  

 Укупно 
ПДВ  

 Цена 
укупно са 
ПДВ – ом  

 Произвођач  

1 Назални кисеонички сет Са продуженом линијом 210cm kom 200             

2 Ребраста црева За централни О2 kom 100             

УКУПНО ЗА ПАРТИЈУ: 
 Цена укупно без ПДВ - а    Цена укупно без ПДВ - а   

    

Партија 35 МЕДИЦИНСКИ ШАМПОН 

Р.бр Назив Опис JM Количина 
 Цена по ЈМ 
без ПДВ – а  

 Стопа 
ПДВ – а  

 Укупна цена 
без ПДВ – а  

 Укупно 
ПДВ  

 Цена 
укупно са 
ПДВ – ом  

 Произвођач  

1 Медицински шампон Шампон за уклањање вашки паковање 300ml kom 24             

УКУПНО ЗА ПАРТИЈУ: 

 Цена укупно без ПДВ - а    Цена укупно без ПДВ - а   

    

Партија 36 ХИРУРШКЕ КАПЕ, КАЉАЧЕ, МАСКЕ, ШПАТУЛЕ 

Р.бр Назив Опис JM Количина 
 Цена по ЈМ 
без ПДВ – а  

 Стопа 
ПДВ – а  

 Укупна цена 
без ПДВ – а  

 Укупно 
ПДВ  

 Цена 
укупно са 
ПДВ – ом  

 Произвођач  

1 Каљаче  За диспензер kom 3.500             

2 Каљаче    kom 3.500             
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3 Хируршке маске   kom 8.000             

4 Хируршке капе   kom 3.000             

5 Шпатуле   kom 6.500             

УКУПНО ЗА ПАРТИЈУ: 
 Цена укупно без ПДВ - а    Цена укупно без ПДВ - а   

    

Партија 37 ВЛАЖНЕ МАРАМИЦЕ, СПРЕЈ ЗА САНИТИЗАЦИЈУ РАДНИХ ПОВРШИНА 

Р.бр Назив Опис JM Количина 
 Цена по ЈМ 
без ПДВ – а  

 Стопа 
ПДВ – а  

 Укупна цена 
без ПДВ – а  

 Укупно 
ПДВ  

 Цена 
укупно са 
ПДВ – ом  

 Произвођач  

1 Влажне марамице 
Универзалне марамице за дезинфекцију 

руку, радних површина и опреме паковање 
200kom 

pak 600             

2 Спороцидне марамице 
Које уништавају споре и друге 

микроорганизме паковање 25kom pak 600             

3 Спреј 
За дезинфекцију површин и филтера клима 

уређаја, паковање пластична боца са 
распршивачем 500ml 

kom 70             

УКУПНО ЗА ПАРТИЈУ: 

 Цена укупно без ПДВ - а    Цена укупно без ПДВ - а   
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Партија 38 ДЕЗИНФЕКЦИОНА МЕДИЦИНСКА СРЕДСТВА 

Р.бр Назив Опис JM Количина 
 Цена по ЈМ 
без ПДВ – а  

 Стопа 
ПДВ – а  

 Укупна цена 
без ПДВ – а  

 Укупно 
ПДВ  

 Цена 
укупно са 
ПДВ – ом  

 Произвођач  

1 
Препарат за постизање 
високог нивоа 
дезенфекције 

На бази перисирћетне киселине, без 
алдехида, без фенола, без водоник 

пероксида, широка компатибилност са 
материјалима, раствор спреман за употребу 

одмах након активације, неутрална Ph, 
вишедневна стабилност радног раствора, 

постизање спороцидног ефекта за максимум 
5 мин. 

lit 250             

2 
Медицинско средство за 
дезинфекцију 
инструмената и прибора 

На бази алкиламина и QUAT, без алдехида, 
без фенола,без ензима, концетрат, 

вишедневна стабилност радног раствора 
lit 150             

3 
Медицински детерџент 
за чишћење медицинске 
опреме 

Без фосфата. Без дезинфицијенса, 
биоразградив, компатибилан са 
дезинфицијенсима, концетрат 

lit 480             

4 

Медицинско средство за 
дезинфекцију прибора 
опреме и медицинских 
површина 

На бази QUAT алкиламина, без алдехида, без 
фенола, концетрат lit 200             

5 
Медицинско средство за 
дезинфекцију прибора 
опреме и површина 

На бази перисирћетне киселине, без 
алдехида, без фенола, концетрат 

kg 96             

6 
Медицинско средство за 
брзу дезинфекцију 
медицинских површина 

На бази минимум два алкохола и деривата 
алкиламина, контактно време за 

бактериидну и фугицидну ефикасност 30 
секунди, раствор спреман за употребу 

lit 50             

7 
Медицинско средство за 
брзу дезинфекцију 
медицинских површина 

На бази минимум два алкохола и деривата 
алкиламина, контактно време за 

бактериидну и фугицидну ефикасност 30 
секунди, раствор спреман за употребу 
паковање до 500 мл са распршивачем 

lit 96             

УКУПНО ЗА ПАРТИЈУ: 

 Цена укупно без ПДВ - а    Цена укупно без ПДВ - а   
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Партија 39 СРЕДСТВА ЗА САНИТИЗАЦИЈУ 

Р.бр Назив Опис JM Количина 
 Цена по ЈМ 
без ПДВ – а  

 Стопа 
ПДВ – а  

 Укупна цена 
без ПДВ – а  

 Укупно 
ПДВ  

 Цена 
укупно са 
ПДВ – ом  

 Произвођач  

1 
Медицински лосион за 
прање руку и тела 

Неутралне pH вредности пак до 500 мл lit 1.100             

2 
Медицински лосион за 
прање руку и тела 

pH неутралан lit 24             

3 
Медицински 
антибактеријски лосион 

На бази активне супстанце: триклосана или 
хлорхексидина пак до 500 мл lit 200             

4 
Течни дезинфицијенс за 
руке 

На бази активних супстанци: минимум два 
алкохола и QUAT или хлорхексидина 

паковање до 1000 мл 
lit 1.800             

5 
Течни дезинфицијенс за 
руке 

На бази активних супстанци: минимум два 
алкохола и QUAT или хлорхексидина  kg 400             

6 Крема за негу руку Паковање до 500 мл lit 240             

7 

Препарат за симултано 
чишћење и дезинфекцију 
прибора и опреме у 
просторијама за 
прехрану 

На бази алкиламина (ефикасан против 
салмонеле и туберкулоцид) lit 40             

За ставке 4 и 5, потребно је доставити извештаје тестирања у складу са ЕN 1500 (или одговарајући) у складу са ЕN 12971 (или одговарајући)  

УКУПНО ЗА ПАРТИЈУ: 
 Цена укупно без ПДВ - а    Цена укупно без ПДВ - а   

    

Партија 40 РЕАГЕНСИ ЗА БИОХЕМИЈСКЕ АНАЛИЗЕ ЗА ILAB ARIES 

Р.бр Назив Опис JM Количина 
 Цена по ЈМ 
без ПДВ – а  

 Стопа 
ПДВ – а  

 Укупна цена 
без ПДВ – а  

 Укупно 
ПДВ  

 Цена 
укупно са 
ПДВ – ом  

 Произвођач  

1 Глукоза оксидаза Тест за 1 мин ml 4.800             
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2 Реагенс за CRP   ml 3.000             

3 Калибратор за CRP   kut 2             

4 Реагенс за LDH   ml 1.080             

5 Директан тест HDL   ml 960             

6 Калибратор за HDL   kut 1             

7 
Kontrolni serum - 
normalan 

  pak 7             

8 Kontrolni serum - patološki   pak 4             

9 
Мултикалибратор за 
биохемијске анализе 

  pak 2             

10 
Реагенс за укупни 
билирубин 

  ml 3.600             

11 
Реагенс за директни 
билирубин 

  ml 1.400             

12 
Реагенс за укупне 
протеине у серуму 

  ml 2.500             

13 Реагенс за гвожђе   ml 1.600             

14 Реагенс за Gama GT   ml 300             

15 Протеини у ликвору   ml 300             

16 Контролни серум Сви параметри kom 12             

17 Контрола за CKMB   kom 2             

18 
Детерџент за прање 
кивета 

  kut 10             
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19 Детерџен за прање игала   kut 10             

20 Серумске чашице за Aries   kom 1.500             

21 
Детерџент за прање игле 
кисел. 

  kut 6             

22 Реакционе кивете за Aries   kut 1             

23 
Носачи за серумске 
чашице за Aries 

  kom 5             

24 Реагенс за CKMB   ml 500             

Понуђач је у обавези да достави потврду произвођача опреме, да су понуђени реагенси компатибилни, те да се могу поставити и применити на апарату за који се врши 
набавка (ILAB ARIES) 

УКУПНО ЗА ПАРТИЈУ: 

 Цена укупно без ПДВ - а    Цена укупно без ПДВ - а   

    

Партија 41 РЕАГЕНСИ ЗА КОАГУЛОМЕТАР ACL 700 

Р.бр Назив Опис JM Количина 
 Цена по ЈМ 
без ПДВ – а  

 Стопа 
ПДВ – а  

 Укупна цена 
без ПДВ – а  

 Укупно 
ПДВ  

 Цена 
укупно са 
ПДВ – ом  

 Произвођач  

1 
Реагенс за протромбиско 
време 

  ml 3.400             

2 Реагенс за APTT   ml 2.500             

3 Референтна емулзија   pak 65             

4 Реакциони ротори   kut 12             

5 Чашице за узорке   kom 1.000             
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6 Принтер папир за ACL 700   kut 10             

7 Калибрациона плазма   kut 2             

8 
Контролна плазма - 
нормална 

  kut 2             

9 
Контролна плазма - 
патолошка 

  kut 1             

Понуђач је у обавези да достави потврду произвођача опреме, да су понуђени реагенси компатибилни, те да се могу поставити и применити на апарату за који се врши 
набавка (ACL 700) 

УКУПНО ЗА ПАРТИЈУ: 
 Цена укупно без ПДВ - а    Цена укупно без ПДВ - а   

    

Партија 42 РЕАГЕНСИ ЗА ХЕМАТОЛОШКИ АНАЛИЗАТОР Coulter Hmx 

Р.бр Назив Опис JM Количина 
 Цена по ЈМ 
без ПДВ – а  

 Стопа 
ПДВ – а  

 Укупна цена 
без ПДВ – а  

 Укупно 
ПДВ  

 Цена 
укупно са 
ПДВ – ом  

 Произвођач  

1 Izoton III   kom 80             

2 Lyse S   kom 24             

3 Clenz   kom 14             

4 HMX Pak   kom 14             

5 Coulter latron primer 1   kom 1             

6 Coulter latron control 2   kom 1             

7 Контроле крви за HMX   kom 3             
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8 Контроле крви за HMX/AL   kom 4             

Понуђач је у обавези да достави потврду произвођача опреме, да су понуђени реагенси компатибилни, те да се могу поставити и применити на апарату за који се врши 
набавка (Coulter Hmx) 

УКУПНО ЗА ПАРТИЈУ: 

 Цена укупно без ПДВ - а    Цена укупно без ПДВ - а   

    

Партија 43 РЕАГЕНСИ ЗА ХЕМАТОЛОШКИ АНАЛИЗАТОР Coulter  

Р.бр Назив Опис JM Количина 
 Цена по ЈМ 
без ПДВ – а  

 Стопа 
ПДВ – а  

 Укупна цена 
без ПДВ – а  

 Укупно 
ПДВ  

 Цена 
укупно са 
ПДВ – ом  

 Произвођач  

1 Diff Act pak   kom 30             

2 Act Rince   kom 17             

3 Контроле крви за ACT    kom 8             

Понуђач је у обавези да достави потврду произвођача опреме, да су понуђени реагенси компатибилни, те да се могу поставити и применити на апарату за који се врши 
набавка (Coulter) 

УКУПНО ЗА ПАРТИЈУ: 

 Цена укупно без ПДВ - а    Цена укупно без ПДВ - а   

    

Партија 44 РЕАГЕНСИ ЗА ЕЛЕКТРОЛИТЕ Ilyte 

Р.бр Назив Опис JM Количина 
 Цена по ЈМ 
без ПДВ – а  

 Стопа 
ПДВ – а  

 Укупна цена 
без ПДВ – а  

 Укупно 
ПДВ  

 Цена 
укупно са 
ПДВ – ом  

 Произвођач  

1 Solution Pack-Ilite Na, K, Cl   kom 30             

2 Daily cleaning solution   kom 5             
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3 Kontrola za Na, K i Cl   kom 1             

Понуђач је у обавези да достави потврду произвођача опреме, да су понуђени реагенси компатибилни, те да се могу поставити и применити на апарату за који се врши 
набавка (Ilyte) 

УКУПНО ЗА ПАРТИЈУ: 

 Цена укупно без ПДВ - а    Цена укупно без ПДВ - а   

    

Партија 45 РЕАГЕНСИ ЗА ИМУНОХЕМИЈСКИ АНАЛИЗАТОР ЗА ACCESS 

Р.бр Назив Опис JM Количина 
 Цена по ЈМ 
без ПДВ – а  

 Стопа 
ПДВ – а  

 Укупна цена 
без ПДВ – а  

 Укупно 
ПДВ  

 Цена 
укупно са 
ПДВ – ом  

 Произвођач  

1 
Реагенси за акутни 
тропин 

  kut/test 11             

2 Регенс за витамин B12   kut/test 36             

3 Реагенс за FT4   kut/test 14             

4 Реагенс за hTSH   kut/test 49             

5 
Koнтрола за хормоне и 
витамине 

  kut 2             

6 
Контрола за акутни 
тропин 

  kut 2             

7 Калибратор за B12   kut 3             

8 Калибратор за FT4   kut 2             

9 Калибратор за htsh   kut 3             

10 Калибратор за тропонин   kut 2             
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11 Пуфер за испирање   kut 35             

12 Реакционе кивете 10х98   kut 13             

13 Серумске чашице      kom 9.000             

14 
Супстрат за хормоне 
витамине 

  kut 8             

15 
Штапић за чишћење 
игала 

  pak 2             

16 
Четкица за чишћење 
игала 

  pak 2             

17 Раствор систем check   kut 2             

18 Conrad 70   kom 2             

19 Отпадне вреће   kut 4             

УКУПНО ЗА ПАРТИЈУ: 
 Цена укупно без ПДВ - а    Цена укупно без ПДВ - а   

    

Партија 46 CART GEM 300 

Р.бр Назив Опис JM Количина 
 Цена по ЈМ 
без ПДВ – а  

 Стопа 
ПДВ – а  

 Укупна цена 
без ПДВ – а  

 Укупно 
ПДВ  

 Цена 
укупно са 
ПДВ – ом  

 Произвођач  

1 Cart Gem   kom 19             

2 
Принтер папир за Cart 
Gem 

  kom 10             

УКУПНО ЗА ПАРТИЈУ: 

 Цена укупно без ПДВ - а    Цена укупно без ПДВ - а   
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Партија 47 РЕАГЕНСИ И ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ ЗА БИОХЕМИЈСКИ АНАЛИЗАТОТ "Pathfast" 

Р.бр Назив Опис JM Количина 
 Цена по ЈМ 
без ПДВ – а  

 Стопа 
ПДВ – а  

 Укупна цена 
без ПДВ – а  

 Укупно 
ПДВ  

 Цена 
укупно са 
ПДВ – ом  

 Произвођач  

1 
Pathfast CD14-ST 
(presepsin) a60 

  pak 8             

2 Pathfast D-dimer a60   pak 8             

3 Pathfast Tips a42   pak 23             

Понуђач је у обавези да достави потврду произвођача опреме, да су понуђени реагенси компатибилни, те да се могу поставити и применити на апарату за који се врши 
набавка (Pathfast) 

УКУПНО ЗА ПАРТИЈУ: 

 Цена укупно без ПДВ - а    Цена укупно без ПДВ - а   

    

Партија 48 РЕАГЕНСИ И ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ ЗА АГРЕГОМЕТАР "Multiplate" 

Р.бр Назив Опис JM Количина 
 Цена по ЈМ 
без ПДВ – а  

 Стопа 
ПДВ – а  

 Укупна цена 
без ПДВ – а  

 Укупно 
ПДВ  

 Цена 
укупно са 
ПДВ – ом  

 Произвођач  

1 Multiplate tset ćelije a60   pak 14             

2 Multiplate ASPI test 3x1 ml   pak 2             

3 Multiplate ADP test 3x1 ml   pak 2             

4 
Multiplate prostaglandin 
test 3x1 ml 

  pak 2             
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5 Multiplate trap test 3x1 ml   pak 2             

Понуђач је у обавези да достави потврду произвођача опреме, да су понуђени реагенси компатибилни, те да се могу поставити и применити на апарату за који се врши 
набавка (Multiplate) 

УКУПНО ЗА ПАРТИЈУ: 

 Цена укупно без ПДВ - а    Цена укупно без ПДВ - а   

    

Партија 49 РЕАГЕНСИ И ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ ЗA КОАГУЛОМЕТАР  "Hemochron Signature+" 

Р.бр Назив Опис JM Количина 
 Цена по ЈМ 
без ПДВ – а  

 Стопа 
ПДВ – а  

 Укупна цена 
без ПДВ – а  

 Укупно 
ПДВ  

 Цена 
укупно са 
ПДВ – ом  

 Произвођач  

1 APTT reagens a 45   pak 6             

Понуђач је у обавези да достави потврду произвођача опреме, да су понуђени реагенси компатибилни, те да се могу поставити и применити на апарату за који се врши 
набавка (Hemochron Signature+) 

УКУПНО ЗА ПАРТИЈУ: 
 Цена укупно без ПДВ - а    Цена укупно без ПДВ - а   

    

Партија 50 ЦРЕВА ЗА CT – MR  

Р.бр Назив Опис JM Количина 
 Цена по ЈМ 
без ПДВ – а  

 Стопа 
ПДВ – а  

 Укупна цена 
без ПДВ – а  

 Укупно 
ПДВ  

 Цена 
укупно са 
ПДВ – ом  

 Произвођач  

1 Црево XD 2020 Црево за аутоматску пумпу  Kom 600             

2 Црево XD 2030 Црево за пацијента 120 cm Kom 1.500             
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3 Црево XD 2040  Црево за пацијента 250 cm Kom 900             

УКУПНО ЗА ПАРТИЈУ: 

 Цена укупно без ПДВ - а    Цена укупно без ПДВ - а   

    

Партија 51 ФИЛМ ЗА CT (fuji drypix 3000) 

Р.бр Назив Опис JM Количина 
 Цена по ЈМ 
без ПДВ – а  

 Стопа 
ПДВ – а  

 Укупна цена 
без ПДВ – а  

 Укупно 
ПДВ  

 Цена 
укупно са 
ПДВ – ом  

 Произвођач  

1 Филм DI – AT 35x43 Паковање а100 ком, за инсталирану камеру 
fuji drypix 3000  Kut 100             

Понуђач је у обавези да достави потврду произвођача опреме, да су понуђени филмови компатибилни, те да се могу поставити и применити на апарату за који се врши 
набавка (Камера fuji drypix 3000) 

УКУПНО ЗА ПАРТИЈУ: 
 Цена укупно без ПДВ - а    Цена укупно без ПДВ - а   

    

Партија 52 ФИЛМ ЗА CT (konika drypro 793) 

Р.бр Назив Опис JM Количина 
 Цена по ЈМ 
без ПДВ – а  

 Стопа 
ПДВ – а  

 Укупна цена 
без ПДВ – а  

 Укупно 
ПДВ  

 Цена 
укупно са 
ПДВ – ом  

 Произвођач  

1 Филм SDP 35X43 
Паковање а125 ком, за инсталирану камеру 

konika drypro 793 Kut 80             

Понуђач је у обавези да достави потврду произвођача опреме, да су понуђени филмови компатибилни, те да се могу поставити и применити на апарату за који се врши 
набавка (Камера fuji drypix 3000) 

УКУПНО ЗА ПАРТИЈУ: 
 Цена укупно без ПДВ - а    Цена укупно без ПДВ - а   

    

Партија 53 ФИЛМ ЗА CT (fuji drypix 4000) 
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Р.бр Назив Опис JM Количина 
 Цена по ЈМ 
без ПДВ – а  

 Стопа 
ПДВ – а  

 Укупна цена 
без ПДВ – а  

 Укупно 
ПДВ  

 Цена 
укупно са 
ПДВ – ом  

 Произвођач  

1 Филм DI – HL 35x43 
Паковање а100 ком, за инсталирану камеру 

fuji drypix 4000  Kut 160             

1 Филм DI – HL 25x30 
Паковање а100 ком, за инсталирану камеру 

fuji drypix 4000  Kut 5             

Понуђач је у обавези да достави потврду произвођача опреме, да су понуђени филмови компатибилни, те да се могу поставити и применити на апарату за који се врши 
набавка (Камера fuji drypix 4000) 

УКУПНО ЗА ПАРТИЈУ: 
 Цена укупно без ПДВ - а    Цена укупно без ПДВ - а   

    

Партија 54 ФИЛМ ЗА CT (kodak dryviev 8900) 

Р.бр Назив Опис JM Количина 
 Цена по ЈМ 
без ПДВ – а  

 Стопа 
ПДВ – а  

 Укупна цена 
без ПДВ – а  

 Укупно 
ПДВ  

 Цена 
укупно са 
ПДВ – ом  

 Произвођач  

1 Филм DVB 35x43 Паковање а125 ком, за инсталирану камеру 
kodak dryviev 8900 Kut 120             

1 Филм DVB 25x30 
Паковање а125 ком, за инсталирану камеру 

kodak dryviev 8900 Kut 4             

Понуђач је у обавези да достави потврду произвођача опреме, да су понуђени филмови компатибилни, те да се могу поставити и применити на апарату за који се врши 
набавка (Камера kodak dryviev 8900) 

УКУПНО ЗА ПАРТИЈУ: 
 Цена укупно без ПДВ - а    Цена укупно без ПДВ - а   
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8 МОДЕЛ УГОВОРА 
О набавци добара – медицински потрошни материјал 

 
 
Закључен између: 
Наручиоца: Специјална болница „СВЕТИ САВА“  
са седиштем у Београду, улица Немањина бр. 2, 
 ПИБ: 100118470  Матични број: 07030908 
Број рачуна: 840 – 642661 - 20 Назив банке:Трезор, 
Телефон: 011 2066 800 Телефакс: 011 6642 014 
кога заступа: Директор Др Милан Савић  
(у даљем тексту: Наручилац) 
и 
................................................................................................ 
са седиштем у ............................................, улица ..........................................,  
ПИБ:.......................... Матични број: ........................................ 
Број рачуна: ............................................ Назив банке:......................................, 
Телефон:............................Телефакс: 
кога заступа...................................................................  
(у даљем тексту: Испоручилац), 
 
Основ уговора: 
ЈН Број:................................................... 
Број и датум одлуке о додели уговора:............................................... 
Понуда изабраног понуђача бр. ____________ од.............................. 
 
Остали учесници у заједничкој понуди: 
(назив, седиште, адреса, матични број, ПИБ, лице овлашћено за заступање) 
1._________________________________________________________________________ 
2._________________________________________________________________________ 
3._________________________________________________________________________ 
 
Подизвођачи: 
(назив, седиште, адреса, матични број, ПИБ, лице овлашћено за заступање) 
1._________________________________________________________________________ 
2._________________________________________________________________________ 
3._________________________________________________________________________ 
(У случају подношења заједничке понуде, односно понуде учешћем подизвођача, у уговору ће 
бити наведени сви понуђачи из групе понуђача, односно сви подизвођачи) 
 
Уговорне стране констатују: 
- да је Наручилац, (Специјална болница „СВЕТИ САВА“) у складу са. Законом о јавним 
набавкама („Сл. Гласник РС” бр. 124/2012), спровео отворени поступак јавне набавке број ЈН 
03/2668, чији је предмет набавка добара – медицински потрошни материјал, а на основу 
позива понуђачима објављеном на Порталу Управе за јавне набавке www.portal.ujn.gov.rs као 
и на интернет адреси Наручиоца www.svetisava.rs 
- да је Испоручилац доставио самостално/заједничку/са подизвођачем (биће преузето из 
понуде) понуду број ____________________ од __________________ године (биће преузето из 
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понуде), која у потпуности одговара спецификацији из конкурсне документације, која се 
налази у прилогу Уговора и саставни је део Уговора, 
- да Наручилац, на основу Одлуке о додели уговора брoj :__________________________ 
___________________ (попуњава Наручилац), изабрао Испоручиоца за набавку предметне 
јавне набавке, да Наручилац овај уговор закључује на основу члана 112. и 113. Закона о јавним 
набавкама. 
 

ПРЕДМЕТ УГОВОРА 
 

Члан 1. 
 

Уговорeне стране су се сагласиле да је предмет овог Уговора набавка и испорука, 
медицинског потрошног материјала , а на основу понуде добављача бр____________ од 
__________________године која се налази у прилогу овог уговора и његов је саставни део. 
 

Члан 2. 
 
 Овим Уговором регулишу се међусобни односи Наручиоца и Испоручиоца по основу набавке и 
испоруке медицински потрошни материјал, за потребе Наручиоца. 
 

ПРАВА И ОБАВЕЗЕ УГОВОРЕНИХ СТРАНА 
 

Члан 3. 
 

Уговорну цену чине: 
Цена предмета уговора за партије _________________________________у износу од 
__________________ (________________________________) динара, и порез на додату 
вредност у износу од _____________________ (_______________________________) динара 
тако да укупна уговорена цена износи ____________________________ 
(__________________________) динара. 

 
Члан 4. 

 
Обавезује се Наручилац да цену предмета уговора измири уплатом на текући рачун 
Испоручиоца број ___________________ код ______________ (навести банку) у року од 

________(минимум 90 ) дана,  
 
Испоручилац је дужан да за сваку испоруку уговорене количине добара из члана 1. овог 
уговора испостави фактуру на адресу Наручиоца, најкасније у року од три дана од дана 
испоруке добара. 
У прилогу фактуре доставити спецификацију отпремницу испоручених добара.        
У складу са чл. 4. Закона о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним 
трансакцијама (Сл. гласник РС бр. 119/12), рок за измирење новчаних обавеза не може бити 
дужи од 45 дана. 

- Изузетно од става 1. овог члана, уговором између јавног сектора и привредних 
субјеката може се предвидети рок за измирење новчаних обавеза до 90 дана у 
случају када је дужник Републички фонд за здравствено осигурање, односно корисник 
средстава Републичког фонда за здравствено осигурање у смислу закона којим се 
уређује буџетски систем. 
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Наручилац задржава право да плаћање доспелог рачуна изврши у складу са могућностима 
извршења буџета, имајући у виду расположиве месечне квоте, а Испоручилац  је сагласан да 
рачун буде плаћен у складу са наведеним могућностима. 
По исплати уговорене цене на уговорени начин, све финансијске обавезе Наручиоца према 
Испоручиоцу по основу овог уговора престају. 
 

Члан 5. 
 
Испоручилац се обавезује да добра из члана 1. овог уговора испоручује сукцесивно у року од 
________(____________) сата, од дана пријема писмене Наруджбенице од стране Наручиоца. 
Испорука је на адреси наручиоца, Немањина бр. 2, Београд – магацин Апотеке. Трошкови 
превоза падају на терет Испоручиоца. 
  

Члан 6. 
 
Приликом испоруке, добара из члана 1. овог уговора вршиће се пријем истих у присуству 
представника Наручиоца и Испоручиоца о чему ће се саставити записник. Примопредаја 
добара из члана 1. овог уговора са уоченим недостацима неће бити извршена, а добављач се 
обавезује да најкасније у року од 24 сата изврши замену истих. 
 

Члан 7. 
 
О тачном датуму и времену планираних испорука добара из члана 1. овог уговора 
Испоручилац  је дужан да благовремено обавести овлашћено лице Наручиоца.  
Испорука ће бити извршена радним данима Наручиоца. 
 

Члан 8. 
 

Испоручилац гарантује Наручиоцу, да ће испоручене испоручене уговорене количине добара из 
члана 1. овог уговора  испуњавати у потпуности захтеване техничке карактеристике у 
погледу квалитета према важећим стандардима. 
Испоручилац приликом испоруке уговорене количине добара из члана 1. овог уговора доказује 
квалитет одговарајућом документацијом (произвођачка декларација, уверење о контроли 
квалитета.) 
 

Члан 9. 
 
Испоручилац гарантује да ће добра из члана 1. овог уговора испоручити у року из члана 5, а у 
супротном је сагласан да наручиоцу плати на име пенала за сваки дан закашњења 0,2 % 
дневно укупно уговорене цене из члана 3. овог уговора. 
 

Члан 10. 
 
За све утврђене недостатке испоручених добара из члана 1. овог уговора, који нису могли 
бити уочени у тренутку испоруке, Наручилац ће сачинити записник о недостацима у 
присуству Испоручиоца, који ће неисправна добара из члана 1. овог уговора,заменити, а 
најкасније у року од 24 сата. 
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ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 11. 
 
Уколико испуњење обавезе једне уговорне стране постане немогуће услед спољног  догађаја, 
а који је изван њене контроле, и утицаја и који се објективно није могао предвидети у време 
закључења уговора, и који уговорна страна није могла избећи, или савладати (виша сила), 
уговорна страна погођена вишом силом ослобађа се одговорности због неиспуњења обавезе. 
Ослобођење од одговорности производи правна дејства од тренутка немогућности 
испуњења. 
Уговорна страна погођена вишом силом дужна је другој уговорној страни упутити 
обавештење о немогућности испуњења уз навођење разлога немогућности. Уколико 
обавештење не стигне другој страни у разумном року страна погођена вишом силом 
одговара за штету проузроковану пропуштањем упућивања обавештења. 
Уколико је немогућност привременог карактера ослобођење од извршења обавезе траје 
само до престанка околности које су проузроковале немогућност испуњења. 
Уколико немогућност траје дуже од тридесет дана друга уговорна страна може раскинути 
уговор.  
Уговорна страна која раскида уговор мора о раскиду обавестити уговорну страну погођену 
вишом силом. Обавештење о раскиду мора бити сачињено у писменој форми и без одлагања 
достављено другој страни. 
 

Члан 12. 
 
Ниједна уговорна страна не може пренети уговор нити било које право или обавезу из 
уговора на треће лице без претходне изричите писмене сагласности друге уговорне стране. 

Члан 13. 
 

Свака уговорна страна може отказати уговор. Уговорне стране су сагласне да отказни рок у 
случају из става 1. овог члана износи 30 дана и тече од дана достављања писменог 
обавештења о отказу и доказа о његовој оправданости. 
Уколико било која уговорна страна откаже уговор без оправданог, односно објективног и 
доказивог разлога друга уговорна страна има право да наплати уговорну казну у висини 10% 
од укупне вредности уговора. 
 

Члан 14. 
 

Овај уговор садржи све о чему су се уговорне стране споразумеле, тако да се никаква  
преписка, договори или комуникација који су вођени између уговорних страна неће сматрати 
релевантним уколико нису садржани у тексту овог уговора. 
Измене и допуне уговора могуће су само на основу обостране писмене сагласности  
уговорних страна, кроз форму анекса уговора. 
 
 

Члан 15. 
 
Уговорне стране гарантују једна другој да овај уговор у њихово име и за њихов рачун  
закључују лица која су за то овлашћена. Непостојање, као и било какав недостатак или 
ограничење овлашћења за заступање лица које закључује овај уговор у име и за рачун једне 
уговорне стране, другој уговорној страни даје право на накнаду целокупне штете коју је 
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услед тога претрпела. 
 

Члан 16. 
 
Овај уговор производи правно дејство даном потписивања обе уговорне стране. 
 

Члан 17. 
 
Сва спорна питања у тумачењу и примени овог Уговора, решаваће споразумно овлашћени 
представници уговорних старна. Уколико се неспоразум не може отклонити, настали спор 
ће се решавати пред надлежним судом у Београду. 
 

Члан 18. 
 
За све што није регулисано овим Уговором, примењиваће се одредбе Закона о облигационим 
односима. 

 
Члан 19. 

 
Овај уговор престаје да важи: 

- споразумним раскидом уговора, уговорених страна; 
- Извршењем уговорених обавеза 
- Уговор се закључује са роком трајања од годину дана, или до исцрпа предмета 

јавне набавке. 
 

Члан 24. 
 
 Овај Уговор је сачињен у 4 (четири) примерака, од којих 2 (два) за Наручиоца, а 2  
(два) за Добављача. 
 
 
 

Овлашћено лице Наручиоца  Овлашћено лице Испоручиоца  

Др Милан Савић 

  

   

М.П.  М.П. 
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9  ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ 
 
 

У складу са чланом 88. став 1. Закона, понуђач__________________________ [навести 
назив понуђача], доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде, како 
следи у табели: 

 

ВРСТА ТРОШКА ИЗНОС ТРОШКА У РСД 

  
  

  

  

  
  

 
УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ 

 

 
 
Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од 
наручиоца накнаду трошкова. 
Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, наручилац 
је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у 
складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средства 
обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди. 

 

 

 

 

 

Датум: М.П. Потпис понуђача 

   

 
 
 
 
 
Напомена: достављање овог обрасца није обавезно 
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10  ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 
 
 
 
У складу са чланом 26. ЗЈН, ______________________________________________,  даје:   

(Назив понуђача) 

 

ИЗЈАВУ 

О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

 
 
Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у поступку 
јавне набавке МЕДИЦИНСКИ ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ  ЈН 03/2668, поднео независно, без 
договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима. 

 
 
 

 
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 да је 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.  
Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране 
овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом. 
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11  ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА ИЗ ЧЛ. 75 СТ. 2. ЗАКОНА  
 
У вези члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама, као заступник понуђача дајем следећу  
 
 
 
 
 
 
 
 

ИЗЈАВУ 
 

Понуђач....................................................................................................................................................
[навести назив понуђача] у поступку јавне набавке МЕДИЦИНСКИ ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ бр. 
03/2668, поштовао је обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, 
запошљавању и условима рада, заштити животне средине и гарантујем да је ималац права 
интелектуалне својине. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Датум: М.П. Потпис понуђача 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране 
овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом. 
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11  ЗНАЧЕЊЕ ИЗРАЗА 
 
 
          Поједини изрази употребљени у овој конкурсној документацији имају следеће значење: 
 

- јавна набавка је набавка добара, услуга или радова од стране наручиоца, на начин и 
под условима прописаним овим законом; 

 
- уговор о јавној набавци је теретни уговор закључен у писаној или електронској 

форми између наручиоца и понуђача у складу са спроведеним поступком јавне 
набавке, који за предмет има набавку добара, пружање услуга или извођење радова; 

 
- понуђач је лице које у поступку јавне набавке понуди добра, пружање услуга или 

извођење радова; 
 

- заинтересовано лице је свако лице које има интерес да закључи конкретан уговор о 
јавној набавци; 

 
- испоручилац  је понуђач са којим је закључен оквирни споразум или уговор о јавној 

набавци; 
 

- представник наручиоца је члан управног или надзорног одбора наручиоца, 
руководилац наручиоца, одговорно лице наручиоца и лице запослено на пословима 
јавних набавки; 

 
- јавна набавка мале вредности је набавка истоврсних добара, услуга и радова чија је 

укупна процењена вредност на годишњем нивоу нижа од вредности одређене овим 
законом; 

 
- искључиво право је право на основу којег одређено лице једино може обављати 

одређену делатност на одређеном географском подручју, а које је додељено или 
произилази из закона, посебног прописа или појединачног акта, односно уговора или 
споразума, који је донела, односно закључила Република Србија, територијална 
аутономија или локална самоуправа; 

 
- посебно право је право на основу којег одређена лица могу обављати одређену 

делатност на одређеном географском подручју, а које је додељено или произилази из 
закона, посебног прописа или појединачног акта, односно уговора или споразума, који 
је донела, односно закључила Република Србија, територијална аутономија или 
локална самоуправа; 

 
- понуђена цена је цена коју понуђач одређује у понуди, изражена у динарима, у коју су 

урачунати сви трошкови који се односе на предмет јавне набавке и који су одређени 
конкурсном документацијом; 

 
- упоредива тржишна цена је цена на релевантном тржишту узимајући у обзир 

предмет јавне набавке, развијеност тржишта, услове из конкурсне документације 
као што су начин плаћања, количине, рок испоруке, рок важења уговора, средство 
обезбеђења, гарантни рок и сл.; 
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- критеријум је мерило које се користи за вредновање, упоређивање и оцењивање 
понуда; 

 
- благовремена понуда је понуда која је примљена од стране наручиоца у року 

одређеном у позиву за подношење понуда; 
 

- одговарајућа понуда је понуда која је благовремена и за коју је утврђено да потпуно 
испуњава све техничке спецификације; 

 
- прихватљива понуда је понуда која је благовремена, коју наручилац није одбио због 

битних недостатака, која је одговарајућа, која не ограничава, нити условљава права 
наручиоца или обавезе понуђача и која не прелази износ процењене вредности јавне 
набавке; 

 
- јавна набавка по партијама је набавка чији је предмет обликован у више посебних 

истоврсних целина и која је као таква означена у позиву за подношење понуда и 
конкурсној документацији; 


