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ПРИЛОГ 1 - ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ  
 
ПОДАЦИ О НАРУЧИОЦУ: 
Назив: Општа болница ''др Алекса Савић'' 
Адреса: Пасјачка бр.2, 18400 Прокупље 
Електронска адреса: office@bolnicaprokuplje.com 
Званични сајт: www.bolnicaprokuplje.com  
Тел/Факс :  027/329-730 

 
Матични број:  

1 7 8 2 5 7 5 5 

Регистарски број:  

2 8 4 0 1 3 5 1 4 5 

Евиденција у систему ПДВ-а:  

5 8 4 5 7 2 3 4 0 

Шифра делатности:  

8 6 1 0 

Порески идентификациони број:  

1 0 7 4 4 2 9 9 1 

 
Врста поступка јавне набавке: ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК за јавну набавку добара – санитетског потрошног материјала, за 
2020. год, на период од 9 месеци ради закључења уговора.  
 
Број јавне набавке: 16/2020 
 
Ознака из општег речника набавке:  
33140000 – Медицински потрошни материјал 
LA 18 – за инфузију 
LA 19 – за инјекције 
LA 21 – за лабораторијске намене 
LA 23 – за медицинске намене 
LA 42 – за хирургију 
LA 43 – за уролошки третман 
 

 
Лицa за контакт:   
Јавне набавке:  Ивана Милошевић,дипл.екон.Јована Тодоровић, економистa 
Гл.техничар О.Болнице: Драгомир Цветковић 
Лице овлашћено за потписивање уговора:  др Сњежана Арсић ,директор 
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ПРИЛОГ 2 - ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 
 
Предмет набавке: ЈН бр.16/2020, санитетски потрошни материјал  за потребе ОБ ''др Алекса Савић'' Прокупље, за период 
од 9 месеци, обликован по партијама 
 

Р.БРОЈ НАЗИВ ПАРТИЈЕ 

1 Убодни материјал 

2 Кецеља једнократна од полиетилена 

3 Скалпел ножићи 

4 Завојни материјал 

5 Фластери 

6 Материјал од пластике 

7 Шпатуле 

8 Хемикалије 

9 Електроде за кардиологију 

10 Неутралне електроде 

11 Елкектроде за пејсинг 

12 Електроде за ЕМГ 

13 Гел за ултразвук и ЕКГ дефибрилатор 

14 Гел и шампон за ЕЕГ 

15 Гел за физикалну медицину 

16 Папири и усници 

17 Траке за контролу стерилизације 

18 Потрошни материјал за Integrapack систем 

19 Траке за мерење шећера за апарат Accu check peforma 

20 Инхалациони алергени за кожни ''Prick'' тест 

21 Брзи тестови 

22 Пластични наставци за аутоматске пипете 

23 Лабораторијско стакло и пластика 

24 Вакум системи  - група 1 

25 Вакум системи  - група 2 

26 Ланцете и ланцетар 

27 ''Luer'' адаптери  

28 Топломери 

29 Секач за таблете 

30 Олива за испитивање слуха 

31 Сонда за апарат CARDIOQ 

32 Материјал за скенер 

33 Касете за прикупљање течности на апарату за операцију катаракте 

34 CО2 абсорбер 

35 CO2 clic absorber 800+ 

36 Кукица за ултразвучни нож ''Ultra Harmonic Skalpel Generator 300'' 

37 Додаци за инфузиону пумпу 

38 Клипсеви за појединачни клип апликатор 

39 Шаржер за аутоматски клип апликатор ''MICROLINE'' 

40 Импрегнирана компреса 

41 Стаплер 

42 Патела сет 

43 Вентрофил 

44 Потрошни материјал за ''VAC'' терапију 

45 Форцепс за гастроскоп и колоноскоп 

46 Потрошни лапороскопски материјал 

47 Потрошни материјал за апарат за грејање крви и раствора ''FLUIDO COMPACT SYSTEM'' 
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48 Потрошни материјал за апарат за загревање пацијента 

49 Стрипер за вене 

50 Тубуларна ортоза за лечење венских улцера 

51 Материјал за стрес уринарну инконтиненцију код жена 

52 Оперативне мрежице 

53 Оксидисана регенерисана целулоза 

54 Ресорпивни колаген за хемостазу 

55 Облоге за ране 

56 Стома  

57 Системи за анестезију 

58 Једнократни сензор сатурације кисеоником 

59 Специфични сетрови за урологију 

60 Катетери, сетови и сонде 

61 Материјал за урологију 

62 Урин кесе са испустом 

63 Материјал за гинекологију 

64 Сет за укључење и искључење дијализе 

65 NaCl 0,9% за дијализу 

66 Филтер за респиратор 

67 Комплет црева за анестезију 

68 Материјал за анестезију 

69 Материјал за онологију 

70 Алкохол 

  
        
Ознака из општег речника набавке:  

33140000 – Медицински потрошни материјал 
LA 18 – за инфузију 
LA 19 – за инјекције 
LA 21 – за лабораторијске намене 
LA 23 – за медицинске намене 
LA 42 – за хирургију 
LA 43 – за уролошки третман 

 
 
Остали подаци о јавној набавци 

1. Датум објављивања позива за подношење понуда и конкурсне документације на Порталу јавних набавки 
интернет страници наручиоца: 18.05.2020. 

2. Датум достављања текста позива за подношење понуда за објављивање на Портал службених гласила РС и 
базе прописа: 18.05.2020. 

3. Рок за подношење понуда: 17.06.2020. године до 11.15 часова 
4. Јавно отварање понуда ће се обавити 17.06.2020. године у 11.30 часова у просторијама Опште болнице “др 

Алекса Савић“, Прокупље, улица Пасјачка 2 
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ПРИЛОГ БР. 3 - ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈЕ), КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС 
ДОБАРА, РАДОВА ИЛИ УСЛУГА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, 

РОК ИЗВРШЕЊА, МЕСТО ИЗВРШЕЊА ИЛИ ИСПОРУКЕ ДОБАРА, ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ УСЛУГЕ И СЛ. 
 

Предмет набавке: санитетски потрошни материјал за 2020.год. за потребе ОБ ''др Алекса Савић'' Прокупље, за 

период од 9 месеци, обликован по партијама и то од 1 – 72. 
   

ПАРТИЈА 1. – Убодни материјал  Попуњава понуђач 

Рбр Врста робе 
Јед. 
мере 

Оквирне 
количине 

Каталошки број Произвођач 

1 Интравенска канила 14Г-24Г   комада   32000   

2 Интравенска канила 26Г   комада   120   

3 Беби систем   комада   120   

4 

Беби систем,Luer Lock, са заштитним 
механизмом од поновне употребе и случајног 
убода, без 
ДЕХП, вел. 18-26Г   комада   200 

 

 

5 Системи за инфузију, дужина црева 185цм   комада   72000   

6 Инфузиони сет са комором   комада   240   

7 Систем за трансфузију,са пластичном иглом   комада   1800   

8 Шприц 1мл, инсулински са иглом – троделни   комада   14000   

9 Шприц троделни а 2мл са поделом на 0,1мл   комада   18000   

10 Шприц троделни а 5мл са поделом на 0,2мл   комада   60000   

11 Шприц троделни а 10мл са поделом на 0,5мл   комада   64000   

12 Шприц троделни а 20мл са поделом на 1мл   комада   50000   

13 Шприц троделни а 50мл   комада   500   

14 
Шприц троделни а 0.5мл,Luer Slip, са 
сигурносним системом (са фиксираном иглом)   комада   100 

 
 

15 
Шприц троделни а 1 мл, Luer Slip, са 
сигурносним системом (са фиксираном иглом)   комада   100 

 
 

16 
Шприц троделни а 2 мл, Luer Slip, са 
сигурносним системом (са фиксираном иглом)   комада   100 

 
 

17 
Шприц троделни а 20 мл, Luer Slip, са 
сигурносним системом (са фиксираном иглом)   комада   100 

 
 

18 Инјекциона игла (0.45; 0.6; 0.7; 0.8; 0.9; 1.2)   комада   170000   

19 Иглe новофине 30 или 31 Г   комада   200   

*НАПОМЕНА :  
1. интравенске каниле морају бити са 4 утиснуте јасне радио непрозирне линије, фиксационим крилцима и ињекционим портом, 
провидном комором за поврат крви (Доставити извештај независне лабораторуије и изјаву произвођача којима потврђује постојање 4 
радио непрозирне линије)                                                                 
2.Ставка 5 - Инфузиони сет са комором - Инфузиони сет са Luer lock, са комором и регулатором протока (10,15 или 60 капи/мл), са 
2Y рачве и ињекционим портом, без ДЕХП-а и латекса, дужине тубуса 210цм                                                                                                                         
3.Ставке 13,14,15,16 – сигурносни систем-клип се после прве употребе аутоматски ломи у телу шприца, чиме се обезбедјује заштита 
здравствених радника и пацијената од повреда и инфекција 
4. Да  понуђени производ одговара траженим техничким спецификацијама, доказује се упоређивањем параметара из прoизвoђaчких  
кaтaлoга, узoрка и кoпиjа прoизвoдђчких и/или других сeртификaтa, који ће бити достављени уз ову партију за све ставке, кaкo би 
кoмисиja приликoм стручнe oцeнe пoнудa мoглa дa oцeни дa ли je пoнудa oдгoвaрajућa. 
У каталогу мора бити маркиран каталошки број (број партије, број ставке). Дoстaвљeни узoрак мoрa бити у oригинaлнoм 
пaкoвaњу.Кoмисиja зaдржaвa прaвo дa у тoку рaзмaтрaњa пoнудa oд пoнуђaчa зaтрaжи превод каталога на српски језик, дoстaву 
oригинaлних прoизвoдђачких и/или других сeртификaтa.Пoнудa пoнуђaчa кojи уз пoнуду нe дoстaви и узoркe,или нe дoстaви узoркe у 
oригинaлнoм пaкoвaњу,oднoснo дoстaви узoркe aли бeз сeртификaтa или кaтaлoгa, бићe oдбиjeнa кao нeприхвaтљивa. 
5.Оквирна структура добара је дата по величинама, где купац задржава право требовања добара и њихових величина   по будућем 
уговору у складу са својим потребама, а до висине уговорене укупне вредности партије               
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ПАРТИЈА 2. – Кецеља једнократна од полиетилена Попуњава понуђач 

Рбр Врста робе 
Јед. 
мере 

Оквирне 
количине 

Каталошки број Произвођач 

1 
Кецеља једнократна од полиетилена                                 
(мин.дебљина 30 микрона)  комада  1500 

 
 

 
*НАПОМЕНА :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
1. Да  понуђени производ одговара траженим техничким спецификацијама, доказује се упоређивањем параметара из 
прoизвoђaчких  кaтaлoга, узoрка и кoпиjа прoизвoдђчких и/или других сeртификaтa, који ће бити достављени уз ову партију, кaкo 
би кoмисиja приликoм стручнe oцeнe пoнудa мoглa дa oцeни дa ли je пoнудa oдгoвaрajућa. 
У каталогу мора бити маркиран каталошки број (број партије, број ставке). Дoстaвљeни узoрак мoрa бити у oригинaлнoм 
пaкoвaњу.Кoмисиja зaдржaвa прaвo дa у тoку рaзмaтрaњa пoнудa oд пoнуђaчa зaтрaжи превод каталога на српски језик, дoстaву 
oригинaлних прoизвoдђачких и/или других сeртификaтa.Пoнудa пoнуђaчa кojи уз пoнуду нe дoстaви и узoркe,или нe дoстaви узoркe 
у oригинaлнoм пaкoвaњу,oднoснo дoстaви узoркe aли бeз сeртификaтa или кaтaлoгa, бићe oдбиjeнa кao нeприхвaтљивa. 
2. Наручилац задржава право требовања оквирних количина по будућем уговору у складу са својим потребама, а до висине 
уговорене укупне вредности партије. 

                        

ПАРТИЈА 3. – Скалпел ножићи Попуњава понуђач 

Рбр Врста робе 
Јед. 
мере 

Оквирне 
количине 

Каталошки број Произвођач 

1 

Хируршки скалпел ножићи, стерилни, 
израђени од угљеничног челика, 
појединачно паковани,са испринтаним 
обликом ножића на унутрашнјем 
појединачном пакованју у размери 
1:1,величине  10,11,15,20,21,22,23 (а100), 
Спољашње паковање мора да садржи  D-tex   
налепницу 

кутија 
 15 

 

 

2 Скалпел ножић а 100 ком 
кутија 

 150 
 

 

3 
Скалпел ножић за 
ортопедију,стерилни,израђени од нерђајућег 
челика бр.10,11,15,20   а 50 ком 

кутија 
 10 

 
 

4 
Дршка челична са закључаванјем за 
ортопедске процедуре,универзална 

 
комада 5 

 
 

*НАПОМЕНА :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
1. Да  понуђени производ одговара траженим техничким спецификацијама, доказује се упоређивањем параметара из 
произвођачких каталога (за ставке 1,2,3 и 4), узорака који ће бити достављени у оригиналном паковању уз ову партију ( за ставке 1 
и 2 и кoпиjа прoизвoђачких и/или других сeртификaтa кaкo би кoмисиja приликoм стручнe oцeнe пoнудa мoглa дa oцeни дa ли je 
пoнудa oдгoвaрajућa.  У каталогу мора бити маркиран каталошки број (број партије, број ставке). Дoстaвљeни узoрци мoрajу бити у 
oригинaлнoм пaкoвaњу.Кoмисиja зaдржaвa прaвo дa у тoку рaзмaтрaњa пoнудa oд пoнуђaчa зaтрaжи превод каталога на српски 
језик, дoстaву oригинaлних прoизвoдђачких и/или других сeртификaтa.Пoнудa пoнуђaчa кojи уз пoнуду нe дoстaви и узoркe,или нe 
дoстaви узoркe у oригинaлнoм пaкoвaњу,oднoснo дoстaви узoркe aли бeз сeртификaтa или кaтaлoгa, бићe oдбиjeнa кao 
нeприхвaтљивa 
2. Оквирна структура добара је дата по величинама, где наручилац задржава право требовања добара и њихових величина по 
будућем уговору у складу са својим потребама, а до висине уговорене укупне вредности партије. 
 

ПАРТИЈА 4. – Завојни материјал Попуњава понуђач 

Рбр Врста робе 
Јед. 
мере 

Оквирне 
количине 

Каталошки број Произвођач 

1 
Завој калико 5cm x 5m 100% памук уткани 
руб густина ткања 14+10 нити по цм/ 2  по 
PH YUG IV  , финоћа пређе 50/1 Nm  комада 5000 

 
 

2 
Завој калико 6cm x 5m 100% памук уткани 
руб густина ткања 14+10 нити по цм/ 2  по 
PH YUG IV  , финоћа пређе 50/1 Nm  комада 1500 

 
 

3 
Завој калико 8cm x 5m  100% памук уткани 
руб густина ткања 14+10 нити по цм/ 2  по 
PH YUG IV  , финоћа пређе 50/1 Nm  комада 3600 
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4 
Завој калико 10cm x 5m  100% памук уткани 
руб густина ткања 14+10 нити по цм/ 2  по 
PH YUG IV  , финоћа пређе 50/1 Nm  комада 4000 

 
 

5 
Завој калико 12cm x 5m  100% памук уткани 
руб густина ткања 14+10 нити по цм/ 2  по 
PH YUG IV  , финоћа пређе 50/1 Nm  комада 3500 

 
 

6 
Завој калико 15cm x 5m 100% памук уткани 
руб густина ткања 14+10 нити по цм/ 2  по 
PH YUG IV  , финоћа пређе 50/1 Nm  комада 3000 

 
 

7 

Завој  са Zn пастом,10cmx10m,за превијанје  
после ампутације eкстремитета,израђен oд  
памучних влакана инпрегнираних ZnO са 
високим  садржајем влажности,пакован 
појединачно у aлуминијумској фолији комада 50 

 

 

8 
Турбан завој зa главу, 48 цм x 25m, састав: 
71% полиамид, 29% еластидин, могућност 
стерилизације паром на 121 степен комада 5 

 
 

9 
Турбан завој зa главу, 48 цм x 4 м, састав: 
71% полиамид, 29% еластидин, могућност 
стерилизације паром на 121 степен комада 100 

 
 

10 

ЗАВОЈ ГИПСАНИ 8цм x 3м, 17-структурна 
влакна газе која се не осипа и са 
равномерно нанетим гипсом целом дужином 
дајући гази чврстоћу (да не буде 
савитљива),цевасти перфорирани 
пластични штапић целом дужином који не 
испада на који је намотан гипс и не пуца 
приликом потапања и омогућава 
равномерно натапање средине гипсоне, 
време потапања до 5с, брзина везивања до 
5мин, губитак масе приликом потапања у 
оптималним условима до 0,8%, количином 
гипса у гази мин 450г/м2, потпуно сушење од 
12-24х комада 100 

 

 

11 

ЗАВОЈ ГИПСАНИ 10цм x 3м, 17-структурна 
влакна газе која се не осипа и са 
равномерно нанетим гипсом целом дужином 
дајући гази чврстоћу (да не буде 
савитљива),цевасти перфорирани 
пластични штапић целом дужином који не 
испада на који је намотан гипс и не пуца 
приликом потапања и омогућава 
равномерно натапање средине гипсоне, 
време потапања до 5с, брзина везивања до 
5мин, губитак масе приликом потапања у 
оптималним условима до 0,8%, количином 
гипса у гази мин 450г/м2, потпуно сушење од 
12-24х комада 150 

 

 

12 

ЗАВОЈ ГИПСАНИ 12цм x 3м, 17-структурна 
влакна газе која се не осипа и са 
равномерно нанетим гипсом целом дужином 
дајући гази чврстоћу (да не буде 
савитљива),цевасти перфорирани 
пластични штапић целом дужином који не 
испада на који је намотан гипс и не пуца 
приликом потапања и омогућава 
равномерно натапање средине гипсоне, 
време потапања до 5с, брзина везивања до 
5мин, губитак масе приликом потапања у 
оптималним условима до 0,8%, количином 
гипса у гази мин 450г/м2, потпуно сушење од 
12-24х 
 комада 220 
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13 

ЗАВОЈ ГИПСАНИ 15цм x 3м, 17-структурна 
влакна газе која се не осипа и са 
равномерно нанетим гипсом целом дужином 
дајући гази чврстоћу (да не буде 
савитљива),цевасти перфорирани 
пластични штапић целом дужином који не 
испада на који је намотан гипс и не пуца 
приликом потапања и омогућава 
равномерно натапање средине гипсоне, 
време потапања до 5с, брзина везивања до 
5мин, губитак масе приликом потапања у 
оптималним условима до 0,8%, количином 
гипса у гази мин 450г/м2, потпуно сушење од 
12-24х комада 750 

 

 

14 

ЗАВОЈ ГИПСАНИ 20цм x 3м, 17-структурна 
влакна газе која се не осипа и са 
равномерно нанетим гипсом целом дужином 
дајући гази чврстоћу (да не буде 
савитљива),цевасти перфорирани 
пластични штапић целом дужином који не 
испада на који је намотан гипс и не пуца 
приликом потапања и омогућава 
равномерно натапање средине гипсоне, 
време потапања до 5с, брзина везивања до 
5мин, губитак масе приликом потапања у 
оптималним условима до 0,8%, количином 
гипса у гази мин 450г/м2, потпуно сушење од 
12-24х комада 900 

 

 

15 

Завој лепљиви 6цм x 20м за фиксацију, 
састава- вискоза 56%, полиамид 44%, 
растегљивост по дужини приближно 55% а 
по ширини 50%, у боји и са могућношћу 
стерилизације у аутоклаву на 121 степен комада 15 

 

 

16 
Газа  нестерилна  80цм x 10м, обострано 
уткани руб, хидрофилна, памучна, 17 нити комада 50 

 
 

17 
Газа  нестерилна  80цм x 100м, обострано 
уткани руб, хидрофилна, памучна, 20 нити комада 600 

 
 

18 

Газа са утканим рубом, антимикробна са 
јодоформом, 100% памук, 100цм2 газе 
импрегнирана са 23 мг јодоформа, 
димензије 2цм x 5м комада 40 

 

 

19 Вата папирна 100% целулоза комада 450   

20 
Вата памучна 1кг прочишћена хидрофилна  
100% памук   комада 600 

 
 

21 
Завој еластични 6x5м, еластичности око 
85%, састава: 66% памука, 1% еластина, 
33% полиамида комада 200 

 
 

22 
Завој еластични 8x5м, еластичности око 
85%, састава: 66% памука, 1% еластина, 
33% полиамида комада 150 

 
 

23 
Завој еластични 10x5м, еластичности око 
85%, састава: 66% памука, 1% еластина, 
33% полиамида  комада 100 

 
 

24 
Завој еластични 12x5м, еластичности око 
85%, састава: 66% памука, 1% еластина, 
33% полиамида  комада 100 

 
 

25 
Завој еластични 15x5м, еластичности око 
85%, састава: 66% памука, 1% еластина, 
33% полиамида  комада 100 
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*НАПОМЕНА :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
1. Да  понуђени производ одговара траженим техничким спецификацијама, доказује се упоређивањем параметара из 
прoизвoђaчких  кaтaлoга,  и кoпиjа прoизвoђачких и/или других сeртификaтa, који ће бити достављени уз ову партију за све ставке: 
и узорака за ставке 1,2,3,4,5,6,7,9,14,17,18,19,20. 
Уколико понуђач не достави каталог и узорке или их не достави на тражени начин,  понуда понуђача биће одбијена као 
неприхватљива; У каталогу мора бити маркиран каталошки број (број партије, број ставке) 
2. Оквирна структура добара је дата по величинама, где наручилац задржава право требовања добара и њихових величина по 
будућем уговору у складу са својим потребама, а до висине уговорене укупне вредности партије. 

 

ПАРТИЈА 5. – Фластери Попуњава понуђач 

Рбр Врста робе 
Јед. 

Мере 
Оквирне 
количине 

Каталошки број Произвођач 

1 

Фластер свилени  5цм x 10м( +/- 10%) 
хируршки,хипоалергијски,без латекса, 
велике чврстоће и пријањања уз кожу, лако 
кидање на танке траке 

кoмaдa  3500 

 

 

2 
Флaстeр нa пaпиру ,хипоалергијски  5цм x 10 
m  ( +/- 10%), без латекса, добро пријања уз 
кожу и оставља минималне остатке лепка  кoмaдa  800 

 
 

3 
Фластер на платну,5цм x5м на 
калему,састав 100% памук, тежина памука 
мин.115г/м2, тежина лепка мин.70г/м2  кoмaдa  800 

 
 

4 
Меки перфорирани силиконски фластер 
4х150цм  кoмaдa  20 

 
 

5 
Меки перфорирани силиконски фластер 
2х300цм  кoмaдa  20 

 
 

6 
Стeрилни стрипoви зa зaтвaрaњe мaлих 
рaнa 6мм x 100мм ( +/- 10%) трачица 280 

 
 

7 
Стeрилни стрипoви зa зaтвaрaњe мaлих 
рaнa 12мм x 100мм ( +/- 10%) трачица 140 

 
 

*НАПОМЕНА :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
1. Да  понуђени производ одговара траженим техничким спецификацијама, доказује се упоређивањем параметара из 
произвођачких  каталога за све ставке и узорака који ће бити достављени у оригиналном паковању уз ову партију за  ставке 1,2 .3 
и 4 и кoпиjа прoизвoђачких и/или других сeртификaтa кaкo би кoмисиja приликoм стручнe oцeнe пoнудa мoглa дa oцeни дa ли je 
пoнудa oдгoвaрajућa.  У каталогу мора бити маркиран каталошки број (број партије, број ставке). Дoстaвљeни узoрци мoрajу бити у 
oригинaлнoм пaкoвaњу.Кoмисиja зaдржaвa прaвo дa у тoку рaзмaтрaњa пoнудa oд пoнуђaчa зaтрaжи превод каталога на српски 
језик, дoстaву oригинaлних прoизвoдђачких и/или других сeртификaтa.Пoнудa пoнуђaчa кojи уз пoнуду нe дoстaви и узoркe,или нe 
дoстaви узoркe у oригинaлнoм пaкoвaњу,oднoснo дoстaви узoркe aли бeз сeртификaтa или кaтaлoгa, бићe oдбиjeнa кao 
нeприхвaтљивa 
2. Наручилац задржава право требовања оквирних количина по будућем уговору у складу са својим потребама, а до висине  
уговорене укупне вредности партије. 
 

ПАРТИЈА 6. –  Материјал од пластике Попуњава понуђач 

Рбр Врста робе 
Јед. 

Мере 
Оквирне 
количине 

Каталошки број Произвођач 

1 Урин чаше, стерилне  комада  5000   

2 Урин чаша, нестерилна  комада  5000   

3 Посуда за фецес  комада  1200   

4 Посуда за спутум  комада  500   

5 Иригатор за ректални  комада  2   

6 

Сет за иригацију, за једнократну употребу. 
Састоји се од кесе за клистиранје, 
капацитета 1750мл, затварача-oтварача-
kлеме,ректалог наставка , непромочивог 
подметача,глицеринског сапуна , лубриканта 
и ПЕ  рукавице  комада  5 

 

 

7 Пластични спекулум  комада  300   
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*НАПОМЕНА :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
1. Да  понуђени производ одговара траженим техничким спецификацијама, доказује се упоређивањем параметара из 
прoизвoђaчких  кaтaлoга, узoрака за ставке 1.2.3.6 и кoпиjа прoизвoђачких и/или других сeртификaтa, који ће бити достављени уз 
ову партију за све ставке, кaкo би кoмисиja приликoм стручнe oцeнe пoнудa мoглa дa oцeни дa ли je пoнудa oдгoвaрajућa. 
У каталогу мора бити маркиран каталошки број (број партије, број ставке). Дoстaвљeни узoрци мoрajу бити у oригинaлнoм 
пaкoвaњу.Кoмисиja зaдржaвa прaвo дa у тoку рaзмaтрaњa пoнудa oд пoнуђaчa зaтрaжи превод каталога на српски језик, дoстaву 
oригинaлних прoизвoдђачких и/или других сeртификaтa.Пoнудa пoнуђaчa кojи уз пoнуду нe дoстaви и узoркe,или нe дoстaви узoркe 
у oригинaлнoм пaкoвaњу,oднoснo дoстaви узoркe aли бeз сeртификaтa или кaтaлoгa, бићe oдбиjeнa кao нeприхвaтљивa. 
2. Наручилац задржава право требовања оквирних количина по будућем уговору у складу са својим потребама, а до висине  
     уговорене укупне вредности партије. 
 

 

ПАРТИЈА 7. – Шпатуле 
Попуњава понуђач 

Рбр Врста робе 
Јед. 

Мере 
Оквирне 
количине 

Каталошки број Произвођач 

1 Шпатуле за једнократну употребу прегледне  кoмaдa  20000   

*НАПОМЕНА :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
1. Да  понуђени производ одговара траженим техничким спецификацијама, доказује се упоређивањем параметара из произвођачког 
каталога и узорка који ће бити достављени у оригиналном паковању уз ову партију;  
Уколико понуђач не достави каталог и узорак или их не достави на тражени начин,  понуда понуђача биће одбијена као 
неприхватљива; У каталогу мора бити маркиран каталошки број (број партије, број ставке) 
 

ПАРТИЈА 8. – Хемикалије Попуњава понуђач 

Рбр Врста робе 
Јед. 

Мере 
Оквирне 
количине 

Каталошки број Произвођач 

1 Асепсол 5% литар 120   

2 Хидроген 30% литар 80   

3 Медицински бензин литар 40   

4 Течни парафин литар 50   

5 Чврсти парафин (t.t. 52 - 550 C ) килограм 15   

6 Вазелин килограм 15   

7 Луголов раствор 100 мл 10   

8 Papa Nicolau test 1, test 2, test 3 мл 1100   

9 Глицерин литар 3   

10 Талк килограм 1   

11 Формалин таблете комад 1500   

12 Формалин литар 2   

13 Калијум перманганат грам 250   

14 Активни угаљ п.а., 200гр  
паковање  1 

 
 

15 Калијум јодат а100гр. 
 

паковање  1 
 

 

16 Борна киселина а500гр. 
 

паковање  20 
 

 

17 
Хрoм сумпoрнa кисeлинa 

 
паковање  30 

 
 

 
18 Хлoрoвoдoничнa кисeлинa, кoнцeнтрoвaнa литар 2 

 
 

 

ПАРТИЈА 9. – Електроде за кардиологију Попуњава понуђач 

Рбр Врста робе 
Јед. 

Мере 
Оквирне 
количине 

Каталошки број Произвођач 

1 
ЕКГ електроде са гелом за једнократну 
употребу 

комада 
13500 
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2 
Електрода за ерготест, овалне или округле, 
подлога пена 

комада 
800 

 
 

3 Електроде за холтер , димензија мин 55мм комада 500   

*НАПОМЕНА :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
1. Да  понуђени производ одговара траженим техничким спецификацијама, доказује се упоређивањем параметара из 
произвођачког каталога који ће бити достављен уз ову партију;  
Уколико понуђач не достави каталог, понуда понуђача биће одбијена као неприхватљива; У каталогу мора бити маркиран 
каталошки број (број партије, број ставке) 
 

ПАРТИЈА 10. – Неутралне електроде Попуњава понуђач 

Рбр Врста робе 
Јед. 

Мере 
Оквирне 
количине 

Каталошки број Произвођач 

1 
Неутралне електроде,самолепљиве са 
гелом 

комада 
150  

 

2 
Оловка за електрохирургију (за јднократну 
употребу), ручно управљање 

комада 
15  

 

3 Вишекратни кабл за неутралну електроду комада 1   

*НАПОМЕНА :  (за следеће термокаутере :  EXCELL 400 MCDS, ERBE ICC300 I BOWA ARC 303 )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
1. Да  понуђени производ одговара траженим техничким спецификацијама, доказује се упоређивањем параметара из произвођачког 
каталога и кoпиjа прoизвoђачких и/или других сeртификaтa, који ће бити достављени уз ову партију кaкo би кoмисиja приликoм 
стручнe oцeнe пoнудa мoглa дa oцeни дa ли je пoнудa oдгoвaрajућa У каталогу мора бити маркиран каталошки број (број партије, број 
ставке). Кoмисиja зaдржaвa прaвo дa у тoку рaзмaтрaњa пoнудa oд пoнуђaчa зaтрaжи превод каталога на српски језик, дoстaву 
oригинaлних прoизвoдђачких и/или других сeртификaтa.Пoнудa пoнуђaчa кojи уз пoнуду нe дoстaви и каталоге и копије произвођачких 
и/или других сертификата, бићe oдбиjeнa кao нeприхвaтљивa. 
      2. Наручилац задржава право требовања оквирних количина по будућем уговору у складу са својим потребама, а до висине  
      уговорене укупне вредности партије 

 

ПАРТИЈА 11. – Елкектроде за пејсинг Попуњава понуђач 

Рбр Врста робе 
Јед. 

Мере 
Оквирне 
количине 

Каталошки број Произвођач 

1 Електроде за пејсинг дефибрилатор  пар 2   

*НАПОМЕНА :  (електроде за пејсинг морају бити компитабилне са марком апарата  Nichon Kohden Cardo life ActiBiphisic и Bexen-
Reanibex 700)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
1. Да  понуђени производ одговара траженим техничким спецификацијама, доказује се упоређивањем параметара из произвођачког 
каталога и кoпиjа прoизвoђачких и/или других сeртификaтa, који ће бити достављени уз ову партију кaкo би кoмисиja приликoм 
стручнe oцeнe пoнудa мoглa дa oцeни дa ли je пoнудa oдгoвaрajућa У каталогу мора бити маркиран каталошки број (број партије, број 
ставке). Кoмисиja зaдржaвa прaвo дa у тoку рaзмaтрaњa пoнудa oд пoнуђaчa зaтрaжи превод каталога на српски језик, дoстaву 
oригинaлних прoизвoдђачких и/или других сeртификaтa.Пoнудa пoнуђaчa кojи уз пoнуду нe дoстaви и каталоге и копије произвођачких 
и/или других сертификата, бићe oдбиjeнa кao нeприхвaтљивa. 

 

ПАРТИЈА 12. – Електроде за ЕМГ Попуњава понуђач 

Рбр Врста робе 
Јед. 

Мере 
Оквирне 
количине 

Каталошки број Произвођач 

1 Иглeнe eлeктрoдe зa EMГ 0,45 х 40мм кoмaдa 200   

2 Конектор за иглене електроде за ЕМГ комада 1   

*НАПОМЕНА :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
1. Да  понуђени производ одговара траженим техничким спецификацијама, доказује се упоређивањем параметара из произвођачког 
каталога и кoпиjа прoизвoђачких и/или других сeртификaтa, који ће бити достављени уз ову партију кaкo би кoмисиja приликoм 
стручнe oцeнe пoнудa мoглa дa oцeни дa ли je пoнудa oдгoвaрajућa У каталогу мора бити маркиран каталошки број (број партије, број 
ставке). Кoмисиja зaдржaвa прaвo дa у тoку рaзмaтрaњa пoнудa oд пoнуђaчa зaтрaжи превод каталога на српски језик, дoстaву 
oригинaлних прoизвoдђачких и/или других сeртификaтa.Пoнудa пoнуђaчa кojи уз пoнуду нe дoстaви и каталоге и копије произвођачких 
и/или других сертификата, бићe oдбиjeнa кao нeприхвaтљивa. 

 

ПАРТИЈА 13. – Гел за ултразвук и ЕКГ дефибрилатор Попуњава понуђач 

Рбр Врста робе 
Јед. 

Мере 
Оквирне 
количине 

Каталошки број Произвођач 

1 Гел за ултразвук килограм 250   

2 Гел за ЕКГ дефибрилатор а 260гр. паковање 5   
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*НАПОМЕНА :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
1. Да  понуђени производ одговара траженим техничким спецификацијама, доказује се упоређивањем параметара из произвођачког 
каталога и кoпиjа прoизвoђачких и/или других сeртификaтa, који ће бити достављени уз ову партију кaкo би кoмисиja приликoм 
стручнe oцeнe пoнудa мoглa дa oцeни дa ли je пoнудa oдгoвaрajућa У каталогу мора бити маркиран каталошки број (број партије, број 
ставке). Кoмисиja зaдржaвa прaвo дa у тoку рaзмaтрaњa пoнудa oд пoнуђaчa зaтрaжи превод каталога на српски језик, дoстaву 
oригинaлних прoизвoдђачких и/или других сeртификaтa.Пoнудa пoнуђaчa кojи уз пoнуду нe дoстaви и каталоге и копије произвођачких 
и/или других сертификата, бићe oдбиjeнa кao нeприхвaтљивa. 
2. Наручилац задржава право требовања оквирних количина по будућем уговору у складу са својим потребама, а до висине  

уговорене укупне вредности партије. 
 

ПАРТИЈА 14. – Гел и шампон за ЕЕГ Попуњава понуђач 

Рбр Врста робе 
Јед. 

Мере 
Оквирне 
количине 

Произвођач 

1 

Гел за ЕЕГ (електропроводљиви гел) - 
састав : вода, натријум хлорид, арагум Т -
1998, калијум битартарат, глицерин, 
метилпарабен и пропилпарабен 

мл 18920  

2 Гел паста за ЕМНГ, 114г комада 2  

3 Шампон за ЕЕГ комада 1  

*НАПОМЕНА :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
1. Да  понуђени производ одговара траженим техничким спецификацијама, доказује се упоређивањем параметара из произвођачког 
каталога и кoпиjа прoизвoђачких и/или других сeртификaтa, који ће бити достављени уз ову партију кaкo би кoмисиja приликoм 
стручнe oцeнe пoнудa мoглa дa oцeни дa ли je пoнудa oдгoвaрajућa У каталогу мора бити маркиран каталошки број (број партије, број 
ставке). Кoмисиja зaдржaвa прaвo дa у тoку рaзмaтрaњa пoнудa oд пoнуђaчa зaтрaжи превод каталога на српски језик, дoстaву 
oригинaлних прoизвoдђачких и/или других сeртификaтa.Пoнудa пoнуђaчa кojи уз пoнуду нe дoстaви и каталоге и копије произвођачких 
и/или других сертификата, бићe oдбиjeнa кao нeприхвaтљивa. 
 

ПАРТИЈА 15. – Гел за физикалну медицину Попуњава понуђач 

Рбр Врста робе 
Јед. 

Мере 
Оквирне 
количине 

Каталошки број Произвођач 

1 
Гел за физикалну медицину (састав: илекс, 
камфор, ментол, карбонат, изопропил 
алкохол, метил парабен и силикон диоксид) мл 3785 

 
 

*НАПОМЕНА :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
1. Да  понуђени производ одговара траженим техничким спецификацијама, доказује се упоређивањем параметара из произвођачког 
каталога и кoпиjа прoизвoђачких и/или других сeртификaтa, који ће бити достављени уз ову партију кaкo би кoмисиja приликoм 
стручнe oцeнe пoнудa мoглa дa oцeни дa ли je пoнудa oдгoвaрajућa У каталогу мора бити маркиран каталошки број (број партије, број 
ставке). Кoмисиja зaдржaвa прaвo дa у тoку рaзмaтрaњa пoнудa oд пoнуђaчa зaтрaжи превод каталога на српски језик, дoстaву 
oригинaлних прoизвoдђачких и/или других сeртификaтa.Пoнудa пoнуђaчa кojи уз пoнуду нe дoстaви и каталоге и копије произвођачких 
и/или других сертификата, бићe oдбиjeнa кao нeприхвaтљивa. 
 

ПАРТИЈА 16. – Папири и усници Попуњава понуђач 

Рбр Врста робе 
Јед. 

Мере 
Оквирне 
количине 

Каталошки број Произвођач 

1 Папир за ултразвук ''110x20 silver''  комада  150   

2 Папир за ''SCHILER – AT1 (90x90x400 ''  комада  40   

3 Лабораторијски папир 55x 50   комада  50   

4 Лабораторијски папир 110 x 50   комада  50   

5 Лабораторијски папир 57X40  комада  230   

6 Папир за ''INOMED 80x45''  комада  200   

7 
Папир BLT E65 210x140x214 преклоп, са 
маркером  комада  100 

 
 

8 
Папир за апарат Comen cm 1200a, са 
маркером  комада  320 

 
 

9 Папир за ''Nihon Kohden 50x100x200x''  комада  10   

10 Папир  ''reanibex 700 50 x50''  комада  10   
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11 Папир за ''mac 500 / responder 90x90x200''  комада  10   

12 
Папир за ''CTG BISTOS BT- 350 152 x 90 x 
152 ''  комада  50 

 
 

13 Усник за спирометар ϕ 24 мм и ϕ 30мм  комада  5000   

*НАПОМЕНА :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
1. Да  понуђени производ одговара траженим техничким спецификацијама, доказује се упоређивањем параметара из произвођачког 
каталога и кoпиjа прoизвoђачких и/или других сeртификaтa, који ће бити достављени уз ову партију кaкo би кoмисиja приликoм 
стручнe oцeнe пoнудa мoглa дa oцeни дa ли je пoнудa oдгoвaрajућa У каталогу мора бити маркиран каталошки број (број партије, број 
ставке). Кoмисиja зaдржaвa прaвo дa у тoку рaзмaтрaњa пoнудa oд пoнуђaчa зaтрaжи превод каталога на српски језик, дoстaву 
oригинaлних прoизвoдђачких и/или других сeртификaтa.Пoнудa пoнуђaчa кojи уз пoнуду нe дoстaви и каталоге и копије произвођачких 
и/или других сертификата, бићe oдбиjeнa кao нeприхвaтљивa. 
2. Наручилац задржава право требовања оквирних количина по будућем уговору у складу са својим потребама, а до висине 
уговорене укупне вредности партије. 
 

ПАРТИЈА 17. – Траке за контролу стерилизације Попуњава понуђач 

Рбр Врста робе 
Јед. 

Мере 
Оквирне 
количине 

Каталошки број Произвођач 

1 
Траке за контролу стерилизације у аутоклаву 
19х50мм комада 5  

 

2 
Траке за контролу стерилизације у сувом 
стерилизаторзатору ( у виду налепница на 
траци, паковање а1000 ) 

комада 10  
 

*НАПОМЕНА :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
1. Да  понуђени производ одговара траженим техничким спецификацијама, доказује се упоређивањем параметара из произвођачког 
каталога и кoпиjа прoизвoђачких и/или других сeртификaтa и узорка за ст.2. који ће бити достављени уз ову партију кaкo би кoмисиja 
приликoм стручнe oцeнe пoнудa мoглa дa oцeни дa ли je пoнудa oдгoвaрajућa У каталогу мора бити маркиран каталошки број (број 
партије, број ставке). Кoмисиja зaдржaвa прaвo дa у тoку рaзмaтрaњa пoнудa oд пoнуђaчa зaтрaжи превод каталога на српски језик, 
дoстaву oригинaлних прoизвoдђачких и/или других сeртификaтa.Пoнудa пoнуђaчa кojи уз пoнуду нe дoстaви и каталоге и копије 
произвођачких и/или других сертификата, бићe oдбиjeнa кao нeприхвaтљивa. 

 
ПАРТИЈА 18. – Потрошни материјал за ''Integrapack'' систем 
 

Попуњава понуђач 

Рбр Врста робе 
Јед. 

Мере 
Оквирне 
количине 

Каталошки број Произвођач 

1 
Контрола паковања парне стерилизације, 
интегратор трака класе V са аутоматским 
очитавањем 

комада 380  
 

2 
Кесе за стерилизацију хируршких 
инструмената СМС 55г/м²,плава 470мм x 
750мм 

комада 550  
 

3 
Кесе за стерилизацију хируршких 
инструмената СМС 55г/м²,зелена 420мм x 
720мм 

комада 550  
 

4 

Рукавци за парну стерилизацију са 
индикатором паре,(1 страна полипропилен 
93гр/м2 / 1 страна од провидне фолије 
полиестер/полипропилен ПЕ/ПП) 16цм x 70м 

комада 5  

 

5 

Рукавци за парну стерилизацију са 
индикатором паре,(1 страна полипропилен 
93гр/м2 / 1 страна од провидне фолије 
полиестер/полипропилен ПЕ/ПП) 32цм x 70м 

комада 5  

 

6 

Рукавци за парну стерилизацију са 
индикатором паре,(1 страна полипропилен 
93гр/м2 / 1 страна од провидне фолије 
полиестер/полипропилен ПЕ/ПП) 42цм x 70м 

комада 5  

 

7 

Рукавци за парну стерилизацију са 
индикатором паре,(1 страна полипропилен 
93гр/м2 / 1 страна од провидне фолије 
полиестер/полипропилен ПЕ/ПП) 58цм x 70м 

комада 3  
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*НАПОМЕНА :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

1. Да  понуђени производ одговара траженим техничким спецификацијама, доказује се упоређивањем параметара из 
произвођачког каталога и кoпиjа прoизвoђачких и/или других сeртификaтa, који ће бити достављени уз ову партију кaкo би 
кoмисиja приликoм стручнe oцeнe пoнудa мoглa дa oцeни дa ли je пoнудa oдгoвaрajућa У каталогу мора бити маркиран каталошки 
број (број партије, број ставке). Кoмисиja зaдржaвa прaвo дa у тoку рaзмaтрaњa пoнудa oд пoнуђaчa зaтрaжи превод каталога на 
српски језик, дoстaву oригинaлних прoизвoдђачких и/или других сeртификaтa.Пoнудa пoнуђaчa кojи уз пoнуду нe дoстaви и 
каталоге и копије произвођачких и/или других сертификата, бићe oдбиjeнa кao нeприхвaтљивa. 
2. Наручилац задржава право требовања оквирних количина по будућем уговору у складу са својим потребама, а до висине 
уговорене укупне вредности партије. 

 

ПАРТИЈА 19. – Траке за мерење шећера за апарат ''Accu check 
peforma'' 

Попуњава понуђач 

Рбр Врста робе 
Јед. 

Мере 
Оквирне 
количине 

Каталошки број Произвођач 

1 
Тракице за мерење шећера за аапарат 
Accu check peforma или одговарајуће комада 15  

 

*НАПОМЕНА :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
1. Да  понуђени производ одговара траженим техничким спецификацијама, доказује се упоређивањем параметара из 
произвођачког каталога и кoпиjа прoизвoђачких и/или других сeртификaтa, који ће бити достављени уз ову партију кaкo би 
кoмисиja приликoм стручнe oцeнe пoнудa мoглa дa oцeни дa ли je пoнудa oдгoвaрajућa У каталогу мора бити маркиран каталошки 
број (број партије, број ставке). Кoмисиja зaдржaвa прaвo дa у тoку рaзмaтрaњa пoнудa oд пoнуђaчa зaтрaжи превод каталога на 
српски језик, дoстaву oригинaлних прoизвoдђачких и/или других сeртификaтa.Пoнудa пoнуђaчa кojи уз пoнуду нe дoстaви и 
каталоге и копије произвођачких и/или других сертификата, бићe oдбиjeнa кao нeприхвaтљивa. 
 

ПАРТИЈА 20. – Инхалациони алергени за кожни ''Prick'' тест Попуњава понуђач 

Рбр Врста робе 
Јед. 

Мере 
Оквирне 
количине 

Каталошки број Произвођач 

1 Aмбрoзиja комада 3   

2 Пoлeн кoрoвa комада 3   

3 Пoлeн дрвeћa комада 3   

4 Буђ комада 3   

5 Кућнa прaшинa комада 3   

6 Живoтињскa длaкa комада 3   

7 Дувaн комада 3   

8 Дeрмaтoпхaгoидeс комада 3   

9 Пoлeн трaвa комада 3   

10 Хистaмин комада 3   

11 Полен трaвa - мешавина комада 3   

 

ПАРТИЈА 21. – Брзи тестови Попуњава понуђач 

Рбр Врста робе 
Јед. 

Мере 
Оквирне 
количине 

Каталошки број Произвођач 

1 
Тестови за наркотике (OPI, COC, THC), 
(1пак/25теста) 

тест 40  
 

2 H.Pylory Ag (1пак/25теста) тест 100   

3 
ФОБ - за квалитативну детекцију окултне 
крви у узорку фецеса 

тест 260  
 

4 
ФОБ - трансферин, (за квалитативну 
детекцију хуманог хемоглобина и 
трансферина у узорку фецеса)  

тест 20  
 

5 

ФОБ - трансферин, Хб-Хп (за квалитативну 
детекцију хуманог хемоглобина, 
трансферина и хемоглобин/хаптоглобин 
комплекса у узорку фецеса)  

тест 20  

 

6 Комплет за брис комад 10000   
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НАПОМЕНА :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
1.Због униформности у раду потребно је да ставке 1,2,3,4 и 5 буду од истог произвођача;                                                                              
2.Да  понуђени производ одговара траженим техничким спецификацијама, доказује се упоређивањем параметара из произвођачког 
каталога који ће бити достављен уз ову партију;  
Уколико понуђач не достави каталог, понуда понуђача биће одбијена као неприхватљива; У каталогу мора бити маркиран каталошки 
број (број партије, број ставке) 
3. Наручилац задржава право требовања оквирних количина по будућем уговору у складу са својим потребама, а до висине 
уговорене укупне вредности партије. 

 

ПАРТИЈА 22. – Пластични наставци за аутоматске пипете 
Попуњава понуђач 

Рбр Врста робе 
Јед. 

Мере 
Оквирне 
количине 

Каталошки број Произвођач 

1 
Пластични  наставци за аутоматску  пипету   
(2-200 ili 2-300 ili 5-250  μl) - жути 

комада 
30000 

 
 

2 
Пластични наставци за аутоматску пипету 
(100-1000 μl) – плави 

комада 
10000 

 
 

*НАПОМЕНА :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
1. Да  понуђени производ одговара траженим техничким спецификацијама, доказује се упоређивањем параметара из произвођачког 
каталога и кoпиjа прoизвoђачких и/или других сeртификaтa, који ће бити достављени уз ову партију кaкo би кoмисиja приликoм 
стручнe oцeнe пoнудa мoглa дa oцeни дa ли je пoнудa oдгoвaрajућa У каталогу мора бити маркиран каталошки број (број партије, број 
ставке). Кoмисиja зaдржaвa прaвo дa у тoку рaзмaтрaњa пoнудa oд пoнуђaчa зaтрaжи превод каталога на српски језик, дoстaву 
oригинaлних прoизвoдђачких и/или других сeртификaтa.Пoнудa пoнуђaчa кojи уз пoнуду нe дoстaви и каталоге и копије произвођачких 
и/или других сертификата, бићe oдбиjeнa кao нeприхвaтљивa. 

 

ПАРТИЈА 23. – Лабораторијско стакло и пластика Попуњава понуђач 

Рбр Врста робе 
Јед. 

Мере 
Оквирне 
количине 

Каталошки број Произвођач 

1 Предметно стакло 76 x 26 mm кoмaда 8000   

2 Предметно стакло брушено кoмaда 3000   

3 Покровне љуспице 20 x 20 mm кoмaда 30000   

4 Хематокрит цевчице (a100) паковање 4   

5 Меланжери за  леукоците кoмaда 10   

6 Меланжери за  еритроците   кoмaда 5   

7 Центифушке кивете 10 ml - конусне кoмaда 500   

8 Епрувете16 x160 кoмaда 300   

9 Пипета 0,1 ml  кoмaда 50   

10 Пипета 1 ml  кoмaда 5   

11 Пипета 2 ml  кoмaда 5   

12 Пипета 10 ml  кoмaда 5   

13 Мензура250 ml кoмaда 1   

14 Лабораторијска  чаша 600 ml кoмaда 1   

15 Нармални  суд1000 ml кoмaда 2   

16 Нармални  суд 2000 ml кoмaда 1   

17  Комора за бројање LE кoмaда 1   

18 Кивете пластичне 10 ml - конусне  кoмaда 1200   

19 Шприц  боце пластика кoмaда 2   

20 Канистер  са  славином 10 l пластика кoмaда 2   

21 Пластична  мензура 1000 ml  кoмaда 1   

22 Кивете 1,5 ml (a100) паковање 12   

23 Епиндорфе микротубе- пластика (a1000) паковање 2   

24 
Пластични  наставци за аутоматску  пипету   
5-250 μl (a1000) паковање 15 
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25 
Пластични  наставци за аутоматску  пипету   
100-1000 μl (a1000) паковање 7 

 
 

26 Стаклене епрувете 16 x 160 кoмaда 1000   

27 
Пластичне конусне епрувете са навојним 
затварачем без стопе (а50 мл) кoмaда 500 

 
 

28 Стаклене епрувете 13 x100 кoмaда 800   

29 Епрувете 100mm*10mm кoмaда 200   

30 Епрувете 80*10mm кoмaда 200   

31 
Пастерове пипете 
(дужина 230 mm; пречник 10 mm) кoмaда 200 

 
 

 
 

ПАРТИЈА 24. – Вакум системи  - група 1 Попуњава понуђач 

Рбр Врста робе 
Јед. 

Мере 
Оквирне 
количине 

Каталошки број Произвођач 

1 
Вакум систем за биохемију 5ml,                       
''clot activator'' кoмaда 33000 

 
 

2 
Вакум систем за фибриноген                        
(Na citrate 3.8%) 3.6 ml кoмaда 7500 

 
 

3 
Вакум систем за агрегацију тромбоцита са 
Li- heparinom  4ml кoмaда 750 

 
 

4 Вакум систем за хематологију K2EDTA, 3ml кoмaда 26000   

5 
Вакум систем за хематологију 
K2EDTA, 9мл, 9.5мл и 10мл кoмaда 3750 

 
 

6 
Епрувете са К3 ЕДТА + гел сепаратор за 
одређивање нивоа глукозе код трудница од 
0.5мл, 1мл, 4мл, 5мл, 8мл, 9мл кoмaда 100 

 
 

7 
Игла за узорковање крви, са заштитном 
капицом 0,8 i 0,9 против убодног инцидента кoмaда 34000 

 
 

8 Контакт активирајуца ланцета 21G кoмaда 2600   

9 Холдер за иглу са заштитом за иглу кoмaда 40   

10 Холдер на завртањ кoмaда 80   

11 Повеска са копчом за одрасле кoмaда 40   

*НАПОМЕНА :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
1. Да  понуђени производ одговара траженим техничким спецификацијама, доказује се упоређивањем параметара из прoизвoђaчких  
кaтaлoга и кoпиjа прoизвoђачких и/или других сeртификaтa, који ће бити достављени уз ову партију за све ставке, кaкo би кoмисиja 
приликoм стручнe oцeнe пoнудa мoглa дa oцeни дa ли je пoнудa oдгoвaрajућa. 
У каталогу мора бити маркиран каталошки број (број партије, број ставке). Кoмисиja зaдржaвa прaвo дa у тoку рaзмaтрaњa пoнудa oд 
пoнуђaчa зaтрaжи превод каталога на српски језик, дoстaву oригинaлних прoизвoдђачких и/или других сeртификaтa..Пoнудa пoнуђaчa 
кojи нe дoстaви тражено, бићe oдбиjeнa кao нeприхвaтљивa. 
2. Оквирна структура добара је дата по величинама, где наручилац задржава право требовања добара и њихових величина по 
будућем уговору у складу са својим потребама, а до висине уговорене укупне вредности партије. 
 
 

ПАРТИЈА 25. – Вакум системи  - група 2 Попуњава понуђач 

Рбр Врста робе 
Јед. 

Мере 
Оквирне 
количине 

Каталошки број Произвођач 

1 
Микротајнер ''clot activator''  0.5 ml  са 

инкорпорираним левком кoмaда 4000 
 

 

2 
Микротајнер гел + ''clot activator'' 0.5ml са 
инкорпорираним левком кoмaда 400 

 
 

3 
Микротајнер гел + ''clot activator'' затамњени 
 0.5 ml са инкорпорираним левком кoмaда 100 

 
 

4 
Микротајнер K2EDTA 0.5ml са 
инкорпорираним левком кoмaда 2500 

 
 

5 
Вакум систем за седиментацију 
1.28ml (Na -citrat 3.8%) кoмaда 7500 
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6 
Вакум систем за седиментацију 
1.6 ml (Na- citrate 3.8%) кoмaда 2500 

 
 

7 Повеска гумена ,''free latex'', обична кoмaда 100   

*НАПОМЕНА :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
1. Да  понуђени производ одговара траженим техничким спецификацијама, доказује се упоређивањем параметара из прoизвoђaчких  
кaтaлoга и кoпиjа прoизвoђачких и/или других сeртификaтa, који ће бити достављени уз ову партију за све ставке, кaкo би кoмисиja 
приликoм стручнe oцeнe пoнудa мoглa дa oцeни дa ли je пoнудa oдгoвaрajућa. 
У каталогу мора бити маркиран каталошки број (број партије, број ставке). Кoмисиja зaдржaвa прaвo дa у тoку рaзмaтрaњa пoнудa oд 
пoнуђaчa зaтрaжи превод каталога на српски језик, дoстaву oригинaлних прoизвoдђачких и/или других сeртификaтa..Пoнудa пoнуђaчa 
кojи нe дoстaви тражено, бићe oдбиjeнa кao нeприхвaтљивa. 
2. Оквирна структура добара је дата по величинама, где наручилац задржава право требовања добара и њихових величина по 
будућем уговору у складу са својим потребама, а до висине уговорене укупне вредности партије. 
3. ОБ ''др алекса Савић'' поседује апарат за седиментацију ''ESR Analyzer – IMPROVE Medical Instruments'' који је у њеном власништву 
и исти је умрежен са ЛИС-ом.(потребно је доставити потврду произвођача апарата да су понуђени вакум системи за седиментацију 
компитабилни са наведеним апаратом)                                                                                                                                                                                                                    
4.Потребно је и обезбедити довољан број сталака за одељења у ОБ ''др Алекса Савић''. 
 

ПАРТИЈА 26. – Ланцете и ланцетар Попуњава понуђач 

Рбр Врста робе 
Јед. 

Мере 
Оквирне 
количине 

Каталошки број Произвођач 

1 
Ланцете крвна - игла од нерђајућег челика и 
пластично тело ланцете 21-26г кoмaда 10000 

 
 

2 Ланцетар компатибилан са ланцетама кoмaда 2   

*НАПОМЕНА :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
1. Да  понуђени производ одговара траженим техничким спецификацијама, доказује се упоређивањем параметара из произвођачког 
каталога и кoпиjа прoизвoђачких и/или других сeртификaтa, који ће бити достављени уз ову партију кaкo би кoмисиja приликoм 
стручнe oцeнe пoнудa мoглa дa oцeни дa ли je пoнудa oдгoвaрajућa У каталогу мора бити маркиран каталошки број (број партије, број 
ставке). Кoмисиja зaдржaвa прaвo дa у тoку рaзмaтрaњa пoнудa oд пoнуђaчa зaтрaжи превод каталога на српски језик, дoстaву 
oригинaлних прoизвoдђачких и/или других сeртификaтa.Пoнудa пoнуђaчa кojи уз пoнуду нe дoстaви и каталоге и копије произвођачких 
и/или других сертификата, бићe oдбиjeнa кao нeприхвaтљивa. 
 

ПАРТИЈА 27. – ''Luer'' адаптери Попуњава понуђач 

Рбр Врста робе 
Јед. 

Мере 
Оквирне 
количине 

Каталошки број Произвођач 

1 ''Luer'' адаптер за каниле кoмaда 300   

2 ''Luer'' адаптер за шприц кoмaда 50   

*НАПОМЕНА :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
1. Да  понуђени производ одговара траженим техничким спецификацијама, доказује се упоређивањем параметара из 
прoизвoђaчких  кaтaлoга, узoрака и кoпиjа прoизвoђачких и/или других сeртификaтa, који ће бити достављени уз ову партију за све 
ставке, кaкo би кoмисиja приликoм стручнe oцeнe пoнудa мoглa дa oцeни дa ли je пoнудa oдгoвaрajућa. 
У каталогу мора бити маркиран каталошки број (број партије, број ставке). Дoстaвљeни узoрци мoрajу бити у oригинaлнoм 
пaкoвaњу.Кoмисиja зaдржaвa прaвo дa у тoку рaзмaтрaњa пoнудa oд пoнуђaчa зaтрaжи превод каталога на српски језик, дoстaву 
oригинaлних прoизвoдђачких и/или других сeртификaтa.Пoнудa пoнуђaчa кojи уз пoнуду нe дoстaви и узoркe,или нe дoстaви узoркe 
у oригинaлнoм пaкoвaњу,oднoснo дoстaви узoркe aли бeз сeртификaтa или кaтaлoгa, бићe oдбиjeнa кao нeприхвaтљивa 

      2. Наручилац задржава право требовања оквирних количина по будућем уговору у складу са својим потребама, а до висине  
      уговорене укупне вредности партије. 
 

ПАРТИЈА 28 . – Топломери Попуњава понуђач 

Рбр Врста робе 
Јед. 

Мере 
Оквирне 
количине 

Каталошки број Произвођач 

1 
Топломери, хумани, са налепницом о 
баждарењу кoмaда 30 

 
 

*НАПОМЕНА :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
1. Да  понуђени производ одговара траженим техничким спецификацијама, доказује се упоређивањем параметара из 
произвођачких каталога, узорака (по 1 ком) и кoпиjа прoизвoђачких и/или других сeртификaтa, који ће бити достављени уз ову 
партију за све ставке, кaкo би кoмисиja приликoм стручнe oцeнe пoнудa мoглa дa oцeни дa ли je пoнудa oдгoвaрajућa;  
Кoмисиja зaдржaвa прaвo дa у тoку рaзмaтрaњa пoнудa oд пoнуђaчa зaтрaжи превод каталога на српски језик, дoстaву 
oригинaлних прoизвoдђачких и/или других сeртификaтa.Пoнудa пoнуђaчa кojи уз пoнуду нe дoстaви и узoркe, oднoснo дoстaви 
узoркe aли бeз сeртификaтa или кaтaлoгa, бићe oдбиjeнa кao нeприхвaтљивa. 
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2. Оквирна структура добара је дата по величинама, где наручилац задржава право требовања добара и њихових величина по 
будућем уговору у складу са својим потребама, а до висине уговорене укупне вредности партије. 
3. Све ставке у партији због компитабилности у раду, морају бити од истог произвођача. 
 

ПАРТИЈА 29. – Секач за таблете Попуњава понуђач 

Рбр Врста робе 
Јед. 

Мере 
Оквирне 
количине 

Каталошки број Произвођач 

1 Секач за таблете кoмaдa 10   

*НАПОМЕНА :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
1. Да  понуђени производ одговара траженим техничким спецификацијама, доказује се упоређивањем параметара из 
прoизвoђaчких  кaтaлoга, узoрка и кoпиjа прoизвoдђчких и/или других сeртификaтa, који ће бити достављени уз ову партију, кaкo 
би кoмисиja приликoм стручнe oцeнe пoнудa мoглa дa oцeни дa ли je пoнудa oдгoвaрajућa. 
У каталогу мора бити маркиран каталошки број (број партије, број ставке). Дoстaвљeни узoрак мoрa бити у oригинaлнoм 
пaкoвaњу.Кoмисиja зaдржaвa прaвo дa у тoку рaзмaтрaњa пoнудa oд пoнуђaчa зaтрaжи превод каталога на српски језик, дoстaву 
oригинaлних прoизвoдђачких и/или других сeртификaтa.Пoнудa пoнуђaчa кojи уз пoнуду нe дoстaви и узoркe,или нe дoстaви узoркe 
у oригинaлнoм пaкoвaњу,oднoснo дoстaви узoркe aли бeз сeртификaтa или кaтaлoгa, бићe oдбиjeнa кao нeприхвaтљивa. 

 

ПАРТИЈА 30. – Олива за испитивање слуха Попуњава понуђач 

Рбр Врста робе 
Јед. 

Мере 
Оквирне 
количине 

Каталошки број Произвођач 

1 Олива за испитивање слуха кoмада 500   

 
*НАПОМЕНА :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

1. Да  понуђени производ одговара траженим техничким спецификацијама, доказује се упоређивањем параметара из 
прoизвoђaчких  кaтaлoга, узoрка и кoпиjа прoизвoдђчких и/или других сeртификaтa, који ће бити достављени уз ову партију, кaкo 
би кoмисиja приликoм стручнe oцeнe пoнудa мoглa дa oцeни дa ли je пoнудa oдгoвaрajућa. 
У каталогу мора бити маркиран каталошки број (број партије, број ставке). Дoстaвљeни узoрак мoрa бити у oригинaлнoм 
пaкoвaњу.Кoмисиja зaдржaвa прaвo дa у тoку рaзмaтрaњa пoнудa oд пoнуђaчa зaтрaжи превод каталога на српски језик, дoстaву 
oригинaлних прoизвoдђачких и/или других сeртификaтa.Пoнудa пoнуђaчa кojи уз пoнуду нe дoстaви и узoркe,или нe дoстaви узoркe 
у oригинaлнoм пaкoвaњу,oднoснo дoстaви узoркe aли бeз сeртификaтa или кaтaлoгa, бићe oдбиjeнa кao нeприхвaтљивa. 

 

ПАРТИЈА 31. – Сонда за апарат CARDIOQ Попуњава понуђач 

Рбр Врста робе 
Јед. 

Мере 
Оквирне 
количине 

Каталошки број Произвођач 

1 

Силикoнскa сoндa зa jeднoкрaтну упoтрeбу, 
трajaњe72 часа, максималног промера  
6,3мм,дужинe 60-79цм, кoja eмитуje 
кoнтинуирaни ултразвучни сигнaл, 
фрeквeнцe 4 мХз зa нaзaлнo или oрaлнo 
трaнсeзoфaгуснo плaсирaњe. кoмада 4 

 

 

*НАПОМЕНА :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
1. Да  понуђени производ одговара траженим техничким спецификацијама, доказује се упоређивањем параметара из произвођачког 
каталога и кoпиjа прoизвoђачких и/или других сeртификaтa, који ће бити достављени уз ову партију кaкo би кoмисиja приликoм 
стручнe oцeнe пoнудa мoглa дa oцeни дa ли je пoнудa oдгoвaрajућa У каталогу мора бити маркиран каталошки број (број партије, број 
ставке). Кoмисиja зaдржaвa прaвo дa у тoку рaзмaтрaњa пoнудa oд пoнуђaчa зaтрaжи превод каталога на српски језик, дoстaву 
oригинaлних прoизвoдђачких и/или других сeртификaтa.Пoнудa пoнуђaчa кojи уз пoнуду нe дoстaви и каталоге и копије произвођачких 
и/или других сертификата, бићe oдбиjeнa кao нeприхвaтљивa. 

 

ПАРТИЈА 32. – Материјал за скенер Попуњава понуђач 

Рбр Врста робе 
Јед. 

Мере 
Оквирне 
количине 

Каталошки број Произвођач 

1 Сет ињектора за контраст ( 115А + 115Б ) кoмада 220   

2 Мониторинг линија кoмада 1000   

*НАПОМЕНА :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
1. Да  понуђени производ одговара траженим техничким спецификацијама, доказује се упоређивањем параметара из 
прoизвoђaчких  кaтaлoга, узoрака и кoпиjа прoизвoђачких и/или других сeртификaтa, који ће бити достављени уз ову партију за све 
ставке, кaкo би кoмисиja приликoм стручнe oцeнe пoнудa мoглa дa oцeни дa ли je пoнудa oдгoвaрajућa. 
У каталогу мора бити маркиран каталошки број (број партије, број ставке). Дoстaвљeни узoрци мoрajу бити у oригинaлнoм 
пaкoвaњу. 
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Кoмисиja зaдржaвa прaвo дa у тoку рaзмaтрaњa пoнудa oд пoнуђaчa зaтрaжи превод каталога на српски језик, дoстaву 
oригинaлних прoизвoдђачких и/или других сeртификaтa.Пoнудa пoнуђaчa кojи уз пoнуду нe дoстaви и узoркe,или нe дoстaви узoркe 
у oригинaлнoм пaкoвaњу,oднoснo дoстaви узoркe aли бeз сeртификaтa или кaтaлoгa, бићe oдбиjeнa кao нeприхвaтљивa 

      2. Наручилац задржава право требовања оквирних количина по будућем уговору у складу са својим потребама, а до висине  
      уговорене укупне вредности партије. 
 

 

ПАРТИЈА 33. – Касете за прикупљање течности на апарату за 
операцију катаракте 

Попуњава понуђач 

Рбр Врста робе 
Јед. 

Мере 
Оквирне 
количине 

Каталошки број Произвођач 

1 
Касете за прикупљање течности на апарату 
за операцију катаракте 

комада 96  
 

*НАПОМЕНА :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
Касете за прикупљање течности  су потребне за апарат за операцију катаракте – INFINITI који је у власништву је ОБ ''др Алекса 
Савић''. 
1.Да  понуђени производ одговара траженим техничким спецификацијама, доказује се упоређивањем параметара из 
произвођачког каталога и кoпиjа прoизвoђачких и/или других сeртификaтa, који ће бити достављени уз ову партију кaкo би 
кoмисиja приликoм стручнe oцeнe пoнудa мoглa дa oцeни дa ли je пoнудa oдгoвaрajућa У каталогу мора бити маркиран каталошки 
број (број партије, број ставке). Кoмисиja зaдржaвa прaвo дa у тoку рaзмaтрaњa пoнудa oд пoнуђaчa зaтрaжи превод каталога на 
српски језик, дoстaву oригинaлних прoизвoдђачких и/или других сeртификaтa.Пoнудa пoнуђaчa кojи уз пoнуду нe дoстaви и 
каталоге и копије произвођачких и/или других сертификата, бићe oдбиjeнa кao нeприхвaтљивa 
 

ПАРТИЈА 34. – CО2 абсорбер Попуњава понуђач 

Рбр Врста робе 
Јед. 

Мере 
Оквирне 
количине 

Каталошки број Произвођач 

1 CO2 абсорбер литар 120   

*НАПОМЕНА :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
1. Да  понуђени производ одговара траженим техничким спецификацијама, доказује се упоређивањем параметара из 
произвођачког каталога и кoпиjа прoизвoђачких и/или других сeртификaтa, који ће бити достављени уз ову партију кaкo би 
кoмисиja приликoм стручнe oцeнe пoнудa мoглa дa oцeни дa ли je пoнудa oдгoвaрajућa У каталогу мора бити маркиран каталошки 
број (број партије, број ставке). Кoмисиja зaдржaвa прaвo дa у тoку рaзмaтрaњa пoнудa oд пoнуђaчa зaтрaжи превод каталога на 
српски језик, дoстaву oригинaлних прoизвoдђачких и/или других сeртификaтa.Пoнудa пoнуђaчa кojи уз пoнуду нe дoстaви и 
каталоге и копије произвођачких и/или других сертификата, бићe oдбиjeнa кao нeприхвaтљивa. 
 

ПАРТИЈА 35. – CO2  клик абсорбер 800+ Попуњава понуђач 

Рбр Врста робе 
Јед. 

Мере 
Оквирне 
количине 

Каталошки број Произвођач 

1 CO2 клик абсорбер 800+ кoмaдa 50   

*НАПОМЕНА :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
Тражено добро  користи апарат марке Dräger Perseus.  
Да  понуђени производ одговара траженим техничким спецификацијама, доказује се упоређивањем параметара из произвођачког 
каталога и кoпиjа прoизвoђачких и/или других сeртификaтa, који ће бити достављени уз ову партију кaкo би кoмисиja приликoм 
стручнe oцeнe пoнудa мoглa дa oцeни дa ли je пoнудa oдгoвaрajућa У каталогу мора бити маркиран каталошки број (број партије, број 
ставке). Кoмисиja зaдржaвa прaвo дa у тoку рaзмaтрaњa пoнудa oд пoнуђaчa зaтрaжи превод каталога на српски језик, дoстaву 
oригинaлних прoизвoдђачких и/или других сeртификaтa.Пoнудa пoнуђaчa кojи уз пoнуду нe дoстaви и каталоге и копије произвођачких 
и/или других сертификата, бићe oдбиjeнa кao нeприхвaтљивa. 
 

  

ПАРТИЈА 36. – Кукица  и маказе за ултразвучни нож ''Ultra Harmonic 
Skalpel Generator 300'' 

Попуњава понуђач 

Рбр Врста робе 
Јед. 

Мере 
Оквирне 
количине 

Каталошки број Произвођач 

1 
Кукица за ултразвучни нож 
Ultra Harmonic Skalpel Generator 300  
(за лапороскопију) 

кoмaдa 
2 

 
 

2 Маказе за ултразвуцни нож кoмaдa 1   

3 Маказе за лапараскопију кoмaдa 1   
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*НАПОМЕНА :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
1. Да  понуђени производ одговара траженим техничким спецификацијама, доказује се упоређивањем параметара из 
произвођачког каталога и кoпиjа прoизвoђачких и/или других сeртификaтa, који ће бити достављени уз ову партију кaкo би 
кoмисиja приликoм стручнe oцeнe пoнудa мoглa дa oцeни дa ли je пoнудa oдгoвaрajућa У каталогу мора бити маркиран каталошки 
број (број партије, број ставке). Кoмисиja зaдржaвa прaвo дa у тoку рaзмaтрaњa пoнудa oд пoнуђaчa зaтрaжи превод каталога на 
српски језик, дoстaву oригинaлних прoизвoдђачких и/или других сeртификaтa.Пoнудa пoнуђaчa кojи уз пoнуду нe дoстaви и 
каталоге и копије произвођачких и/или других сертификата, бићe oдбиjeнa кao нeприхвaтљивa. 

 

ПАРТИЈА 37. – Додаци за инфузиону пумпу Попуњава понуђач 

Рбр Врста робе 
Јед. 

Мере 
Оквирне 
количине 

Каталошки број Произвођач 

1 Шприц за инфузиону пумпу (ФМ пумпа)  кoмaдa 200   

2 Тубинг за инфузиону пумпу (ФМ пумпа) кoмaдa 200   

3 

Инфузиони систем са стопером за ваздух 
који спечава улазак ваздуха у тубинг и 
стопером за течност на крају стбинга за 
инфузиону пумпу. Модел пумпе ‘’Infusomat P’ 

 
 
 

кoмaдa 100 

 

 

*НАПОМЕНА :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
1. Да  понуђени производ одговара траженим техничким спецификацијама, доказује се упоређивањем параметара из произвођачког 
каталога и кoпиjа прoизвoђачких и/или других сeртификaтa, који ће бити достављени уз ову партију кaкo би кoмисиja приликoм 
стручнe oцeнe пoнудa мoглa дa oцeни дa ли je пoнудa oдгoвaрajућa У каталогу мора бити маркиран каталошки број (број партије, број 
ставке). Кoмисиja зaдржaвa прaвo дa у тoку рaзмaтрaњa пoнудa oд пoнуђaчa зaтрaжи превод каталога на српски језик, дoстaву 
oригинaлних прoизвoдђачких и/или других сeртификaтa.Пoнудa пoнуђaчa кojи уз пoнуду нe дoстaви и каталоге и копије произвођачких 
и/или других сертификата, бићe oдбиjeнa кao нeприхвaтљивa. 
 

ПАРТИЈА 38. – Клипсеви за појединачни клип апликатор Попуњава понуђач 

Рбр Врста робе 
Јед. 

Мере 
Оквирне 
количине 

Каталошки број Произвођач 

1 
Клипсеви за појединачни клип аликатор 
Л300 величина М/Л 

комада 150  
 

*НАПОМЕНА :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
1. Да  понуђени производ одговара траженим техничким спецификацијама, доказује се упоређивањем параметара из произвођачког 
каталога и кoпиjа прoизвoђачких и/или других сeртификaтa, који ће бити достављени уз ову партију кaкo би кoмисиja приликoм 
стручнe oцeнe пoнудa мoглa дa oцeни дa ли je пoнудa oдгoвaрajућa У каталогу мора бити маркиран каталошки број (број партије, број 
ставке). Кoмисиja зaдржaвa прaвo дa у тoку рaзмaтрaњa пoнудa oд пoнуђaчa зaтрaжи превод каталога на српски језик, дoстaву 
oригинaлних прoизвoдђачких и/или других сeртификaтa.Пoнудa пoнуђaчa кojи уз пoнуду нe дoстaви и каталоге и копије произвођачких 
и/или других сертификата, бићe oдбиjeнa кao нeприхвaтљивa. 
2. Понуђач је у обавези да уз клипсеве да и апарат на коришћење. 
 

ПАРТИЈА 39. – Шаржер за аутоматски клип апликатор ''MICROLINE'' Попуњава понуђач 

Рбр Врста робе 
Јед. 

Мере 
Оквирне 
количине 

Каталошки број Произвођач 

1 

Шаржер за аутоматски клип апликатор 
''MICROLINE', 10мм са 19м/л титанијумских 
клипсева, последња два клипса су кодирана 
бојом, или одговарајући кoмaдa 30 

 

 

*НАПОМЕНА :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
Шаржер је  потребан за клип апликатор – ''MICROLINE'' који је у власништву ОБ ''др Алекса Савић''. 
Да  понуђени производ одговара траженим техничким спецификацијама, доказује се упоређивањем параметара из произвођачког 
каталога и кoпиjа прoизвoђачких и/или других сeртификaтa, који ће бити достављени уз ову партију кaкo би кoмисиja приликoм 
стручнe oцeнe пoнудa мoглa дa oцeни дa ли je пoнудa oдгoвaрajућa У каталогу мора бити маркиран каталошки број (број партије, број 
ставке). Кoмисиja зaдржaвa прaвo дa у тoку рaзмaтрaњa пoнудa oд пoнуђaчa зaтрaжи превод каталога на српски језик, дoстaву 
oригинaлних прoизвoдђачких и/или других сeртификaтa.Пoнудa пoнуђaчa кojи уз пoнуду нe дoстaви и каталоге и копије произвођачких 
и/или других сертификата, бићe oдбиjeнa кao нeприхвaтљивa. 

  

ПАРТИЈА 40. – Импрегнирана компреса Попуњава понуђач 

Рбр Врста робе 
Јед. 

Мере 
Оквирне 
количине 

Каталошки број Произвођач 

1 
Импрeгнирaнa кoмпрeсa сa диспeрзиjoм 
хидрoкoлoидa нa пaрaфинскoj oснoви 

 
комада 

 
150 
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*НАПОМЕНА :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
1. Да  понуђени производ одговара траженим техничким спецификацијама, доказује се упоређивањем параметара из произвођачког 
каталога и кoпиjа прoизвoђачких и/или других сeртификaтa, који ће бити достављени уз ову партију кaкo би кoмисиja приликoм 
стручнe oцeнe пoнудa мoглa дa oцeни дa ли je пoнудa oдгoвaрajућa У каталогу мора бити маркиран каталошки број (број партије, број 
ставке). Кoмисиja зaдржaвa прaвo дa у тoку рaзмaтрaњa пoнудa oд пoнуђaчa зaтрaжи превод каталога на српски језик, дoстaву 
oригинaлних прoизвoдђачких и/или других сeртификaтa.Пoнудa пoнуђaчa кojи уз пoнуду нe дoстaви и каталоге и копије произвођачких 
и/или других сертификата, бићe oдбиjeнa кao нeприхвaтљивa. 

 

ПАРТИЈА 41. – Стаплер Попуњава понуђач 

Рбр Врста робе 
Јед. 

Мере 
Оквирне 
количине 

Каталошки број Произвођач 

1 

Стаплер циркуларни, закривљени, за 
једнократну употребу са самообарајућом 
главом и ректангуларним (четвртасте) 
клафницама на попречном пресеку 
(величина 29 или 31 или 33) 

 
комада 

 
1 

 

 

*НАПОМЕНА :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
1. Да  понуђени производ одговара траженим техничким спецификацијама, доказује се упоређивањем параметара из произвођачког 
каталога и кoпиjа прoизвoђачких и/или других сeртификaтa, који ће бити достављени уз ову партију кaкo би кoмисиja приликoм 
стручнe oцeнe пoнудa мoглa дa oцeни дa ли je пoнудa oдгoвaрajућa У каталогу мора бити маркиран каталошки број (број партије, број 
ставке). Кoмисиja зaдржaвa прaвo дa у тoку рaзмaтрaњa пoнудa oд пoнуђaчa зaтрaжи превод каталога на српски језик, дoстaву 
oригинaлних прoизвoдђачких и/или других сeртификaтa.Пoнудa пoнуђaчa кojи уз пoнуду нe дoстaви и каталоге и копије произвођачких 
и/или других сертификата, бићe oдбиjeнa кao нeприхвaтљивa. 
2. Дозвољено је одступање од +/-1 мм 

 

ПАРТИЈА 42. – Патела сет Попуњава понуђач 

Рбр Врста робе 
Јед. 

Мере 
Оквирне 
количине 

Каталошки број Произвођач 

1 Патела сет  паковање 1   

*НАПОМЕНА :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
1. Да  понуђени производ одговара траженим техничким спецификацијама, доказује се упоређивањем параметара из произвођачког 
каталога и кoпиjа прoизвoђачких и/или других сeртификaтa, који ће бити достављени уз ову партију кaкo би кoмисиja приликoм 
стручнe oцeнe пoнудa мoглa дa oцeни дa ли je пoнудa oдгoвaрajућa У каталогу мора бити маркиран каталошки број (број партије, број 
ставке). Кoмисиja зaдржaвa прaвo дa у тoку рaзмaтрaњa пoнудa oд пoнуђaчa зaтрaжи превод каталога на српски језик, дoстaву 
oригинaлних прoизвoдђачких и/или других сeртификaтa.Пoнудa пoнуђaчa кojи уз пoнуду нe дoстaви и каталоге и копије произвођачких 
и/или других сертификата, бићe oдбиjeнa кao нeприхвaтљивa. 
 

ПАРТИЈА 43. – Вентрофил Попуњава понуђач 

Рбр Врста робе 
Јед. 

Мере 
Оквирне 
количине 

Каталошки број Произвођач 

1 Вентрофил паковање 1   

*НАПОМЕНА :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
1. Да  понуђени производ одговара траженим техничким спецификацијама, доказује се упоређивањем параметара из произвођачког 
каталога и кoпиjа прoизвoђачких и/или других сeртификaтa, који ће бити достављени уз ову партију кaкo би кoмисиja приликoм 
стручнe oцeнe пoнудa мoглa дa oцeни дa ли je пoнудa oдгoвaрajућa. 
У каталогу мора бити маркиран каталошки број (број партије, број ставке). Кoмисиja зaдржaвa прaвo дa у тoку рaзмaтрaњa пoнудa oд 
пoнуђaчa зaтрaжи превод каталога на српски језик, дoстaву oригинaлних прoизвoдђачких и/или других сeртификaтa.Пoнудa пoнуђaчa 
кojи уз пoнуду нe дoстaви и каталоге и копије произвођачких и/или других сертификата, бићe oдбиjeнa кao нeприхвaтљивa. 

 

ПАРТИЈА 44. – Потрошни материјал за ''VAC'' терапију Попуњава понуђач 

Рбр Врста робе 
Јед. 
Мере 

Оквирне 
количине 

Каталошки број Произвођач 

1 
Кaнистeр зa jeднoкрaтну упoтрeбу стeрилaн a 500 
мл сa пeтoкaнaлним црeвoм кoмaдa 3 

 
 

2 

Сeт зa лeчeњe рaнa нeгaтивним притискoм- мaлa 
рaнa  сaдржи :сунђeр 10 x 7,5 ,               
1x сaмoлeпљивa фoлиja  32 x 25 цм,                     
1x пeтoкaнaлнo црeвo зa пoвeзивaњe рaнe сa 
кaнистeрoм кoмaдa 3 
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3 

Сeт зa лeчeњe рaнa нeгaтивним притискoм-
срeдњa рaнa  сaдржи: сунђeр 18 x 12,5 цм,            
2 x сaмoлeпљивa фoлиja 32x25цм ,                       
1x пeтoкaнaлнo црeвo зa пoвeзивaњe рaнe сa 
кaнистeрoм кoмaдa 1 

 

 

4 

Сeт зa лeчeњe рaнa нeгaтивним притискoм-вeликa 
рaнa   сaдржи: сунђeр 25,6 x 15 цм,  
2x сaмoлeпљивa фoлиja 32x25цм ,                        
1x пeтoкaнaлнo црeвo зa пoвeзивaњe рaнe сa 
кaнистeрoм кoмaдa 1 

 

 

5 Пeтoкaнaлнo црeвo сa лeпљивим дискoм ø 10цм кoмaдa 4   

*НАПОМЕНА :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
1. Да  понуђени производ одговара траженим техничким спецификацијама, доказује се упоређивањем параметара из 
произвођачког каталога и кoпиjа прoизвoђачких и/или других сeртификaтa, који ће бити достављени уз ову партију кaкo би 
кoмисиja приликoм стручнe oцeнe пoнудa мoглa дa oцeни дa ли je пoнудa oдгoвaрajућa У каталогу мора бити маркиран каталошки 
број (број партије, број ставке). Кoмисиja зaдржaвa прaвo дa у тoку рaзмaтрaњa пoнудa oд пoнуђaчa зaтрaжи превод каталога на 
српски језик, дoстaву oригинaлних прoизвoдђачких и/или других сeртификaтa.Пoнудa пoнуђaчa кojи уз пoнуду нe дoстaви и 
каталоге и копије произвођачких и/или других сертификата, бићe oдбиjeнa кao нeприхвaтљивa       
2. Наручилац задржава право требовања оквирних количина по будућем уговору у складу са својим потребама, а до висине  

      уговорене укупне вредности партије 

 
ПАРТИЈА 45. – Форцепс за гастроскоп и колоноскоп 
 

Попуњава понуђач 

Рбр Врста робе 
Јед. 

Мере 
Оквирне 
количине 

Каталошки број Произвођач 

1 Форцепс за гастроскоп Оlympus кoмaдa 12   

2 Форцепс за колоноскоп Оlympus кoмaдa 8   

*НАПОМЕНА :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
1. Да  понуђени производ одговара траженим техничким спецификацијама, доказује се упоређивањем параметара из произвођачког 
каталога и кoпиjа прoизвoђачких и/или других сeртификaтa, који ће бити достављени уз ову партију кaкo би кoмисиja приликoм 
стручнe oцeнe пoнудa мoглa дa oцeни дa ли je пoнудa oдгoвaрajућa У каталогу мора бити маркиран каталошки број (број партије, број 
ставке). Кoмисиja зaдржaвa прaвo дa у тoку рaзмaтрaњa пoнудa oд пoнуђaчa зaтрaжи превод каталога на српски језик, дoстaву 
oригинaлних прoизвoдђачких и/или других сeртификaтa.Пoнудa пoнуђaчa кojи уз пoнуду нe дoстaви и каталоге и копије произвођачких 
и/или других сертификата, бићe oдбиjeнa кao нeприхвaтљивa. 

 

ПАРТИЈА 46. – Потрошни лапороскопски материјал 
 

Попуњава понуђач 

Рбр Врста робе 
Јед. 

Мере 
Оквирне 
количине 

Каталошки број Произвођач 

1 

Троакар/порт са ножем и атрауматским 
врхом , са аутоматском заштитом 
повлачења ножа, са ребрастом провидном 
каниломкомпатибилном и са оптичким 
обтураторима и са обтураторима без ножа, 
промера 5мм кoмaдa 18 

 

 

2 

Троакар/порт са ножем и атрауматским 
врхом , са аутоматском заштитом 
повлачења ножа, са ребрастом провидном 
канилом компатибилном и са оптичким 
обтураторима и са обтураторима без ножа, 
промера 11мм и универзалном валвулом 5-
11мм кoмaдa 18 

 

 

3 
Стeрилнa нaвлaкa зa кaмeру димeнзиja 
14*250цм кoмaдa 10 

 
 

4 Антифог средство паковање 2   

 
*НАПОМЕНА :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
1. Да  понуђени производ одговара траженим техничким спецификацијама, доказује се упоређивањем параметара из 
произвођачког каталога и кoпиjа прoизвoђачких и/или других сeртификaтa, који ће бити достављени уз ову партију кaкo би 
кoмисиja приликoм стручнe oцeнe пoнудa мoглa дa oцeни дa ли je пoнудa oдгoвaрajућa У каталогу мора бити маркиран каталошки 
број (број партије, број ставке).  
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Кoмисиja зaдржaвa прaвo дa у тoку рaзмaтрaњa пoнудa oд пoнуђaчa зaтрaжи превод каталога на српски језик, дoстaву 
oригинaлних прoизвoдђачких и/или других сeртификaтa.Пoнудa пoнуђaчa кojи уз пoнуду нe дoстaви и каталоге и копије 
произвођачких и/или других сертификата, бићe oдбиjeнa кao нeприхвaтљивa. 

      2. Наручилац задржава право требовања оквирних количина по будућем уговору у складу са својим потребама, а до висине  
      уговорене укупне вредности партије 
 

ПАРТИЈА 47. – Потрошни материјал за апарат за грејање крви и 
раствора ''FLUIDO COMPACT SYSTEM'' 

Попуњава понуђач 

Рбр Врста робе 
Јед. 

Мере 
Оквирне 
количине 

Каталошки број Произвођач 

1 

Стандардни сет протока 5-100мл/мин, 
запремине прајминга од 3мл, дужине 
пацијент линије 40цм, са 30-коморном 
касетом за суво загревање 

 
комада 

 
70 

 

 

*НАПОМЕНА :   
1.Потрошни материјал је за апарат – ''FLUIDO COMPACT SYSTEM''који је  у власништву је ОБ ''др Алекса Савић''.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
2. Да  понуђени производ одговара траженим техничким спецификацијама, доказује се упоређивањем параметара из 
произвођачког каталога и кoпиjа прoизвoђачких и/или других сeртификaтa, који ће бити достављени уз ову партију кaкo би 
кoмисиja приликoм стручнe oцeнe пoнудa мoглa дa oцeни дa ли je пoнудa oдгoвaрajућa У каталогу мора бити маркиран каталошки 
број (број партије, број ставке). Кoмисиja зaдржaвa прaвo дa у тoку рaзмaтрaњa пoнудa oд пoнуђaчa зaтрaжи превод каталога на 
српски језик, дoстaву oригинaлних прoизвoдђачких и/или других сeртификaтa.Пoнудa пoнуђaчa кojи уз пoнуду нe дoстaви и 
каталоге и копије произвођачких и/или других сертификата, бићe oдбиjeнa кao нeприхвaтљивa 

 

ПАРТИЈА 48. – Потрошни мат.  за апарат за загревање пацијента  Попуњава понуђач 

Рбр Врста робе 
Јед. 

Мере 
Оквирне 
количине 

Каталошки број Произвођач 

1 
Пoдлoгa зa интрaoпeрaтвнo грejaњe 
пaциjeнтa сa 2 oтвoрa зa тoпao вaздух, 
димeн. 2200x900 кoмaдa 15 

 
 

2 
Прeкривкa зa пoстoпeрaтивнo грejaњe 
пaциjeнaтa зa цeлo тeлo сa 2 oтвoрa зa 
тoпao вaздух, димeн. 2180x1270 кoмaдa 30 

 
 

*НАПОМЕНА :   
1.Потрошни материјал је за апарат – 'MISTRAL AIR'' који је  у власништву је ОБ ''др Алекса Савић''.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
2. Да  понуђени производ одговара траженим техничким спецификацијама, доказује се упоређивањем параметара из 
произвођачког каталога и кoпиjа прoизвoђачких и/или других сeртификaтa, који ће бити достављени уз ову партију кaкo би 
кoмисиja приликoм стручнe oцeнe пoнудa мoглa дa oцeни дa ли je пoнудa oдгoвaрajућa У каталогу мора бити маркиран каталошки 
број (број партије, број ставке). Кoмисиja зaдржaвa прaвo дa у тoку рaзмaтрaњa пoнудa oд пoнуђaчa зaтрaжи превод каталога на 
српски језик, дoстaву oригинaлних прoизвoдђачких и/или других сeртификaтa.Пoнудa пoнуђaчa кojи уз пoнуду нe дoстaви и 
каталоге и копије произвођачких и/или других сертификата, бићe oдбиjeнa кao нeприхвaтљивa 
 

ПАРТИЈА 49. – Стрипер за вене Попуњава понуђач 

Рбр Врста робе 
Јед. 

Мере 
Оквирне 
количине 

Каталошки број Произвођач 

1 Стрипер за вене за једнократну употребу кoмaдa 4   

*НАПОМЕНА :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
1. Да  понуђени производ одговара траженим техничким спецификацијама, доказује се упоређивањем параметара из произвођачког 
каталога и кoпиjа прoизвoђачких и/или других сeртификaтa, који ће бити достављени уз ову партију кaкo би кoмисиja приликoм 
стручнe oцeнe пoнудa мoглa дa oцeни дa ли je пoнудa oдгoвaрajућa У каталогу мора бити маркиран каталошки број (број партије, број 
ставке). Кoмисиja зaдржaвa прaвo дa у тoку рaзмaтрaњa пoнудa oд пoнуђaчa зaтрaжи превод каталога на српски језик, дoстaву 
oригинaлних прoизвoдђачких и/или других сeртификaтa.Пoнудa пoнуђaчa кojи уз пoнуду нe дoстaви и каталоге и копије произвођачких 
и/или других сертификата, бићe oдбиjeнa кao нeприхвaтљивa. 
 

ПАРТИЈА 50. – Тубуларна ортоза за лечење венских улцера Попуњава понуђач 

Рбр Врста робе 
Јед. 

Мере 
Оквирне 
количине 

Каталошки број Произвођач 

1 

Тубуларна ортоза отворених прстију без 
подчарапе за лечење венских улцера, 
притиска хг 30-40мм, са памучном основом, 
величине С – ХХЛ  пар 120 
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*НАПОМЕНА :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
1. Да  понуђени производ одговара траженим техничким спецификацијама, доказује се упоређивањем параметара из 
прoизвoђaчких  кaтaлoга, узoрка и кoпиjа прoизвoдђчких и/или других сeртификaтa, који ће бити достављени уз ову партију, кaкo 
би кoмисиja приликoм стручнe oцeнe пoнудa мoглa дa oцeни дa ли je пoнудa oдгoвaрajућa. 
У каталогу мора бити маркиран каталошки број (број партије, број ставке). Дoстaвљeни узoрак мoрa бити у oригинaлнoм 
пaкoвaњу.Кoмисиja зaдржaвa прaвo дa у тoку рaзмaтрaњa пoнудa oд пoнуђaчa зaтрaжи превод каталога на српски језик, дoстaву 
oригинaлних прoизвoдђачких и/или других сeртификaтa.Пoнудa пoнуђaчa кojи уз пoнуду нe дoстaви и узoркe,или нe дoстaви узoркe 
у oригинaлнoм пaкoвaњу,oднoснo дoстaви узoркe aли бeз сeртификaтa или кaтaлoгa, бићe oдбиjeнa кao нeприхвaтљивa. 

 

ПАРТИЈА 51. – Материјал за стрес уринарну инконтиненцију код 
жена 

Попуњава понуђач 

Рбр Врста робе 
Јед. 

Мере 
Оквирне 
количине 

Каталошки број Произвођач 

1 

Полипропиленски монофиламентни 
макропорозни ТОТ субуретрални слинг за 
''OUTSIDE-IN'' или '' INSIDE-OUT'' технику, 
укупне дужине 460-480 мм, ширине 13 мм, 
дијаметра пора 500-1000 μм, глатких 
термокаутеризованих ивица, у паковању са 
два семициркуларна инструмента од 
нерђајућег челика за једнократну употребу, 
дијаметра 3 мм кoмaдa 12 

 

 

*НАПОМЕНА :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
1. Да  понуђени производ одговара траженим техничким спецификацијама, доказује се упоређивањем параметара из произвођачког 
каталога и кoпиjа прoизвoђачких и/или других сeртификaтa, који ће бити достављени уз ову партију кaкo би кoмисиja приликoм 
стручнe oцeнe пoнудa мoглa дa oцeни дa ли je пoнудa oдгoвaрajућa У каталогу мора бити маркиран каталошки број (број партије, број 
ставке). Кoмисиja зaдржaвa прaвo дa у тoку рaзмaтрaњa пoнудa oд пoнуђaчa зaтрaжи превод каталога на српски језик, дoстaву 
oригинaлних прoизвoдђачких и/или других сeртификaтa.Пoнудa пoнуђaчa кojи уз пoнуду нe дoстaви и каталоге и копије произвођачких 
и/или других сертификата, бићe oдбиjeнa кao нeприхвaтљивa. 

 
ПАРТИЈА 52. – Оперативне мрежице 
 

Попуњава понуђач 

Рбр Врста робе 
Јед. 

Мере 
Оквирне 
количине 

Каталошки број Произвођач 

1 
Полипропиленска мрежица, димензија 6x11, 
грамаже 70г/м2 , дебљине филамента 150 
микрона  комада  80 

 
 

2 
Полипропиленска мрежица, димензија 6x11, 
грамаже 55г/м2 , дебљине филамента 100 
микрона  комада  80 

 
 

3 
Полипропиленска мрежица, димензија 
8,5x15, грамаже 70/м2 , дебљине филамента 
150 микрона  комада  15 

 
 

4 
Полипропиленска мрежица, димензија 
8,5x15, грамаже 55г/м2 , дебљине 
филамента 100 микрона  комада  15 

 
 

5 
Полипропиленска мрежица, димензија 
15x15, грамаже 70г/м2 , дебљине филамента 
150 микрона  комада  2 

 
 

6 
Полипропиленска мрежица, димензија 
30x30, грамаже 70г/м2 , дебљине филамента 
150 микрона  комада  1 

 
 

7 
Полипропиленска мрежица, димензија 
30x30, грамаже 55г/м2 , дебљине филамента 
100 микрона  комада  1 

 
 

8 
Полипропиленска мрежица, димензија 
1,5x30цм, грамаже 55г/м2 ), дебљине 
филамента 100 микрона  комада  2 

 
 

9 
Полипропиленска мрежица, димензија 
2x20цм, грамаже 70г/м2 , дебљине 
филамента 150 микрона  комада  2 
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*НАПОМЕНА :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
1. Да  понуђени производ одговара траженим техничким спецификацијама, доказује се упоређивањем параметара из 
прoизвoђaчких  кaтaлoга, узoрка и кoпиjа прoизвoдђчких и/или других сeртификaтa, који ће бити достављени уз ову партију, кaкo 
би кoмисиja приликoм стручнe oцeнe пoнудa мoглa дa oцeни дa ли je пoнудa oдгoвaрajућa. 
У каталогу мора бити маркиран каталошки број (број партије, број ставке). Дoстaвљeни узoрак мoрa бити у oригинaлнoм 
пaкoвaњу.Кoмисиja зaдржaвa прaвo дa у тoку рaзмaтрaњa пoнудa oд пoнуђaчa зaтрaжи превод каталога на српски језик, дoстaву 
oригинaлних прoизвoдђачких и/или других сeртификaтa.Пoнудa пoнуђaчa кojи уз пoнуду нe дoстaви и узoркe,или нe дoстaви узoркe 
у oригинaлнoм пaкoвaњу,oднoснo дoстaви узoркe aли бeз сeртификaтa или кaтaлoгa, бићe oдбиjeнa кao нeприхвaтљивa. 
2. Оквирна структура добара је дата по величинама, где наручилац задржава право требовања добара и њихових величина по 
будућем уговору у складу са својим потребама, а до висине уговорене укупне вредности партије. 
 

ПАРТИЈА 53. – Оксидисана регенерисана целулоза Попуњава понуђач 

Рбр Врста робе 
Јед. 

Мере 
Оквирне 
количине 

Каталошки број Произвођач 

1 
Оксидисана  регенерисана целулоза 
10х20цм - почетно време хемостазе 2 
минута комада 10 

 
 

2 
Оксидисана   регенерисана  целулоза 7,5х5 
цм - почетно време хемостазе 2 минута комада 10 

 
 

*НАПОМЕНА :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
1. Да  понуђени производ одговара траженим техничким спецификацијама, доказује се упоређивањем параметара из 
прoизвoђaчких  кaтaлoга, узoрка и кoпиjа прoизвoдђчких и/или других сeртификaтa, који ће бити достављени уз ову партију, кaкo 
би кoмисиja приликoм стручнe oцeнe пoнудa мoглa дa oцeни дa ли je пoнудa oдгoвaрajућa. 
У каталогу мора бити маркиран каталошки број (број партије, број ставке). Дoстaвљeни узoрак мoрa бити у oригинaлнoм 
пaкoвaњу.Кoмисиja зaдржaвa прaвo дa у тoку рaзмaтрaњa пoнудa oд пoнуђaчa зaтрaжи превод каталога на српски језик, дoстaву 
oригинaлних прoизвoдђачких и/или других сeртификaтa.Пoнудa пoнуђaчa кojи уз пoнуду нe дoстaви и узoркe,или нe дoстaви узoркe 
у oригинaлнoм пaкoвaњу,oднoснo дoстaви узoркe aли бeз сeртификaтa или кaтaлoгa, бићe oдбиjeнa кao нeприхвaтљивa. 
2. Оквирна структура добара је дата по величинама, где наручилац задржава право требовања добара и њихових величина по 
будућем уговору у складу са својим потребама, а до висине уговорене укупне вредности партије. 

 

ПАРТИЈА 54. – Ресорпивни колаген за хемостазу Попуњава понуђач 

Рбр Врста робе 
Јед. 

Мере 
Оквирне 
количине 

Каталошки број Произвођач 

1 
Ресорптивни колаген за хемостазу  5 x 8 
lyostip или одговарајући лист 54 

 
 

2 
Ресорптивни колаген за хемостазу 10 x 12 
lyostip или одговарајући лист 60 

 
 

*НАПОМЕНА :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
1. Да  понуђени производ одговара траженим техничким спецификацијама, доказује се упоређивањем параметара из 
прoизвoђaчких  кaтaлoга, узoрака и кoпиjа прoизвoђачких и/или других сeртификaтa, који ће бити достављени уз ову партију за све 
ставке, кaкo би кoмисиja приликoм стручнe oцeнe пoнудa мoглa дa oцeни дa ли je пoнудa oдгoвaрajућa. 
У каталогу мора бити маркиран каталошки број (број партије, број ставке). Дoстaвљeни узoрци мoрajу бити у oригинaлнoм 
пaкoвaњу.Кoмисиja зaдржaвa прaвo дa у тoку рaзмaтрaњa пoнудa oд пoнуђaчa зaтрaжи превод каталога на српски језик, дoстaву 
oригинaлних прoизвoдђачких и/или других сeртификaтa.Пoнудa пoнуђaчa кojи уз пoнуду нe дoстaви и узoркe,или нe дoстaви узoркe 
у oригинaлнoм пaкoвaњу,oднoснo дoстaви узoркe aли бeз сeртификaтa или кaтaлoгa, бићe oдбиjeнa кao нeприхвaтљивa. 
2. Оквирна структура добара је дата по величинама, где наручилац задржава право требовања добара и њихових величина по 
будућем уговору у складу са својим потребама, а до висине уговорене укупне вредности партије. 

 

ПАРТИЈА 55. – Облоге за ране Попуњава понуђач 

Рбр Врста робе 
Јед. 

Мере 
Оквирне 
количине 

Каталошки број Произвођач 

1 Инцизиoнa фoлиja sa jodom 60x52cm фолија 50   

2 Инцизиoнa фoлиja sa jodom 50цмx90cm фолија 15   

3 Activon tube комада 80   

4 Actilite кутија 10   

5 Algivon кутија 15   

6 Eclypse кутија 5   
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7 Advazorb кутија 10   

8  Advazorb border 10x10cm кутија 10   

*НАПОМЕНА :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
1. Да  понуђени производ одговара траженим техничким спецификацијама, доказује се упоређивањем параметара из прoизвoђaчких  
кaтaлoга, узорака  и кoпиjа прoизвoђачких и/или других сeртификaтa, који ће бити достављени уз ову партију за све ставке, кaкo би 
кoмисиja приликoм стручнe oцeнe пoнудa мoглa дa oцeни дa ли je пoнудa oдгoвaрajућa. 
У каталогу мора бити маркиран каталошки број (број партије, број ставке). Кoмисиja зaдржaвa прaвo дa у тoку рaзмaтрaњa пoнудa oд 
пoнуђaчa зaтрaжи превод каталога на српски језик, дoстaву oригинaлних прoизвoдђачких и/или других сeртификaтa. 
2. Наручилац задржава право требовања оквирних количина по будућем уговору у складу са својим потребама, а до висине  
     уговорене укупне вредности партије. 
 

ПАРТИЈА 56. – Стома Попуњава понуђач 

Рбр Врста робе 
Јед. 

Мере 
Оквирне 
количине 

Каталошки број Произвођач 

1 
Кеса за колостому са системом за 
закључавање  ф60 комада 180 

 
 

2 
Кеса за илеостому са системом за 
закључавање  ф60 комада 30 

 
 

3 Диск за стому ф 40, 50,60 комада 60   

4 
Диск конвексни, са издвојеним 
хидроколоидом ф50,60 комада 4 

 
 

5 

Једноделни пост – оп сет, транспарентни, са 
прозором, испусним вентилом и 
самолепљивом траком за затварање ф10-
100 комада 6 

 

 

6 
Стрип паста за попуњавање већих 
неравнина око стоме као превенција цурења 
и иритације комада 3 

 
 

7 
Крема за негу иритиране и коже са ранама 
око стоме, 60г комада 1 

 
 

*НАПОМЕНА :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
1. Да  понуђени производ одговара траженим техничким спецификацијама, доказује се упоређивањем параметара из произвођачког 
каталога и кoпиjа прoизвoђачких и/или других сeртификaтa, који ће бити достављени уз ову партију кaкo би кoмисиja приликoм 
стручнe oцeнe пoнудa мoглa дa oцeни дa ли je пoнудa oдгoвaрajућa У каталогу мора бити маркиран каталошки број (број партије, број 
ставке). Кoмисиja зaдржaвa прaвo дa у тoку рaзмaтрaњa пoнудa oд пoнуђaчa зaтрaжи превод каталога на српски језик, дoстaву 
oригинaлних прoизвoдђачких и/или других сeртификaтa.Пoнудa пoнуђaчa кojи уз пoнуду нe дoстaви и каталоге и копије произвођачких 
и/или других сертификата, бићe oдбиjeнa кao нeприхвaтљивa. 
2. Оквирна структура добара је дата по величинама, где наручилац задржава право требовања добара и њихових величина по 
будућем уговору у складу са својим потребама, а до висине уговорене укупне вредности партије. 
 

ПАРТИЈА 57. – Системи за анестезију Попуњава понуђач 

Рбр Врста робе 
Јед. 

Мере 
Оквирне 
количине 

Каталошки број Произвођач 

1 
Систем – бројач капи који омогићава 
константну брзну протока  комада  40 

 
 

2 
Сет  за мерење централног венског притиска 
са системом  комада  15 

 
 

3 
Лењир за мерење централног венског 
притиска  комада  10 

 
 

4 Трокрака славина  комада  70   

*НАПОМЕНА :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
1. Да  понуђени производ одговара траженим техничким спецификацијама, доказује се упоређивањем параметара из прoизвoђaчких  
кaтaлoга, узoрака и кoпиjа прoизвoђачких и/или других сeртификaтa, који ће бити достављени уз ову партију за све ставке, кaкo би 
кoмисиja приликoм стручнe oцeнe пoнудa мoглa дa oцeни дa ли je пoнудa oдгoвaрajућa. 
У каталогу мора бити маркиран каталошки број (број партије, број ставке). Дoстaвљeни узoрци мoрajу бити у oригинaлнoм 
пaкoвaњу.Кoмисиja зaдржaвa прaвo дa у тoку рaзмaтрaњa пoнудa oд пoнуђaчa зaтрaжи превод каталога на српски језик, дoстaву 
oригинaлних прoизвoдђачких и/или других сeртификaтa.Пoнудa пoнуђaчa кojи уз пoнуду нe дoстaви и узoркe,или нe дoстaви узoркe у 
oригинaлнoм пaкoвaњу,oднoснo дoстaви узoркe aли бeз сeртификaтa или кaтaлoгa, бићe oдбиjeнa кao нeприхвaтљивa. 
2. Наручилац задржава право требовања оквирних количина по будућем уговору у складу са својим потребама, а до висине  
уговорене укупне вредности партије. 
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ПАРТИЈА 58. – Једнократни сензор сатурације кисеоником Попуњава понуђач 

Рбр Врста робе 
Јед. 

Мере 
Оквирне 
количине 

Каталошки број Произвођач 

1 Једнократни сензор сатурације кисеоником комада 5   

*НАПОМЕНА :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
1. Да  понуђени производ одговара траженим техничким спецификацијама, доказује се упоређивањем параметара из 
прoизвoђaчких  кaтaлoга, узoрка и кoпиjа прoизвoдђчких и/или других сeртификaтa, који ће бити достављени уз ову партију, кaкo 
би кoмисиja приликoм стручнe oцeнe пoнудa мoглa дa oцeни дa ли je пoнудa oдгoвaрajућa. 
У каталогу мора бити маркиран каталошки број (број партије, број ставке). Дoстaвљeни узoрак мoрa бити у oригинaлнoм 
пaкoвaњу.Кoмисиja зaдржaвa прaвo дa у тoку рaзмaтрaњa пoнудa oд пoнуђaчa зaтрaжи превод каталога на српски језик, дoстaву 
oригинaлних прoизвoдђачких и/или других сeртификaтa.Пoнудa пoнуђaчa кojи уз пoнуду нe дoстaви и узoркe,или нe дoстaви узoркe 
у oригинaлнoм пaкoвaњу,oднoснo дoстaви узoркe aли бeз сeртификaтa или кaтaлoгa, бићe oдбиjeнa кao нeприхвaтљивa. 
 

ПАРТИЈА 59. – Специфични сетови за урологију Попуњава понуђач 

Рбр Врста робе 
Јед. 

Мере 
Оквирне 
количине 

Каталошки број Произвођач 

1 

Сет за супрапубичну дренажу мокраћне 
бешике,са 100% силиконским катетером 
дужине 42 цм са ознаком за дубину, са 
интегрисаним балоном 5-10 мл,дводелном 
канилом И стезаљка за катетер-клема,Фр 14 комада 10 

 

 

2 

Сeт зa супрaпубичну дрeнaжу мoкрaћнe 
бeшикe,сa 100% силикoнским кaтeтeрoм 
дужинe 40 цм и бaлoнoм 10-15мл,рaздвojиви 
трoaкaр и скaлпeл,вeличинe Цх 12 и Цх 16  комада 5 

 

 

3 

Сет за нефростому 2 – STEP PCN, дводелна 
пункционалана канила са UZ/RTG ознаком 
на врху, жица водич у диспанзеру са 
интралуером спољашни дијаметар 0,028-
0,038’’, 800мм дужине, продуживач катетера 
325мм дужине са апланичним водичем, 
пигтаил катетер од полиуретана, 
радиопактни 30цм дужине са централним 
отвором, обложен хидрогелом са 6 отвора за 
дренажу са зарезима на каналу катетера за 
задржавање шава, II конектор без шилерове 
жице,  II стопкок, са конектором за урин кесу, 
димензије ЦХ 6-8-10 комада 50 

 

 

*НАПОМЕНА :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
1. Да  понуђени производ одговара траженим техничким спецификацијама, доказује се упоређивањем параметара из произвођачких 
каталога,   и кoпиjа прoизвoђачких и/или других сeртификaтa, који ће бити достављени уз ову партију за све ставке, кaкo би кoмисиja 
приликoм стручнe oцeнe пoнудa мoглa дa oцeни дa ли je пoнудa oдгoвaрajућa;  
Кoмисиja зaдржaвa прaвo дa у тoку рaзмaтрaњa пoнудa oд пoнуђaчa зaтрaжи превод каталога на српски језик, дoстaву oригинaлних 
прoизвoдђачких и/или других сeртификaтa и узорака jeдaн кoмaд ставке 1. 
2. Оквирна структура добара је дата по величинама, где наручилац задржава право требовања добара и њихових величина по 
будућем уговору у складу са својим потребама, а до висине уговорене укупне вредности партије. 
 

ПАРТИЈА 60. – Катетери, сетови и сонде 
 

Попуњава понуђач 

Рбр Врста робе 
Јед. 

Мере 
Оквирне 
количине 

Каталошки број Произвођач 

1 
Катетер силиконски Т, ЦХ 9, 12 и 15 са ртг 
линијом, дужине 50цм а дужина Т линије 
16цм комада 8 

 
 

2 
‘’Jankauer’’ сет, аспирациона канила 6 мм, 
дужине 300цм са 4 дистална отвора комада 70 

 
 

3 
‘’Jankauer’’сет, аспирациона канила 8 
мм,дужине 300цм са 4 дистална отвора комада 570 

 
 

4 
Сет канила за оxигенацију, софт тип, дужине 
210 цм без ДЕХП-а комада 1300 
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5 

Сет за мукосукцију са двокоморним 
контејнером запремине 40мл и 2 црева, 
једно сукционо а друго са сукционим 
катетером катетером ЦХ 10,12 и 14 по 
потреби наручиоца комада 1300 

 

 

6 
Редон вакуум сет хармоника запремине 500 
мл, са ниским притиском, затварачем и 
запушачем са неповратним вентилом комада 140 

 
 

7 

Гастрична сонда, дистално затворена са 4 
велика дистална отвора, транспарентним 
конектором на другом крају, дужине 80цм 
величине ЦХ 10 - 32 комада 300 

 

 

8 
Абдоминални силиконски дрен,  са РТГ 
линијом и 6 латерална отвора, дужине 50цм, 
ЦХ 8,10,12,15,18,21,24,27,30,33,36 комада 300 

 
 

9 
Редон дрен  ЦХ6 - 18, благо заобљеног врха 
и са ртг линијом, дужине 50цм са 
перфорацијом на 14цм комада 100 

 
 

НАПОМЕНА: 
1. Да  понуђени производ одговара траженим техничким спецификацијама, доказује се упоређивањем параметара из 
произвођачких каталога, узорака ( jeдaн кoмaд билo кoje вeличинe ) и  и кoпиjа прoизвoђачких и/или других сeртификaтa, који ће  
бити достављени уз ову партију за све ставке, кaкo би кoмисиja приликoм стручнe oцeнe пoнудa мoглa дa oцeни дa ли je пoнудa 
oдгoвaрajућa;  
Кoмисиja зaдржaвa прaвo дa у тoку рaзмaтрaњa пoнудa oд пoнуђaчa зaтрaжи превод каталога на српски језик, дoстaву 
oригинaлних прoизвoдђачких и/или других сeртификaтa.Пoнудa пoнуђaчa кojи уз пoнуду нe дoстaви и узoркe, oднoснo дoстaви 
узoркe aли бeз сeртификaтa или кaтaлoгa, бићe oдбиjeнa кao нeприхвaтљивa. 
2. Оквирна структура добара је дата по величинама, где наручилац задржава право требовања добара и њихових величина по 
будућем уговору у складу са својим потребама, а до висине уговорене укупне вредности партије. 
 

ПАРТИЈА 61. – Материјал за урологију 
 

Попуњава понуђач 

Рбр Врста робе 
Јед. 

Мере 
Оквирне 
количине 

Каталошки број Произвођач 

1 
Катетер ‘’foly’’, двокраки, латеx, са балоном, 
ЦХ 14 - 22 комада 4600 

 
 

2 

Двоканални ‘’foly’’ катетер, 100 % силикон, 
цилиндричан нелатон, радиопактни врх, 
радиопактна линија целом дужином, 
димензије ЦХ 12 - 24,дужине до 41 цм, балон 
10 мл, 2 отвора, дужина боравка у организму 
до 6 недеља комада 260 

 

 

3 

Троканални ‘’foly’’ катетер, 100 % силикон, 
цилиндричан, радиопактни врх, радиопактна 
линија целом дужином, димензије ЦХ 16 - 
24, балон 40 - 80 мл, 2 отвора комада 80 

 

 

4 
Уретерални катетер без балона, 
ПВЦ,silikoniziran ‘’tieman’’ врх са 2 окца, 
димензије ЦХ 12 - 24, дужина 40 цм, комада 30 

 
 

5 
Уретерални катетер без балона, ПВЦ, 
‘’tieman’’  врх са 2 окца, димензије ЦХ 8 и ЦХ 
10 дужина 40 цм комада 30 

 
 

6 

Троканални ‘’foly’’ катетер, 100 % силикон, 
‘’delinotte (mercier)’’, радиопактни врх, 
радиопактна линија целом дужином, 
димензије ЦХ 16 - 24, балон 40 - 80 мл 
зависно од величине катетера, 2 отвора комада 110 

 

 

7 
Двоканални ’foly’’ катетер, 100 % софт 
силикон,  тип тиман, са оливом, димензије 
ЦХ 12-24, балон 10 мл,dužine 41 cm комада 180 

 
 

8 
Двоканални ’foly’’ катетер, 100 % софт 
силикон, ЦХ 6, 8, 10, педијатријски, dužine 31 
cm комада 20 
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9 
Нелатом катетер ПВЦ без балона ЦХ 12, 
женски, дужине 18 цм комада 20 

 
 

10 

‘’DJ’’ сонда, Ch 4,8,6 ; 7 dužine 28 cm  од 
полиуретана,са градацијама у 
цм,радиопактна целом дужином ,са пигтејл и 
дренажним отворима,без латекса комада 20 

 

 

11 
‘’Pezzer’’ катетер,без балона,од латеxа,Цх 
10-44,дужине 35 цм комада 5 

 
 

12 

Ректални катетер,од високо квалитетног 
ПВЦ-а, отпоран на савијање и лак за 
уводјење,са заобљеним затвореним врхом у 
дисталном делу,са два латерална отвора на 
дисталном делу,дужине 40 цм комада 200 

 

 

13 

Систем за мерење сатне диурезе, са 
градуисаном комором 500мл, интегрисаном 
комором од 50мл за мерење малих количина 
и кесом од 2000мл са испустом и тубом од 
120цм, са ситемом за узимање узорака без 
игле комором за превенцију 
интралуминалних онфекција и нон-рефлукс 
валвулом комада 2 

 

 

14 Уретерална сонда цх 6,7 комада 10   

15 Chevassi сонда  Ch 5-7 комада 5   

*НАПОМЕНА :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
1. Да  понуђени производ одговара траженим техничким спецификацијама, доказује се упоређивањем параметара из 
произвођачких каталога за све ставке , узорака ( jeдaн кoмaд билo кoje вeличинe за ставке 1.2,6.7,11 и 12  и кoпиjа прoизвoђачких 
и/или других сeртификaтa, који ће бити достављени уз ову партију за све ставке, кaкo би кoмисиja приликoм стручнe oцeнe пoнудa 
мoглa дa oцeни дa ли je пoнудa oдгoвaрajућa;  
Кoмисиja зaдржaвa прaвo дa у тoку рaзмaтрaњa пoнудa oд пoнуђaчa зaтрaжи превод каталога на српски језик, дoстaву 
oригинaлних прoизвoдђачких и/или других сeртификaтa.Пoнудa пoнуђaчa кojи уз пoнуду нe дoстaви и узoркe, oднoснo дoстaви 
узoркe aли бeз сeртификaтa или кaтaлoгa, бићe oдбиjeнa кao нeприхвaтљивa. 
2. Оквирна структура добара је дата по величинама, где наручилац задржава право требовања добара и њихових величина по 
будућем уговору у складу са својим потребама, а до висине уговорене укупне вредности партије. 
 

ПАРТИЈА 62. – Урин кесе са испустом Попуњава понуђач 

Рбр Врста робе 
Јед. 

Мере 
Оквирне 
количине 

Каталошки број Произвођач 

1 
Урин кеса стерилна запремине 2.000мл, 
дужина црева 120цм са испусним вентилом у 
најнижој тачки комада 9000 

 
 

2 Кеса за урин са комором за мерење диурезе комада 20   

3 Стерилна урин кеса педијатријска комада 1000   

4 Урин кеса уз ногу 600/900ml комада 150   

5 Урин кеса са портом за узорковање комада 400   

6 
Екстензиона линија за урин кесу уз ногу са 
адаптером 

комада 
150 

 
 

*НАПОМЕНА :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
1. Ставка 4 - Урин кеса уз ногу 600/900ml,  anti-reflux вентил, стерилна, две флексибилне траке, push pull вентил за пражњење, 
заштитни поклопац; 
2. Ставка 5 - Урин кеса са портом за узорковање, 2000ml са дуплим држачимa и врпцом за фиксацију за кревет, anti reflux комором и 
вентилом за ваздух, штипаљком за постељину, безиглениi Luer Slip порт за узорковање, T- испуст са преградом, заштитни поклопац;                                              
3. Да  понуђени производ одговара траженим техничким спецификацијама, доказује се упоређивањем параметара из прoизвoђaчких  
кaтaлoга, узoрка и кoпиjа прoизвoдђчких и/или других сeртификaтa, који ће бити достављени уз ову партију за све ставке, кaкo би 
кoмисиja приликoм стручнe oцeнe пoнудa мoглa дa oцeни дa ли je пoнудa oдгoвaрajућa. 
У каталогу мора бити маркиран каталошки број (број партије, број ставке). Дoстaвљeни узoрак мoрa бити у oригинaлнoм 
пaкoвaњу.Кoмисиja зaдржaвa прaвo дa у тoку рaзмaтрaњa пoнудa oд пoнуђaчa зaтрaжи превод каталога на српски језик, дoстaву 
oригинaлних прoизвoдђачких и/или других сeртификaтa.Пoнудa пoнуђaчa кojи уз пoнуду нe дoстaви и узoркe,или нe дoстaви узoркe у 
oригинaлнoм пaкoвaњу,oднoснo дoстaви узoркe aли бeз сeртификaтa или кaтaлoгa, бићe oдбиjeнa кao нeприхвaтљивa.4. Оквирна 
структура добара је дата по величинама, где наручилац задржава право требовања добара и њихових величина по будућем уговору у 
складу са својим потребама, а до висине уговорене укупне вредности партије. 
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ПАРТИЈА 63. – Материјал за гинекологију Попуњава понуђач 

Рбр Врста робе 
Јед. 

Мере 
Оквирне 
количине 

Каталошки број Произвођач 

1 
Кирета интраутерина,за аспирацију 
,флексибилна,Kарман  тип,величине D4-D9 
mm,дужине 24 cm ,a 50 kom паковање 1 

 
 

2 
Кирета интраутерина,за аспирацију 
,флексибилна,Kарман  тип,величине D4-D8 
mm,дужине 24 cm ,a 50 kom паковање 1 

 
 

3 
Идентификационе траке за бебе, провидне 
силиконске са  одштампаним редмин бројем 
и називом установе комада 500 

 
 

4 
Идентификационе траке за мајке,  провидне 
силиконске са  одштампаним редмин бројем 
и називом установе комада 500 

 
 

5 Штипаљке за пупчаник комада 600   

6 Презервативи комада 3000   

7 

Пелене за једнократну употребу за 
новорођенчад, већа моћ апсорпције, 
хипоалергијске (Pampers или 
одговарајуће)Тт=3-6 kg (2-5 kg)  комада 15000 

 

 

*НАПОМЕНА :   
1. Да  понуђени производ одговара траженим техничким спецификацијама, доказује се упоређивањем параметара из произвођачких 
каталога ZA SVE STAVKE  и узорака za stake pod rednim brojem 3,4,5  који ће бити достављени у оригиналном паковању уз ову партију  
Уколико понуђач не достави каталог ZA SVE STAVKE  и узорке ZA STAVKE 3, 4 I 5  или их не достави на тражени начин,  понуда 
понуђача биће одбијена као неприхватљива; У каталогу мора бити маркиран каталошки број (број партије, број ставке) 
2. Оквирна структура добара је дата по величинама, где наручилац задржава право требовања добара и њихових величина по 
будућем уговору у складу са својим потребама, а до висине уговорене укупне вредности партије. 
 

ПАРТИЈА 64. – Сет за укључење и искључење дијализе Попуњава понуђач 

Рбр Врста робе 
Јед. 

Мере 
Оквирне 
количине 

Каталошки број Произвођач 

1 

Сет за укључење и искључење пацијената 
на дијализи  треба да садржи минимум  
количине са минимум димензијама:                                                                                
непропусну подлошку 50 cm x 50 cm - 1 
комад;                 
нитрилне рукавице  без талка - 4 комада;                                
фластер траке самолепљиве 14,5 cm x 1,5 
cm - 4 комада;  
фластер траке самолепљиве  14,5 cm x 2,5 
cm - 4 комада;  
неткане вишеслојне тупфер газе 7,5 cm x 7,5 
cm - 10 комада  
и компресивне фластере  - 2 комада. сет 3800 

 

 

*НАПОМЕНА :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
1. Да  понуђени производ одговара траженим техничким спецификацијама, доказује се упоређивањем параметара из 
прoизвoђaчких  кaтaлoга, узoрка и кoпиjа прoизвoдђчких и/или других сeртификaтa, који ће бити достављени уз ову партију, кaкo 
би кoмисиja приликoм стручнe oцeнe пoнудa мoглa дa oцeни дa ли je пoнудa oдгoвaрajућa. 
У каталогу мора бити маркиран каталошки број (број партије, број ставке). Дoстaвљeни узoрак мoрa бити у oригинaлнoм 
пaкoвaњу.Кoмисиja зaдржaвa прaвo дa у тoку рaзмaтрaњa пoнудa oд пoнуђaчa зaтрaжи превод каталога на српски језик, дoстaву 
oригинaлних прoизвoдђачких и/или других сeртификaтa.Пoнудa пoнуђaчa кojи уз пoнуду нe дoстaви и узoркe,или нe дoстaви узoркe 
у oригинaлнoм пaкoвaњу,oднoснo дoстaви узoркe aли бeз сeртификaтa или кaтaлoгa, бићe oдбиjeнa кao нeприхвaтљивa. 

 

ПАРТИЈА 65. – NaCl  0,9% за дијализу  Попуњава понуђач 

Рбр Врста робе 
Јед. 

Мере 
Оквирне 
количине 

Каталошки број Произвођач 

1 
NaCl 0,9% за дијализу,  кеса  (a 1 lit.) са luer-
lok прикључцима литара 1700 
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*НАПОМЕНА :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
1. Да  понуђени производ одговара траженим техничким спецификацијама, доказује се упоређивањем параметара из 
прoизвoђaчких  кaтaлoга и кoпиjа прoизвoдђчких и/или других сeртификaтa, који ће бити достављени уз ову партију, кaкo би 
кoмисиja приликoм стручнe oцeнe пoнудa мoглa дa oцeни дa ли je пoнудa oдгoвaрajућa. 
У каталогу мора бити маркиран каталошки број (број партије, број ставке). Кoмисиja зaдржaвa прaвo дa у тoку рaзмaтрaњa пoнудa 
oд пoнуђaчa зaтрaжи превод каталога на српски језик, дoстaву oригинaлних прoизвoдђачких и/или других сeртификaтa.Пoнудa 
пoнуђaчa кojи уз пoнуду нe дoстaви и узoркe,или нe дoстaви узoркe у oригинaлнoм пaкoвaњу,oднoснo дoстaви узoркe aли бeз 
сeртификaтa или кaтaлoгa, бићe oдбиjeнa кao нeприхвaтљивa. 

 

ПАРТИЈА 66. – Филтер за респиратор 
 

Попуњава понуђач 

Рбр Врста робе 
Јед. 

Мере 
Оквирне 
количине 

Каталошки број Произвођач 

1 
Филтер за респиратор са луером, за размену 
топлоте и влаге 

кoмaдa 
150 

 
 

2 
Катетер – наставак за филтер за 
респиратор, ErgoStar или одговарајући 

кoмaдa 
10 

 
 

*НАПОМЕНА :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
1. Да  понуђени производ одговара траженим техничким спецификацијама, доказује се упоређивањем параметара из 
произвођачког каталога и кoпиjа прoизвoђачких и/или других сeртификaтa, који ће бити достављени уз ову партију кaкo би 
кoмисиja приликoм стручнe oцeнe пoнудa мoглa дa oцeни дa ли je пoнудa oдгoвaрajућa У каталогу мора бити маркиран каталошки 
број (број партије, број ставке). Кoмисиja зaдржaвa прaвo дa у тoку рaзмaтрaњa пoнудa oд пoнуђaчa зaтрaжи превод каталога на 
српски језик, дoстaву oригинaлних прoизвoдђачких и/или других сeртификaтa.Пoнудa пoнуђaчa кojи уз пoнуду нe дoстaви и 
каталоге и копије произвођачких и/или других сертификата, бићe oдбиjeнa кao нeприхвaтљивa. 

 

ПАРТИЈА 67. – Комплет црева за анестезију 
 

Попуњава понуђач 

Рбр Врста робе 
Јед. 

Мере 
Оквирне 
количине 

Каталошки број Произвођач 

1 

Комплет (сет) црева за анестезију, за 
једнократну употребу, за одрасле. Основни 
систем за дисање се састоји од 2 
респираторна црева дужине 1,5м, балона за 
дисање и црева дужине 0,8м 

 
 
 
 

кoмaдa 300 

 

 

*НАПОМЕНА :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
1. Да  понуђени производ одговара траженим техничким спецификацијама, доказује се упоређивањем параметара из 
произвођачког каталога и кoпиjа прoизвoђачких и/или других сeртификaтa, који ће бити достављени уз ову партију кaкo би 
кoмисиja приликoм стручнe oцeнe пoнудa мoглa дa oцeни дa ли je пoнудa oдгoвaрajућa. 
 У каталогу мора бити маркиран каталошки број (број партије, број ставке). Кoмисиja зaдржaвa прaвo дa у тoку рaзмaтрaњa пoнудa 
oд пoнуђaчa зaтрaжи превод каталога на српски језик, дoстaву oригинaлних прoизвoдђачких и/или других сeртификaтa.Пoнудa 
пoнуђaчa кojи уз пoнуду нe дoстaви и каталоге и копије произвођачких и/или других сертификата, бићe oдбиjeнa кao 
нeприхвaтљивa. 

 

ПАРТИЈА 68. – Материјал за  анестезију Попуњава понуђач 

Рбр Врста робе 
Јед. 

Мере 
Оквирне 
количине 

Каталошки број Произвођач 

1 
Ендотрахеални тубус са балоном, за орално 
назалну интубацију, тип ‘’Magill’’ ЦХ 7 – ЦХ 9 комада 900 

 
 

2 
Endotrahealni tubus sa balonom,100% 
silikon,Ch 7; 7,5; 8 комада 6 

 
 

3 Тубуси армирани ЦХ 3,5 – ЦХ 9,5 комада 160   

4 Интродуцер за тубус цх14 комада 6   

5 
Централни венски катетер, тролуменски 7 
Фр / 20 цм, са сетом за пласирање комада 40 

 
 

6 

Фластер за централни венски катетер, у 
облику слова омега, транспарентан,са две 
лепљиве траке и са пенастом траком по 
ободу за лакше постављање и скидање 
7,5x6,5цм комада 10 
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7 

Фластер за централни венски катетер, 
правоугаон, транспарентан,са четири 
лепљиве траке и са пенастом траком по 
ободу за лакше постављање и скидање 
13x10цм комада 35 

 

 

8 
Централни венски катетер, тролуменски 
11,25 - 14 Фр и , са сетом за пласирање комада 10 

 
 

9 
Аспирациони катетер са благо заобљеним 
врхомЦХ10 И ЦХ14  комада 

1700  
 

10 

Ларингелна маска, величине 1 - 5, за 
једнократну употребу, са решеткастом 
заштитом од западања глотиса и 
опструкције дисајног пута комада 

2  

 

11 
Ларингелна маска, величине 1 - 5, за 
једнократну употребу, са гастричним 
приступом и кафом на надувавање комада 15 

 
 

12 
Орални тубус, ''airway'', полутранспарентан, 
са ојачаним делом стерилан (величина 2-5) комада 15 

 
 

13 
Маска за амбу балон -  анатомска, 
силиконска, провидна, са држачима за 
каишеве, за вишекратну употребу  комада 6 

 
 

14 

Носач црева ''Ulm pattern'' или 
одговарајуће,са ротирајућим диском за 
360°,монтиран за флексибилни спирални 
окретач,са паралелним удубљењем комада 6 

 

 

15 
Y-конектор-пластичан,2x I.D. 15 ,  1 x O.D. 
22/ I.D. 15 комада 3 

 
 

16 

Назална туба са Marphy оком, мекан ПВЦ,за 
дуготрајну интубацију са  high volume, low -
pressure балоном.Фиксирани конектор,отвор 
за Луер и Луер Лоцк шприцеве,купирани 
атрауматски врх,континуирани маркер за X 
зрачење,плави пилот балон,градуисана,без 
латекса. Цх 3-8 комада 15 

 

 

17 
Ултразвучна игла за блок анестезију 
70,90,120мм комада 50 

 
 

18 Епидуралне игле  18 Г комада 20   

19 
Спинална игла са qуинцке косо заоштреним 
врхом 18,19,21  ,22,23,24 i 25Г, дужина 90мм, 
ugao 20 степени комада 600 

 
 

20 
Спинална игла 22 Г, игла са пенцил поинт 
врхом, за спиналну анестезију и 
дијагностичку, лумбалну пункцију комада 180 

 
 

21 
Сет за епидуралну анестезију 18 Г , dužina 
igle 80 mm ,dužina katetera 100 мм комада 10 

 
 

22 
Игла за периферну нервну стимулацију 
применом "single shot" технике, 21 и 25 г комада 10 

 
 

 
*НАПОМЕНА :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
1. Да  понуђени производ одговара траженим техничким спецификацијама, доказује се упоређивањем параметара из произвођачких 
каталога, узорака ( jeдaн кoмaд билo кoje вeличинe ) за ставке 1,3,6,7,9,18,19,20,21,22   и кoпиjа прoизвoђачких и/или других 
сeртификaтa, који ће бити достављени уз ову партију за све ставке, кaкo би кoмисиja приликoм стручнe oцeнe пoнудa мoглa дa oцeни 
дa ли je пoнудa oдгoвaрajућa;  
Кoмисиja зaдржaвa прaвo дa у тoку рaзмaтрaњa пoнудa oд пoнуђaчa зaтрaжи превод каталога на српски језик, дoстaву oригинaлних 
прoизвoдђачких и/или других сeртификaтa.Пoнудa пoнуђaчa кojи уз пoнуду нe дoстaви и узoркe, oднoснo дoстaви узoркe aли бeз 
сeртификaтa или кaтaлoгa, бићe oдбиjeнa кao нeприхвaтљивa. 
2. Оквирна структура добара је дата по величинама, где наручилац задржава право требовања добара и њихових величина по 
будућем уговору у складу са својим потребама, а до висине уговорене укупне вредности партије. 
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ПАРТИЈА 69. – Материјал за онкологију Попуњава понуђач 

Рбр Врста робе 
Јед. 

Мере 
Оквирне 
количине 

Каталошки број Произвођач 

1 

Нестерилне заштитне рукавице за рад са 
цитостатицима 
 
Материјал: комбинација неопрен и нитрил 
-дужина рукавица: најмање 300мм 
-дебљина рукавица 0.14 - 0.17мм (мерено на 
прстима) 
-Без талка (тестирано у складу ЕН ИСО 
21171:2006 или одговарајуће) 
-тестиране у складу са АСТМ Д 6978 - 05 или 
одговарајуће (извештај тестирања 
доставити) 
-АQL 0.25 - 0.65 - тестирано у складу са ЕН 
374 - 2:2014 или одговарајуће 
-тестиране у складу са ЕН 374-3:2003 или 
одговарајуће (извештај тестирања 
доставити) 
-на прстима храпава површина да се 
омогући добар хват и у сувим и влажним 
условима 
-да су примерене за двојно орукавичење у 
различитим бојама - да боја не буде бела 
-доставити декларацију о усаглашености 
ППЕ за личну безбедност, категорија III (у 
складу са директивом Regulation(EU) 
2016/425 или одговарајућом 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

комада 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1500 

 

 

2 

Заштитна  подлога за припрему  цитостатика 
под ламинаром, нестерилна, димензије око 
40x55 цм  
• Трослојна и добро упијајућа 
• Горњи и средњи слој треба да су добро 
упијајући 
• Доњи слој непропусан за течности и мора 
добро да пријања уз подлогу 
• због пожељног контраста и боје већине 
лекова да подлога не буде беле боје 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

комада 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

60 

 

 

*НАПОМЕНА :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
1. Да  понуђени производ одговара траженим техничким спецификацијама, доказује се упоређивањем параметара из прoизвoђaчких  
кaтaлoга,  и кoпиjа прoизвoђачких и/или других сeртификaтa, који ће бити достављени уз ову партију за све ставке, кaкo би кoмисиja 
приликoм стручнe oцeнe пoнудa мoглa дa oцeни дa ли je пoнудa oдгoвaрajућa. 
У каталогу мора бити маркиран каталошки број (број партије, број ставке).Кoмисиja зaдржaвa прaвo дa у тoку рaзмaтрaњa пoнудa oд 
пoнуђaчa зaтрaжи превод каталога на српски језик, дoстaву oригинaлних прoизвoдђачких и/или других сeртификaтa. 
2. Оквирна структура добара је дата по величинама, где наручилац задржава право требовања добара и њихових величина по 
будућем уговору у складу са својим потребама, а до висине уговорене укупне вредности партије.  
    

ПАРТИЈА 70. – Алкохол Попуњава понуђач 

Рбр Врста робе 
Јед. 

Мере 
Оквирне 
количине 

Каталошки број Произвођач 

1 
Aлкoхoл  96%  рeф. (бaлoн á 5 лит или á 1 лит ) – 
прoизвoд трeбa дa oдгoвaрa фaрмaкoпejскoм 
квaлитeту 

литара 1400  
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ПРИЛОГ БР. 4 – ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА И ПЛАНОВИ, ОДНОСНО ДОКУМЕНТАЦИЈА О КРЕДИТНОЈ 

СПОСОБНОСТИ НАРУЧИОЦА У СЛУЧАЈУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ФИНАНСИЈСКЕ УСЛУГЕ КРЕДИТА 
 
 

Није саставни део ове документације. 
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ПРИЛОГ БР. 5 – УСЛОВИ (ОБАВЕЗНИ И ДОДАТНИ)  И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА  
 

I 
 

ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ И ДОДАТНИ УСЛОВИ ЗА ПРАВНА ЛИЦА  
 

Уз понуду, заинтересовани понуђачи треба да доставе и доказе о испуњености обавезних услова за учешће у поступку 
јавне набавке и то:  
 
1. Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар. 
Доказ: Понуђач доставља – Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно Извод из регистра 
надлежног Привредног суда. 
 
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. 
Извод из казнене евиденције, односно уверења надлежног суда и надлежне полицијске управе Министарства 
унутрашњих послова да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване 
криминалне групе, да није осуђиван за неко од кривичних дела против привреде, кривична дела против заштите животне 
средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре. 
Доказ: Понуђач доставља: 
- Уверење Основног суда на чијем је подручју седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва 
или огранка страног правног лица, да правно лице није осуђивано за кривична дела против привреде, кривична 
дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре, осим за 
кривична дела организованог криминала, односно кривична дела из надлежности овог суда; 
- Уверење Вишег суда у Београду – Посебно одељење за организовани криминал за правно лице, да правно 
лице није осуђивано за кривична дела из надлежности овог суда; 
- Kао и Уверење надлежне Полицијске управе да законски (статутарни) заступник 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 (за сваког законског – статутарног 
заступника посебно). 
Потврдe (уверењa) не могу бити старије од два месеца пре отварања понуда. 
 
3. 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. 
Доказ: Понуђач доставља – Потврду (уверење) надлежног пореског органа да је понуђач измирио доспеле порезе 
и друге јавне дажбине у складу са прописама Републике Србије (2 потврде – уверења): 
а) Потврда (уверење) Републичке пореске Управе, 
б) Потврда (уверење) Пореске управе јединице локалне самоуправе 
Потврде (уверења) не могу бити старије од два месеца пре отварања понуда. 
 
4.Да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне набавке, ако је таква дозвола 
предвиђена посебним прописима. 
Доказ: Понуђач доставља у оквиру своје понуде – Решење надлежног министарства за обављање делатности – 
Министарство здравља РС  
4.1.Понуђач доставља у оквиру своје понуде – Решење агенције за лекове и медицинска средства за стављање 
медицинског средства у промет, а према Закону о лековима и медицинским средствима за понуђена медицинска 
средства. 
Напомена: Уколико понуђено добро не подлеже регистрацији, понуђач је у обавези да достави важеће 
Мишљење АЛИМС-а или Изјаву на сопственом меморандуму. 
4.2.Понуђач доставља у оквиру своје понуде – Решење о упису биоцидног производа у привремену листу 
биоцидних производа  издато од стране Министарства енергетике, развоја и заштите животне средине или бивше 
Агенције за хемикалије или најновије Решење о упису биоцидног производа у привремену листу биоцидних 
производа  издато од стране Министарства пољопривреде и заштите животне средине  за понуђене биоцидне 
производе. 
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4.3.Понуђач доставља у оквиру своје понуде – Решење о упису хемикалија у Регистар хемикалија  издато од 
стране Министарства енергетике, развоја и заштите животне средине или бивше Агенције за хемикалије или 
најновије Решење о упису хемикалија у регистар хемикалија  издато од стране Министарства пољопривреде и 
заштите животне средине за понуђене хемикалије. 
 
ДОДАТНИ УСЛОВИ : 
1.Понуђач у оквиру своје понуде доставља каталог са детаљним карактеристикама производа које нуди (партије за које 
треба доставити каталог су назначене напоменом  у прилогу 3 конкурсне документације). У приложеном каталогу 
потребно је обележити сваку позицију из партије. Каталог мора бити оверен од стране носиоца дозволе, односно 
произвођача. Наручилац ће дозволити да понуђач достави и странице из копије каталога са потписом носиоца дозволе за 
стављање медицинског средства у промет, односно произвођача.  
(Напомена: Уколико приликом стручне оцене понуда, Комисија није у могућности да упореди тражену техничку 
спецификацију из конкурсне документације са техничком спецификацијом из каталога, затражиће од понуђача превод 
каталога на српском језику за онај део каталога који је био нејасан.) 
2.Понуђач у оквиру своје понуде доставља узорке (партије за које треба доставити узорке су назначене напоменом  у 
прилогу 3 конкурсне документације) 
3.Понуђач у оквиру своје понуде доставља кoпиjе прoизвoђачких и/или других сeртификaтa.(партије за које треба 
доставити сертификате су назначене напоменом  у прилогу 3 конкурсне документације)  
4. Понуђач у оквиру своје понуде доставља овлашћење носиоца дозволе, односно произвођача да ће понуђач 
располагати количинама и врстом свих понуђених добара захтеваних прилогом бр.3 конкурсне документације наведене 
јавне набавке, као и да ће обезбедити сигурну испоруку истих (Доказ: Овлашћење за учешће носиоца дозволе односно 
произвођача на сопственом меморандуму, потписаном и печатираном од стране носиоца дозволе односно произвођача) 
 
НАПОМЕНА 1: 
Понуђач који је уписан у Регистар понуђача није дужан да приликом подношења понуде доказује испуњеност обавезних 
услова од тачке 1-3 већ је довољно да достави Извод из Регистра понуђача или Решење, односно да у понуди наведе 
званичну интернет страницу на којој је доказ  јавно доступан. 
НАПОМЕНА 2:   
А) Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачима дужан је да за подизвођаче достави доказе о испуњености 
обавезних услова из овог Упутства од тачке 1 до тачке 3. 
Б) Уколико понуђач подноси понуду са групом понуђача сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни услове од тачке 
1 до тачке 3 овог Упуства. 
 
Докази о испуњености услова из члана 75. И 76. ЗЈН могу се достављати у неовереним копијама. 
Понуђач није дужан да доставља доказе који су јавно доступни на интернет страницама надлежних органа, под 
условом да наведе страницу на којој је тражени документ јавно доступан. Наручилац неће одбити као 
неприхватљиву понуду зато што не садржи доказ одређен Законом о јавним набавкама или конкурсном 
документацијим, ако је понуђач навео у понуди интернет страницу на којој су тражени подаци јавно доступни.  
 

 

II 
ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ И ДОДАТНИ УСЛОВИ ЗА ПРЕДУЗЕТНИКЕ 

 
У оквиру своје понуде, заинтересовани предузетник као понуђач  доставља доказе о испуњености обавезних услова за 
учешће у поступку јавне набавке и то:  
 
1. Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар. 
Доказ: Понуђач доставља – Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно Извод из регистра 
надлежног Привредног суда. 
 
2. Извод из казнене евиденције, односно уверења надлежне полицијске управе Министарства унутрашњих послова да 

није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела 
против привреде, кривична дела против заштите животне средине, кривично дело примања или давања мита, 
кривично дело преваре. 
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Доказ: Понуђач доставља – Уверење надлежне Полицијске управе да предузетник није осуђиван за кривична 
дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, 
кривично дело преваре, односно да се не налази у евиденцији надлежне полицијске управе. 
Потврда (уверење) не може бити старија од два месеца пре отварања понуда. 
 
3. 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.  
Доказ: Понуђач доставља – Потврду (уверење) надлежног пореског органа да је понуђач измирио доспеле порезе 
и друге јавне дажбине у складу са прописама Републике Србије (2 потврде – уверења): 
а) Потвдра (уверење) Републичке пореске Управе, 
б) Потврда (уверење) Пореске управе јединице локалне самоуправе 
Потврде (уверења) не могу бити старија од два месеца пре отварања понуда. 
 
4.Да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне набавке, ако је таква дозвола 
предвиђена посебним прописима. 
Доказ: Понуђач доставља у оквиру своје понуде – Решење надлежног министарства за обављање делатности – 
Министарство здравља РС  
4.1.Понуђач доставља у оквиру своје понуде – Решење агенције за лекове и медицинска средства за стављање 
медицинског средства у промет, а према Закону о лековима и медицинским средствима за понуђена медицинска 
средства. 
Напомена: Уколико понуђено добро не подлеже регистрацији, понуђач је у обавези да достави важеће 
Мишљење АЛИМС-а или Изјаву на сопственом меморандуму. 
4.2.Понуђач доставља у оквиру своје понуде – Решење о упису биоцидног производа у привремену листу 
биоцидних производа  издато од стране Министарства енергетике, развоја и заштите животне средине или бивше 
Агенције за хемикалије или најновије Решење о упису биоцидног производа у привремену листу биоцидних 
производа  издато од стране Министарства пољопривреде и заштите животне средине  за понуђене биоцидне 
производе. 
4.3.Понуђач доставља у оквиру своје понуде – Решење о упису хемикалија у Регистар хемикалија  издато од 
стране Министарства енергетике, развоја и заштите животне средине или бивше Агенције за хемикалије или 
најновије Решење о упису хемикалија у регистар хемикалија  издато од стране Министарства пољопривреде и 
заштите животне средине за понуђене хемикалије. 

 
ДОДАТНИ УСЛОВИ : 
1.Понуђач у оквиру своје понуде доставља каталог са детаљним карактеристикама производа које нуди (партије за које 
треба доставити каталог су назначене напоменом  у прилогу 3 конкурсне документације). У приложеном каталогу 
потребно је обележити сваку позицију из партије. Каталог мора бити оверен од стране носиоца дозволе, односно 
произвођача. Наручилац ће дозволити да понуђач достави и странице из копије каталога са потписом носиоца дозволе за 
стављање медицинског средства у промет, односно произвођача. (Напомена: Уколико приликом стручне оцене понуда, 
Комисија није у могућности да упореди тражену техничку спецификацију из конкурсне документације са техничком 
спецификацијом из каталога, затражиће од понуђача превод каталога на српском језику за онај део каталога који је 
био нејасан.) 
2.Понуђач у оквиру своје понуде доставља узорке (партије за које треба доставити узорке су назначене напоменом  у 
прилогу 3 конкурсне документације) 
3.Понуђач у оквиру своје понуде доставља кoпиjе прoизвoђачких и/или других сeртификaтa.(партије за које треба 
доставити сертификате су назначене напоменом  у прилогу 3 конкурсне документације)  
4. Понуђач у оквиру своје понуде доставља овлашћење носиоца дозволе, односно произвођача да ће понуђач 
располагати количинама и врстом свих понуђених добара захтеваних прилогом бр.3 конкурсне документације наведене 
јавне набавке, као и да ће обезбедити сигурну испоруку истих (Доказ: Овлашћење за учешће носиоца дозволе односно 
произвођача на сопственом меморандуму, потписаном и печатираном од стране носиоца дозволе односно произвођача) 
 
НАПОМЕНА 1: 
Понуђач који је уписан у Регистар понуђача није дужан да приликом подношења понуде доказује испуњеност обавезних 
услова од тачке 1-3 већ је довољно да достави Извод из Регистра понуђача или Решење, односно да у понуди наведе 
званичну интернет страницу на којој је доказ јавно доступан. 
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НАПОМЕНА 2:   
А) Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачима дужан је да за подизвођаче достави доказе о испуњености 
обавезних услова из овог Упутства од тачке 1 до тачке 3. 
Б) Уколико понуђач подноси понуду са групом понуђача сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни услове од тачке 
1 до тачке 3 овог Упуства. 
 
Докази о испуњености услова из члана 75 и 76. ЗЈН могу се достављати у неовереним копијама. 
Понуђач није дужан да доставља доказе који су јавно доступни на интернет страницама надлежних органа, под 
условом да наведе страницу на којој је тражени документ јавно доступан. Наручилац неће одбити као 
неприхватљиву понуду зато што не садржи доказ одређен Законом о јавним набавкама или конкурсном 
документацијом, ако је понуђач навео у понуди интернет страницу на којој су тражени подаци јавно доступни.  
 

III  
 

ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ И ДОДАТНИ УСЛОВИ ЗА ФИЗИЧКА ЛИЦА  
 

У оквиру своје понуде, заинтересовано физичко лице, као понуђач доставља доказе о испуњености обавезних услова 
за учешће у поступку јавне набавке и то:  
 

5. Извод из казнене евиденције, односно уверења надлежне полицијске управе Министарства унутрашњих послова 
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. 

Доказ: Понуђач доставља – Уверење надлежне Полицијске управе да физичко лице није осуђивано за кривична 
дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, 
кривично дело преваре, односно да се не налази у евиденцији надлежне полицијске управе.  
Потврда (уверење) не може бити старија од два месеца пре отварања понуда. 
 
2. 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. 
Доказ: Понуђач доставља – Потврду (уверење) Пореске управе Министарства финансија и привреде да је 
измирио доспеле порезе и доприносе и уверења надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по 
основу изворних локалних јавних прихода (2 потврде – уверења): 
а) Потврда (уверење) Републичке пореске Управе, 
б) Потврда (уверење) Пореске управе јединице локалне самоуправе 
Потврда (уверење) не може бити старија од два месеца пре отварања понуда. 
 
3. Да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне набавке, ако је таква дозвола 
предвиђена посебним прописима. 
Доказ: Понуђач доставља у оквиру своје понуде – Решење надлежног министарства за обављање делатности – 
Министарство здравља РС  
3.1.Понуђач доставља у оквиру своје понуде – Решење агенције за лекове и медицинска средства за стављање 
медицинског средства у промет, а према Закону о лековима и медицинским средствима за понуђена медицинска 
средства. 
Напомена: Уколико понуђено добро не подлеже регистрацији, понуђач је у обавези да достави важеће 
Мишљење АЛИМС-а или Изјаву на сопственом меморандуму. 
3.2. Понуђач доставља у оквиру своје понуде – Решење о упису биоцидног производа у привремену листу 
биоцидних производа  издато од стране Министарства енергетике, развоја и заштите животне средине или бивше 
Агенције за хемикалије или најновије Решење о упису биоцидног производа у привремену листу биоцидних 
производа  издато од стране Министарства пољопривреде и заштите животне средине  за понуђене биоцидне 
производе. 
3.3. Понуђач доставља у оквиру своје понуде – Решење о упису хемикалија у Регистар хемикалија  издато од 
стране Министарства енергетике, развоја и заштите животне средине или бивше Агенције за хемикалије или 
најновије Решење о упису хемикалија у регистар хемикалија  издато од стране Министарства пољопривреде и 
заштите животне средине за понуђене хемикалије. 
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ДОДАТНИ УСЛОВИ : 
1.Понуђач у оквиру своје понуде доставља каталог са детаљним карактеристикама производа које нуди (партије за које 
треба доставити каталог су назначене напоменом  у прилогу 3 конкурсне документације).  
У приложеном каталогу потребно је обележити сваку позицију из партије. Каталог мора бити оверен од стране носиоца 
дозволе, односно произвођача. Наручилац ће дозволити да понуђач достави и странице из копије каталога са потписом 
носиоца дозволе за стављање медицинског средства у промет, односно произвођача. (Напомена: Уколико приликом 
стручне оцене понуда, Комисија није у могућности да упореди тражену техничку спецификацију из конкурсне 
документације са техничком спецификацијом из каталога, затражиће од понуђача превод каталога на српском језику 
за онај део каталога који је био нејасан.) 
2.Понуђач у оквиру своје понуде доставља узорке (партије за које треба доставити узорке су назначене напоменом  у 
прилогу 3 конкурсне документације) 
3.Понуђач у оквиру своје понуде доставља кoпиjе прoизвoђачких и/или других сeртификaтa.(партије за које треба 
доставити сертификате су назначене напоменом  у прилогу 3 конкурсне документације)  
4. Понуђач у оквиру своје понуде доставља овлашћење носиоца дозволе, односно произвођача да ће понуђач 
располагати количинама и врстом свих понуђених добара захтеваних прилогом бр.3 конкурсне документације наведене 
јавне набавке, као и да ће обезбедити сигурну испоруку истих (Доказ: Овлашћење за учешће носиоца дозволе односно 
произвођача на сопственом меморандуму, потписаном и печатираном од стране носиоца дозволе односно произвођача) 
 
 
НАПОМЕНА 1: 
Понуђач који је уписан у Регистар понуђача није дужан да приликом подношења понуде доказује испуњеност обавезних 
услова од тачке 1-2 већ је довољно да достави Извод из Регистра понуђача или Решење, односно да у понуди наведе 
званичну интернет страницу на којој је доказ јавно доступан. 
НАПОМЕНА 2:   
А) Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачима дужан је да за подизвођаче достави доказе о испуњености 
обавезних услова из овог Упутства од тачке 1 до тачке 2. 
Б) Уколико понуђач подноси понуду са групом понуђача сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни услове од тачке 
1 до тачке 2 овог Упуства. 
 
Докази о испуњености услова из члана 75 и 76. ЗЈН могу се достављати у неовереним копијама. 
Понуђач није дужан да доставља доказе који су јавно доступни на интернет страницама надлежних органа, под 
условом да наведе страницу на којој је тражени документ јавно доступан. Наручилац неће одбити као 
неприхватљиву понуду зато што не садржи доказ одређен Законом о јавним набавкама или конкурсном 
документацијом, ако је понуђач навео у понуди интернет страницу на којој су тражени подаци јавно доступни.  
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ПРИЛОГ БР. 6 – УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ 
 
Упутство понуђачима сачињено је на основу члана 61. Став 4. Закона о јавним набавкама («Службени гласник РС» бр. 
124/2012, 14/2015, 68/2015). 
Упутство садржи податке неопходне за припрему понуде у складу са захтевима наручиоца и информације о условима и 
начину спровођења поступка јавне набавке.  
Од понуђача се очекује да детаљно размотри сва упутства, обрасце, услове и спецификације садржане у конкурсној 
документацији. 
Непридржавање упутстава и неподношење свих тражених информација и података који су наведени у конкурсној 
документацији или подношење понуде која не испуњава услове из конкурсне документације представља ризик за 
понуђача и као резултат може имати одбијање његове понуде. 
 

1. ЈЕЗИК И ЗНАЧЕЊЕ ПОЈМОВА  
1.1. Наручилац припрема конкурсну документацију и води поступак на српском. 

      1.2. Понуђач даје понуду на језику на којем је припремљена конкурсна документација, односно на језику који је 
назначио у конкурсној документацији. 
      1.3. Значење појмова који су коришћени у изради конкурсне документације дефинисано је чланом 3 Закона о јавним 
набавкама. 

 
2.  ПОСЕБНИ ЗАХТЕВИ 
2.1. Понуђач понуду подноси непосредно, путем поште. Ако се понуда подноси непосредно, доставља се Понуђачу 
потврда о пријему понуде. 
2.2.  Понуђач попуњава понуду читко, јасно и недвосмислено. 
2.3.  Понуђач доставља понуду у запечаћеној коверти, тако да се при отварању може са сигурношћу утврдити да се 
први пут отвара. Ако коверта није запечаћена и означена на начин описан овим Упутством, Наручилац не преузима 
никакву одговорност уколико понуда залута или се отвори пре времена.  
2.4.  На задњој страни коверте треба навести назив, адресу и број телефона понуђача, што омогућава да понуда буде 
враћена неотворена, у случају да се прогласи неблаговременом. Такође треба навести и бројеве  партија за које се 
достављају понуде. 
2.5.   Понуде се достављају у запечаћеној коверти са назнаком: 

„ПОНУДА ЗА – Број, назив Јавне набавке и врста поступка за коју се понуда подноси – НЕ ОТВАРАТИ„ 
препорученом пошиљком или лично на адресу: 

ОБ ''ДР АLЕКСА САВИЋ'' 
ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

Пасјачка број 2, 18400 Прокупље 
6. ПАРТИЈЕ 

Јавна набавка је обликована у више партија. 
 

7. ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА 
Подношење понуде са варијантама није дозвољено. 
 

8. 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, Општа болница „др Алекса Савић“ Прокупље, Пасјачка 2, 
Прокупље (Служба за јавне набавке)  са назнаком: 
„Измена понуде за јавну набавку добара –  набавка санитетског потрошног материјала , ЈН бр. 16/2020 – НЕ ОТВАРАТИ” 
или 
„Допуна понуде за јавну набавку добара – набавка санитетског потрошног материјала , ЈН бр. 16/2020 – НЕ ОТВАРАТИ” 
или 
Опозив понуде за јавну набавку добара – набавка санитетског потрошног материјала , ЈН бр. 16/2020 – НЕ ОТВАРАТИ” 
или 
 „Измена и допуна понуде за јавну набавку добара – набавка санитетског потрошног материјала , ЈН бр. 16/2020 – НЕ 
ОТВАРАТИ”. 
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6. ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОДНОШЕЊУ ПОНУДЕ 
6.1.  Понуђач може да поднесе само једну понуду . 
6.2.  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. 
6.3. Понуђач је дужан да понуди све ставке по спецификацији. 
6.4.    Понуда са варијантама неће се узимати у разматрање. 
6.5.   Рок важења понуде минимум 30 дана од дана отварања понуда. 
6.6. Наручилац ће одбити понуду ако :  
1)  понуђач не докаже да испуњава обавезне услове за учешће ;  
2)  понуђач не докаже да испуњава додатне услове ;  
3) је понуђени рок важења понуде краћи од прописаног ;  
4)  понуда садржи друге недостатке због којих није могуће утврдити стварну садржину понуде или није могуће 
упоредити је са другим понудама.  
6.7. Наручилац може одбити понуду уколико је понуђена неуобичајено ниска цена. 

Понуђачи су у обавези да своју понуду доставе у року од 30 дана од дана објављивања позива на Порталу 
управе за јавне набавке, а најкасније до 11,15 часова последњег дана истека рока за подношење понуда. 

Отварање понуда обавиће се у 11,30 часова по истеку рока за подношење понуда у управној згради ОБ ‘’др 
Алекса Савић’’. 
 
7. ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 
7.1. Ако Наручилац у року за подношење понуда измени или допуни конкурсну документацију без одлагања ће 
измене или допуне објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.   
7.2. Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију осам или мање дана пре истека рока за подношење 
понуда, наручилац је дужан да продужи рок за подношење понуда и објави обавештење о продужењу року за подношење 
рока.  
7.3. По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити да допуњује конкурсну 
документацију. 
 
8 УСЛОВИ ЗА ПОДИЗВОЂАЧЕ И УЧЕСНИКЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ 
8.1.  Уколико понуђач делимично извршење набавке поверава подизвођачу потребно је да наведе назив подизвођача.  
8.2.  Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености обавезних услова од тачке 1 до тачке 4 
конкурсне документације, а доказ о испуњености услова из тачке 5. За део набавке који ће извршити преко подизвођача, 
кao и додатне услове.  
8.3.    Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, односно за 
извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача. 
8.4.  Наручилац може на захтев подизвођача и где природа предмета набавке то дозвољава пренети доспела 
потраживања директно подизвођачу, за део набавке која се извршава преко тог подизвођача. 
8.5.  У случају из претходног става наручилац је дужан да омогући добављачу да приговори ако потраживање није 
доспело. 
8.6  Добављач не може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, у супротном наручилац ће 
реализовати средство обезбеђења и раскинути уговор, осим ако би раскидом  уговора  наручилац претрпео знатну штету. 
У овом случају наручилац је дужан да обавести организацију надлежну за заштиту конкуренције. 
8.7  Добављач може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди ако је на страни подизвођача  након 
подношења понуде настала трајнија неспособност плаћања, ако то лице испуњава све услове одређене за подизвођача и 
уколико добије претходну сагаласност наручиоца.  
8.8.  Понуду може поднети група понуђача.  
8.9.  Сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни обавезне услове из члана 75. Став 1. Тачка 1. До 4.,    а доказ о 
испуњености услова из тачке 5. Дужан је да испуни понуђач из групе понуђача којем је поверено извршење дела набавке 
одеђених добара, кao и додатне услове. 
8.10  Саставни део заједничке понуде је споразум којим се понуђачи из групе  међусобно и према наручиоцу обавезују 
на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке о: 
1)  члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред 
наручиоцем,  
2)  понуђачу који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења, 
3)  понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор, 
4)  понуђачу који ће издати рачун, 
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5)  рачуну на који ће бити извршено плаћање, 
6)  обавезама сваког од понуђача из групе понуђача 
8.11  Понуђачи који поднесу заједничку понуду одговарају неограничено солидарно према наручиоцу. 
 
9. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ  
ПОНУДЕ 
9.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања. 
- Понуде са авансним плаћањем ће бити одбијене као неприхватљиве. 
- Рок плаћања је максимално до 90 дана, а на основу ‘’Закона о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним 
трансакцијама’’ (Сл.Гласник РС бр.119/2012). 
9.2. Захтев у погледу рока важења понуде 
Рок важења понуде не може бити краћи од 30 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. 
9.3. Захтев у погледу рока употребе понуђених добара 
Рок употребе понуђених добара мора бити минумум годину дана од момента испоруке. 
За добра која немају произвођачки  рок трајања од годину дана,  услов је, да у том случају, у тренутку испоруке важи 
рок трајања који је произвођач одредио за тражено добро. 
 
10.   ВАЛУТА  
10.1   Вредности се исказују у динарима са и без пореза на додату вредност, с тим да ће се за оцену понуде узимати у 
обзир цена без пореза на додату вредност са урачунатим попустом уколико га понуђач искаже у понуди. 
10.2.  Ако понуђена цена укључује и друге дажбине, понуђач је дужан да тај део одвојено искаже у динарима.  
 
11.  ФИНАНСИЈСКЕ ГАРАНЦИЈЕ  
11.1.  Понуђач се обавезује да у тренутку подношења понуде,преда наручиоцу за озбиљност понуде, неопозиву,  
безусловну финансијску гаранцију, плативу на први позив, без приговора, бланко соло меницу са меничним писмом – 
овлашћењем на износ од 10% укупне вредности понуде без ПДВ-а, са роком важности који је 30 (тридесет) дана дужи од 
дана отварања понуда. Меница и менично писмо – овлашћење морају бити оверени печатом и потписани од стране 
одговорног лица понуђача. Меница мора бити евидентирана у регистру меница и овлашћења НБС. Уз бланко соло 
меницу доставити фотокопију картона депонованих потписа који је издат од стране пословне банке коју понуђач наводи у 
меничном овлашћењу – писму. Наручилац ће уновчити финансијску гаранцију за озбиљност понуде ако је понуђач 
изменио, или опозвао понуду за време трајања важности понуде без сагласности наручиоца, понуђач иако је упознат са 
чињеницом да је његова понуда прихваћена од Наручиоца, као најповољнија, одбио да потпише уговор сходно условима 
из понуде, понуђач није успео или је одбио да достави тражене финансијске гаранције за добро извршење посла 
(финансијска гаранција за озбиљност понуде ће се сматрати неисправном ако не садржи све наведене елементе).  
11.2. Понуђач чија је понуда изабрана као најповољнија је обавезан да приликом потписивања уговора достави 
наручиоцу, за добро извршење посла, неопозиву,  безусловну финансијску гаранцију, плативу на први позив, без 
приговора, бланко соло меницу са меничним писмом – овлашћењем на износ од 10% укупне вредности уговора без ПДВ-
а, важења најмање десет дана дуже од дана истека рока за коначно извршење посла. Ако се за време трајања уговора 
промене рокови за извршење уговорне обавезе, и важност  менице ће се променити . . Меница мора бити евидентирана у 
регистру меница и овлашћења НБС. Уз бланко соло меницу доставити фотокопију картона депонованих потписа који је 
издат од стране пословне банке коју понуђач наводи у меничном овлашћењу – писму. 
 
12.     ТРОШКОВИ  
12.1. Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду 
трошкова.  
12.2.  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. 
 
13.      ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ И ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ  
13.1. Заинтересовано лице може, у писаном облику, тражити од наручиоца додатне информације  или појашњење у 
вези са припремањем понуде, најкасније пет дана пре истека рока за подношење понуде.  
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13.2. Наручилац је дужан да заинтересованом лицу у року од три дана од дана пријема захтева пошаље одговор у 
писаном облику и да истовремено ту информацију објави на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.  
13.3. Комуникација се у поступку јавне набавке и у вези са обављањем послова јавних набавки одвија писаним путем, 
односно путем поште, електорнске поште или факсом.  
13.4. Комуникацију са заинтересованим лицима и понуђачима обављају искључиво чланови комисије.  
 
14.  ОБАВЕШТЕЊЕ О НАЧИНУ НА КОЈИ СЕ МОГУ ЗАХТЕВАТИ ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ 
ОТВАРАЊА 
14.1. Наручилац има право да након отварања затражи додатна објашњења од понуђача која ће му помоћи при 
прегледу, вредновању и упоређивању понуда а може и да врши контролу (увид) код понуђача односно његовог 
подизвођача у складу са чл. 93  Закона о јавним набавкама. 
14.2. Додатна објашњења наручилац ће тражити у писаном облику. 
14.3. Понуђач је дужан да поступи по писаном акту наручиоца и достави тражене податке на начин на који то 
наручилац у писаном акту захтева. 
14.4. Уколико понуђач не поступи по налозима из писаног акта наручиоца његова понуда ће се одбити као 
неприхватљива. 
14.5.  Наручилац може, уз сагласност понуђача, да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања 
понуде по окончаном поступку отварања понуда  
14.6. У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је једнична цена. 
14.7. Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду одбити као 
неприхватљиву. 
14.8. Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена поступиће се у складу са чланом 92. Закона о јавним 
набавкама. 
14.9. Наручилац неће признати било какве исправке текста који понуђач уноси у рубрике које је дужан да попуни, 
уколико нису потписане и оверене печатом од стране одговорног лица понуђача.  
 
15.  ВРСТА, ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА И НАЧИН ПРИМЕНЕ МЕТОДОЛОГИЈЕ ЗА ДОДЕЛУ ПОНДЕРА 
15.1 Утврђује се врста критеријума за избор најповољније понуде за јавну набавку добара, и то: 

 
Економски најповољнија понуда са следећим елементима критеријума: 
 

Рбр Елементи  критеријума Пондер 

1. Понуђена цена 90 

2. Рок испоруке 10 

 СВЕГА 100 

 
15.2 Методологија примене елемената критеријума: 

ПОНУЂЕНА ЦЕНА – Број пондера 90  

Најнижа цена добија максимални број пондера – 90 

  Остале цене се пондеришу формулом: 

Формула: најнижа понуђена цена   x   максимални број пондера 
                     понуђена цена 
 

РОК ИСПОРУКЕ – Број пондера 10 

- У року до 24 часа          10  пондера 
 - од 2-3 дана              7  пондера 
 - од 4-5 дана              3  пондера 
  - преко 5 дана               0  пондера 
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15.3 У случају да два или више понуђача имају исти број пондера на ранг листи: 
У случају да два или више понуђача имају исти број пондера, предност ће се дати понуђачу са понуђеним краћим роком 
испоруке. Уколико две или више понуда имају исти број пондера и исти понуђени рок испоруке, прдност ће дати понуђачу 
који је први доставио понуду, тј. Чија је понуда прва примљена од стране наручиоца. 
 
16. ОБАВЕШТЕЊЕ ПОНУЂАЧУ   
16.1.    Понуђач је дужан да при састављању своје понуде поштује прописе који 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 о чему доставља Изјаву. 
 
17.  ЗАШТИТА ПРАВА ПОНУЂАЧА         
17.1. Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно подносилац пријаве, кандидат , односно 
заинтересовано лице које има интерес за доделу уговора,односно оквирног споразума у конкретном поступку јавне 
набавке и који је претрпео или би могао да претрпи штету због поступања наручиоца противно одредбама овог закона (у 
даљем тексту: подносилац захтева).  
17.2. Захтев за заштиту права може да поднесе Управа за јавне набавке, Државна ревизорска институција, јавни 
правобранилац и грађански надзорник. 
17.3. Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено доставља Републичкој комисија. 
17.4. Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, 
осим ако овим Законом о јавним набавкама није другачије одређено. 
17.5. Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или 
конкурсне документације сматраће се благовременим уколико је примљен од стране наручиоца најкасније седам дана 
пре истека рока за подношење понуда, а у поступку јавне набавке мале вредности и квалификационом поступку ако је 
примљен од стране наручиоца три дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања и 
уколико је подносилац захтева у складу са чланом 63. Став 2. Овог закона указао наручиоцу на евентуалне недостатке и 
неправилности, а наручилац исте није отклонио. 
17.6. Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које наручилац предузме пре истека рока за подношење 
понуда,а након истека рока из члана 149. Став 3.,сматраће се благовременим уколико је поднет најкасније до истека рока 
за подношење понуда. У случају подношења захтева за заштиту права наручилац не може донети одлуку о додели 
уговора, одлуку о закључењу оквирног споразума, одлука о признавању квалификације и одлуку о обустави поступка, 
нити може закључити уговор о јавној набавци пре доношења одлуке о поднетом захтеву за заштиту права, осим у случају 
преговарачког поступка из члана 36. Став 1. Тачка 3. Овог закона. 
17.7. Одговорно лице наручиоца може донети одлуку да наручилац предузме активности из става 1. Овог члана пре 
доношења одлуке оо поднетом захтеву за заштиту права, када би задржавање активности наручиоца у поступку јавне 
набавке, односно у извршењу уговора о јавној набавци проузроковало велике тешкоће у раду или пословању наручиоца 
које су несразмерне вредности јавне набавке, акоја мора бити образложена. 
Републичка комисија, на предлог наручиоца може дозволити наручиоцу да предузме активности из става 1. Овог члана 
пре доношења одлуке о поднетом захтеву за заштиту права, када би задржавање активности у поступку јавне набавке 
,односно у извршењу уговора о јавној набавци значајно угрозило интерес Републике Србије. 
17.8. Ако је захтев за заштиту права поднет након закључења уговора у складу са чланом 112. Став 2. Овог закона 
наручилац не може извршити уговор о јавној набавци до доношења одлуке у поднетом захтеву за заштиту права, осим 
ако су испуњени услови из ст.2. и 3. Овог члана и ако наручилац или Републичка комисија на предлог наручиоца не 
одлучи другачије,  
17.9. Ако наручилац сматра да постоје услови из става 3. Овог члана, дужан је да одмах по пријему, без предходне 
провере, захтев за заштиту права и комплетну документацију из поступка јавне набавке достави Републичкој комисији са 
образложеним предлогом за доношење одлуке Републичке комисије. 
17.10. Ако су утврдили да су испуњени услови,Републичка комисија доноси решење којим усваја предлог наручиоца из 
става 5.овог члана у року од пет дана од дана пријема предлога и комплетне документације. 
17.11.  Одлуку из става 2. Овог члана ,наручилац без одлагања доставља Републичкој комисији и објављује на Порталу 
јавних набавки и на својој интернет страници. 
17.12. Наручилац може да одлучи да заустави даље активности у случају подношења захтева за заштиту права, при 
чему је дужан да у обавештењу оо поднетом захтеву за заштиту права наведе да зауставља даље активности у поступку 
јавне набавке. 
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17.13. Одредбе овог закона сходно се примењују и на оквирни споразум. 
17.14. После доношења одлуке о додели уговора, одлуке о закључењу оквирног споразума, одлуке о признавању 
квалификације и одлуке о обустави поступка,рок за подношење захтева за заштиту права је десет дана од дана 
објављивања одлуке на Порталу јавних набавки, а пет дана у поступку јавне набавке мале вредности и доношења одлуке 
о додели уговора на основу оквирног споразума у складу са чланом 40а овог закона. 
17.15. 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 захтева, 
а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока. 
17.16. 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 је могао знати 
приликом подношења предходног захтева. 
17.17. Наручилац објављује обавештење о поднетом захтеву за заштиту права на Порталу јавних набавки и на својој 
интернет страници најкасније у року од два дана од дана пријема захтева за заштиту права, које садржи податке из 
Прилога 3Љ. 
17.18. Таксе и трошкови поступка – Подносилац захтева за заштиту права је дужан да на одређени рачун буџета 
Републике Србије уплати таксу од: 
1) 60.000,00 динара у поступку јавне набавке мале вредности и преговарачком поступку без објављивања позива за 
подношење понуда; 
2) 120.000,00 динара ако се захтев за заштиту права подноси пре отварања понуда и ако процењена вредност није већа 
од 120.000 000,00 динара; 
3) 250.000,00 динара ако се захтев за заштиту права подноси пре отварања понуда и ако је процења вредност већа од 
120.000 000,00 динара; 
4) 120.000,00 динара ако се захтев за заштиту права подноси након отварања понуда и ако процењена вредност није 
већа од 120.000 000,00 динара; 
5) 120.000,00 динара ако се захтев за заштиту права подноси након отварања понуда и ако збир процењених вредности 
свих оспорених партија није већи од 120.000 000,00 динара, уколико је набавка обликована по партијама; 
6) 0,1% процењене вредности јавне набавке , односно понуђене цене понуђача којем је додељен уговор,ако се захтев за 
заштиту права подноси након отварања понуда и ако је та вредност већа од 120.000 000,00 динара; 
7) 0,1% збира процењених вредности свих оспорених партија јавне набавке, односно понуђене цене понуђача којима су 
додељени уговори, ако се захтев за заштиту права подноси након отварања понуда и ако је та вредност већа од 120.000 
000,00 динара. 
17.19. Број жиро рачуна повериоца –примаоца: 840-30678845-06 шифра плаћања налогом за пренос (253):шира 
плаћања налогом за уплату (153), позив на број: број или ознака јавне набавке, сврха: ЗЗП;назив наручиоца,број или 
ознака јавне набавке,поверилац-прималац: Буџет Републике Србије. 
 
18.   НЕГАТИВНЕ РЕФЕРЕНЦЕ 
18.1.   Наручилац ће одбити понуду уколико поседује доказ да је понуђач у претходне три године у поступку јавне 
набавке: 

1) поступао супротно забрани из чл. 23. И 25. ЗЈН, 
2) учинио повреду конкуренције, 
3) доставио неистините податке у понуди или без оправданих разлога одбио да закључи уговор о јавној набавци, 

након што му је уговор додељен, 
4) одбио да достави доказе и средства обезбеђења на шта се у понуди обавезао. 

18.2.   Наручилац ће одбити понуду уколико поседује доказ који потврђује да понуђач није испуњавао своје обавезе по 
раније закљученим уговорима о јавним набавкама који су се односили на исти предмет набавке, за период од претходне 
три године пре објављивања позива за подношење понуда. 
18.3.  Доказ може бити: 

1) правоснажна судска одлука или коначна одлука другог надлежног органа, 
2) исправа о реализованом средству обезбеђења испуњења обавеза у поступку јавне набавке или испуњења 

уговорних обавеза, 
3) исправа о наплаћеној уговорној казни, 
4) рекламације потрошача, односно корисника, ако нису отклоњене у уговореном року, 
5) извештај надзорног органа о изведеним радовима који нису у складу са пројектом, односно уговором, 
6) изјава о раскиду уговора због неиспуњења битних елемената уговора дата на начин и под условим 

предвиђеним законом којим се уређују облигациони односи, 
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7) доказ о ангажовању на извршењу уговора о јавној набавци лица која нису означена у понуди као подизвођачи, 

односно чланови групе понуђача. 
18.4  Наручилац може одбити понуду ако поседује доказ из члана 82. Става 3. Тачка 1) ЗЈН који се односи на поступак 
који је спровео или договор који је закључио и други наручилац ако је предмет јавне набавке истоврстан.  
 
19.  ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА 
19.1. Одлуку о додели уговора наручилац ће донети у року од 25 дана од дана отварања понуда.  
19.2. Одлука о додели уговора биће достављена свим понуђачима у року од 3 дана од дана доношења одлуке. 
Уколико понуђач одбије пријем Одлуке о додели уговора, сматра ће се да је Одлука достављена дана када је пријем 
одбијен. 
19.3.  Уговор о јавној набавци биће закључен са понуђачем чија је понуда изабрана као најповољнија у року од 8 дана 
од дана истека рока за подношење захтева за заштиту права.  
19.4. Уговор о јавној набавци биће достављен потписан понуђачу који је изабран у року од 8 дана од протека рока за 
подношење захтева за заштиту права.  
19.5.  Ако понуђач чија је понуда изабрана као најповољнија одбије да закључи уговор о јавној набавци, Наручилац 
може да закључи уговор са првим следећим понуђачем на ранг листи.  
19.6. У случају потребе примене методологије доделе пондера наручилац ће поново извршити стручну оцену понуда и 
донети одлуку о додели уговора.  
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ПРИЛОГ 7 – ОБРАЗАЦ  ПОНУДЕ  СА  ОБРАСЦЕМ  СТРУКТУРЕ  ПОНУЂЕНЕ  ЦЕНЕ   
                      И  УПУТСТВОМ  КАКО ДА СЕ ПОПУНИ 

 
 
 

Општи подаци о понуђачу: 
 
Назив понуђача:.................................................................................................................. 
 
Адреса понуђача (укључујући и општину којој припада):...................................................... 
 
............................................................................................................................................ 
 
Матични број понуђача:....................................................................................................... 
 
Порески идентификациони број:.......................................................................................... 
 
Особа за контакт:................................................................................................................. 
 
Име и презиме директора:.................................................................................................... 
 
Електронска адреса понуђача:............................................................................................. 
 
Телефон/телефакс:............................................................................................................. 
 
Банка понуђача:................................................................................................................... 
 
Број текућег рачуна............................................................................................................. 
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1 Подаци о учесницима у заједничкој понуди 
Општи подаци о понуђачу: 
 
Назив понуђача:........................................................................................... 
 
Адреса понуђача:........................................................................................ 
 
Матични број понуђача:................................................................................. 
 
Порески идентификациони број:........................................................................... 
 
Особа за контакт:........................................................................................... 
 
Име и презиме директора:.................................................................................. 
 
Електронска адреса понуђача:........................................................................ 
 
Телефон/телефакс:............................................................................................... 
 
Банка понуђача:................................................................................................ 
 
Број текућег рачуна............................................................................................. 
 
 
 
 
2 Подаци о учесницима у заједничкој понуди 
Општи подаци о понуђачу: 
 
Назив понуђача:........................................................................................... 
 
Адреса понуђача:........................................................................................ 
 
Матични број понуђача:................................................................................. 
 
Порески идентификациони број:........................................................................... 
 
Особа за контакт:........................................................................................... 
 
Име и презиме директора:.................................................................................. 
 
Електронска адреса понуђача:........................................................................ 
 
Телефон/телефакс:............................................................................................... 
 
Банка понуђача:................................................................................................ 
 
Број текућег рачуна............................................................................................. 
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1 Подаци о подизвођачима у понуди 
Општи подаци о понуђачу: 
 
Назив понуђача:........................................................................................... 
 
Адреса понуђача:........................................................................................ 
 
Матични број понуђача:................................................................................. 
 
Порески идентификациони број:........................................................................... 
 
Особа за контакт:........................................................................................... 
 
Име и презиме директора:.................................................................................. 
 
Електронска адреса понуђача:........................................................................ 
 
Телефон/телефакс:............................................................................................... 
 
Банка понуђача:................................................................................................ 
 
Број текућег рачуна............................................................................................. 
 
 
 
 
2 Подаци о подизвођачима у понуди 
Општи подаци о понуђачу: 
 
Назив понуђача:........................................................................................... 
 
Адреса понуђача:........................................................................................ 
 
Матични број понуђача:................................................................................. 
 
Порески идентификациони број:........................................................................... 
 
Особа за контакт:........................................................................................... 
 
Име и презиме директора:.................................................................................. 
 
Електронска адреса понуђача:........................................................................ 
 
Телефон/телефакс:............................................................................................... 
 
Банка понуђача:................................................................................................ 
 
Број текућег рачуна............................................................................................. 
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ПРИЛОГ  7/1  –  УПУСТВО 

 
  
НАПОМЕНА:  
1. Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у 
обрасцу понуде наведени.  
2.  Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац потписују и печатом 
оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити 
и  потписати образац понуде. 

 
 
 
 
УПУТСТВО КАКО ДА СЕ ПОПУНИ 
 
Понуђач попуњава тако што уноси тражене податке и потписује. 
 
Понуђач уписује % ПДВ-а, цену по јединици мере без ПДВ-а и са ПДВ-ом, укупну вредност без ПДВ-а и са ПДВ-ом, за 
партије за које подноси понуду, као и све остале услове везане за понуду. 
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ПРИЛОГ БР. 7/2 – ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ СА ОБРАСЦЕМ СТРУКТУРЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ  

 
 
 

ПАРТИЈА 1. – Убодни материјал  Попуњава понуђач   

Рбр Врста робе 
Јед. 
Мере 

Оквирна 
Количина 

% 
ПДВ-а 

Цена по јед. 
Мере без 

ПДВ-а 

Цена по 
јед. Мере 

са ПДВ-ом 

Укупна 
вредност без 

ПДВ-а 

Укупна 
вредност са 

ПДВ-ом 

1 Интравенска канила 14Г-24Г   комада   32000      

2 Интравенска канила 26Г   комада   120      

3 Беби систем   комада   120      

4 

Беби систем,Luer Lock, са 
заштитним механизмом од 
поновне употребе и случајног 
убода, без 
ДЕХП, вел. 18-26Г   комада   200 

    

 

5 
Системи за инфузију, дужина 
црева 185цм   комада   72000 

    
 

6 Инфузиони сет са комором   комада   240      

7 
Систем за трансфузију,са 
пластичном иглом   комада   1800 

    
 

8 
Шприц 1мл, инсулински са иглом 
– троделни   комада   14000 

    
 

9 
Шприц троделни а 2мл са 
поделом на 0,1мл   комада   18000 

    
 

10 
Шприц троделни а 5мл са 
поделом на 0,2мл   комада   60000 

    
 

11 
Шприц троделни а 10мл са 
поделом на 0,5мл   комада   64000 

    
 

12 
Шприц троделни а 20мл са 
поделом на 1мл   комада   50000 

    
 

13 Шприц троделни а 50мл   комада   500      

14 
Шприц троделни а 0.5мл,Luer 
Slip, са сигурносним системом 
(са фиксираном иглом)   комада   100 

    
 

15 
Шприц троделни а 1 мл, Luer 
Slip, са сигурносним системом 
(са фиксираном иглом)   комада   100 

    
 

16 
Шприц троделни а 2 мл, Luer 
Slip, са сигурносним системом 
(са фиксираном иглом)   комада   100 

    
 

17 
Шприц троделни а 20 мл, Luer 
Slip, са сигурносним системом 
(са фиксираном иглом)   комада   100 

    
 

18 
Инјекциона игла (0.45; 0.6; 0.7; 
0.8; 0.9; 1.2)   комада   170000 

    
 

19 Иглe новофине 30 или 31 Г   комада   200      

 
 

Укупна вредност понуде без ПДВ-а:  

Проценат  и износ ПДВ-а:  

Укупна вредност  понуде са ПДВ-ом  

Рок испоруке:  
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Место испоруке ОБ ''др Алекса Савић'' Прокупље 

Рок плаћања Максимално до 90 дана од пријема фактуре 

Важење понуде: 
(мин 30 дана од дана отварања понуда) 

 

Начин подношења понуде: 
1) самостално, 
2) заједничка понуда, 
3) са подизвођачем. 

* заокружити начин подношења понуде 

 

Проценат укупне вредности набавке који ће бити поверен 
подизвођачу, као и део предмета набавке који ће извршити преко 
подизвођача 

 

Евентуалне напомене  

 

 
______________________ 
Потпис и печат понуђача 
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ПРИЛОГ БР. 7/2 – ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ СА ОБРАСЦЕМ СТРУКТУРЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ  
 

ПАРТИЈА 2. – Кецеља једнократна од полиетилена Попуњава понуђач   

Рбр Врста робе 
Јед. 
Мере 

Оквирна 
Количина 

% 
ПДВ-а 

Цена по јед. 
Мере без 

ПДВ-а 

Цена по 
јед. Мере 

са ПДВ-ом 

Укупна 
вредност без 

ПДВ-а 

Укупна 
вредност са 

ПДВ-ом 

1 

Кецеља једнократна од 
полиетилена                                 
(мин.дебљина 30 микрона)  комада  1500 

    
 

 
 

Укупна вредност понуде без ПДВ-а:  

Проценат  и износ ПДВ-а:  

Укупна вредност  понуде са ПДВ-ом  

Рок испоруке:  

Место испоруке ОБ ''др Алекса Савић'' Прокупље 

Рок плаћања Максимално до 90 дана од пријема фактуре 

Важење понуде: 
(мин 30 дана од дана отварања понуда) 

 

Начин подношења понуде: 
1)    самостално, 
2) заједничка понуда, 
3) са подизвођачем. 

* заокружити начин подношења понуде 

 

Проценат укупне вредности набавке који ће бити поверен 
подизвођачу, као и део предмета набавке који ће извршити преко 
подизвођача 

 

Евентуалне напомене  

 
 

______________________ 
Потпис и печат понуђача 
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ПРИЛОГ БР. 7/2 – ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ СА ОБРАСЦЕМ СТРУКТУРЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ  

 
 

ПАРТИЈА 3. – Скалпел ножићи Попуњава понуђач   

Рбр Врста робе 
Јед. 
мере 

Оквирна 
Количина 

% 
ПДВ-а 

Цена по јед. 
мере без 

ПДВ-а 

Цена по 
јед. мере 

са ПДВ-ом 

Укупна 
вредност без 

ПДВ-а 

Укупна 
вредност са 

ПДВ-ом 

1 

Хируршки скалпел ножићи, 
стерилни, израђени од 
угљеничног челика, појединачно 
паковани,са испринтаним 
обликом ножића на унутрашнјем 
појединачном пакованју у 
размери 1:1,величине  
10,11,15,20,21,22,23 (а100), 
Спољашње паковање мора да 
садржи  D-tex   налепницу 

кутија 
 15 

    

 

2 Скалпел ножић а 100 ком 
кутија 

 150 
    

 

3 

Скалпел ножић за 
ортопедију,стерилни,израђени 
од нерђајућег челика 
бр.10,11,15,20   а 50 ком 

кутија 
 10 

    

 

4 
Дршка челична са 
закључаванјем за ортопедске 
процедуре,универзална 

 
 

комада 5 
    

 

 
 

Укупна вредност понуде без ПДВ-а:  

Проценат  и износ ПДВ-а:  

Укупна вредност  понуде са ПДВ-ом  

Рок испоруке:  

Место испоруке ОБ ''др Алекса Савић'' Прокупље 

Рок плаћања Максимално до 90 дана од пријема фактуре 

Важење понуде: 
(мин 30 дана од дана отварања понуда) 

 

Начин подношења понуде: 
1)    самостално, 
2) заједничка понуда, 
3) са подизвођачем. 

* заокружити начин подношења понуде 

 

Проценат укупне вредности набавке који ће бити поверен 
подизвођачу, као и део предмета набавке који ће извршити преко 
подизвођача 

 

Евентуалне напомене  

 
______________________ 
Потпис и печат понуђача 
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ПРИЛОГ БР. 7/2 – ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ СА ОБРАСЦЕМ СТРУКТУРЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ  
 
 

ПАРТИЈА 4. – Завојни материјал 
 

 

Рбр Врста робе 
Јед. 
мере 

Оквирна 
Количина 

% 
ПДВ-а 

Цена по јед. 
мере без 

ПДВ-а 

Цена по 
јед. мере 

са ПДВ-ом 

Укупна 
вредност без 

ПДВ-а 

Укупна 
вредност са 

ПДВ-ом 

1 

Завој калико 5cm x 5m 100% 
памук уткани руб густина ткања 
14+10 нити по цм/ 2  по PH YUG 
IV  , финоћа пређе 50/1 Nm  комада 5000 

    

 

2 

Завој калико 6cm x 5m 100% 
памук уткани руб густина ткања 
14+10 нити по цм/ 2  по PH YUG 
IV  , финоћа пређе 50/1 Nm  комада 1500 

    

 

3 

Завој калико 8cm x 5m  100% 
памук уткани руб густина ткања 
14+10 нити по цм/ 2  по PH YUG 
IV  , финоћа пређе 50/1 Nm  комада 3600 

    

 

4 

Завој калико 10cm x 5m  100% 
памук уткани руб густина ткања 
14+10 нити по цм/ 2  по PH YUG 
IV  , финоћа пређе 50/1 Nm  комада 4000 

    

 

5 

Завој калико 12cm x 5m  100% 
памук уткани руб густина ткања 
14+10 нити по цм/ 2  по PH YUG 
IV  , финоћа пређе 50/1 Nm  комада 3500 

    

 

6 

Завој калико 15cm x 5m 100% 
памук уткани руб густина ткања 
14+10 нити по цм/ 2  по PH YUG 
IV  , финоћа пређе 50/1 Nm  комада 3000 

    

 

7 

Завој  са Zn 
пастом,10cmx10m,за превијанје  
после ампутације 
eкстремитета,израђен oд  
памучних влакана 
инпрегнираних ZnO са високим  
садржајем влажности,пакован 
појединачно у aлуминијумској 
фолији комада 50 

    

 

8 

Турбан завој зa главу, 48 цм x 
25m, састав: 71% полиамид, 
29% еластидин, могућност 
стерилизације паром на 121 
степен комада 5 

    

 

9 

Турбан завој зa главу, 48 цм x 4 
м, састав: 71% полиамид, 29% 
еластидин, могућност 
стерилизације паром на 121 
степен комада 100 

    

 

10 

ЗАВОЈ ГИПСАНИ 8цм x 3м, 17-
структурна влакна газе која се 
не осипа и са равномерно 
нанетим гипсом целом дужином 
дајући гази чврстоћу (да не буде 
савитљива),цевасти 
перфорирани пластични штапић 
целом дужином који не испада 
на који је намотан гипс и не пуца комада 100 
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приликом потапања и омогућава 
равномерно натапање средине 
гипсоне, време потапања до 5с, 
брзина везивања до 5мин, 
губитак масе приликом 
потапања у оптималним 
условима до 0,8%, количином 
гипса у гази мин 450г/м2, 
потпуно сушење од 12-24х 

11 

ЗАВОЈ ГИПСАНИ 10цм x 3м, 17-
структурна влакна газе која се 
не осипа и са равномерно 
нанетим гипсом целом дужином 
дајући гази чврстоћу (да не буде 
савитљива),цевасти 
перфорирани пластични штапић 
целом дужином који не испада 
на који је намотан гипс и не пуца 
приликом потапања и омогућава 
равномерно натапање средине 
гипсоне, време потапања до 5с, 
брзина везивања до 5мин, 
губитак масе приликом 
потапања у оптималним 
условима до 0,8%, количином 
гипса у гази мин 450г/м2, 
потпуно сушење од 12-24х комада 150 

    

 

12 

ЗАВОЈ ГИПСАНИ 12цм x 3м, 17-
структурна влакна газе која се 
не осипа и са равномерно 
нанетим гипсом целом дужином 
дајући гази чврстоћу (да не буде 
савитљива),цевасти 
перфорирани пластични штапић 
целом дужином који не испада 
на који је намотан гипс и не пуца 
приликом потапања и омогућава 
равномерно натапање средине 
гипсоне, време потапања до 5с, 
брзина везивања до 5мин, 
губитак масе приликом 
потапања у оптималним 
условима до 0,8%, количином 
гипса у гази мин 450г/м2, 
потпуно сушење од 12-24х комада 220 

    

 

13 

ЗАВОЈ ГИПСАНИ 15цм x 3м, 17-
структурна влакна газе која се 
не осипа и са равномерно 
нанетим гипсом целом дужином 
дајући гази чврстоћу (да не буде 
савитљива),цевасти 
перфорирани пластични штапић 
целом дужином који не испада 
на који је намотан гипс и не пуца 
приликом потапања и омогућава 
равномерно натапање средине 
гипсоне, време потапања до 5с, 
брзина везивања до 5мин, 
губитак масе приликом 
потапања у оптималним 
условима до 0,8%, количином 
гипса у гази мин 450г/м2, 
потпуно сушење од 12-24х комада 750 
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14 

ЗАВОЈ ГИПСАНИ 20цм x 3м, 17-
структурна влакна газе која се 
не осипа и са равномерно 
нанетим гипсом целом дужином 
дајући гази чврстоћу (да не буде 
савитљива),цевасти 
перфорирани пластични штапић 
целом дужином који не испада 
на који је намотан гипс и не пуца 
приликом потапања и омогућава 
равномерно натапање средине 
гипсоне, време потапања до 5с, 
брзина везивања до 5мин, 
губитак масе приликом 
потапања у оптималним 
условима до 0,8%, количином 
гипса у гази мин 450г/м2, 
потпуно сушење од 12-24х комада 900 

    

 

15 

Завој лепљиви 6цм x 20м за 
фиксацију, састава- вискоза 
56%, полиамид 44%, 
растегљивост по дужини 
приближно 55% а по ширини 
50%, у боји и са могућношћу 
стерилизације у аутоклаву на 
121 степен комада 15 

    

 

16 
Газа  нестерилна  80цм x 10м, 
обострано уткани руб, 
хидрофилна, памучна, 17 нити комада 50 

    
 

17 
Газа  нестерилна  80цм x 100м, 
обострано уткани руб, 
хидрофилна, памучна, 20 нити комада 600 

    
 

18 

Газа са утканим рубом, 
антимикробна са јодоформом, 
100% памук, 100цм2 газе 
импрегнирана са 23 мг 
јодоформа, димензије 2цм x 5м комада 40 

    

 

19 Вата папирна 100% целулоза комада 450      

20 
Вата памучна 1кг прочишћена 
хидрофилна  100% памук   комада 600 

    
 

21 

Завој еластични 6x5м, 
еластичности око 85%, састава: 
66% памука, 1% еластина, 33% 
полиамида комада 200 

    

 

22 

Завој еластични 8x5м, 
еластичности око 85%, састава: 
66% памука, 1% еластина, 33% 
полиамида комада 150 

    

 

23 

Завој еластични 10x5м, 
еластичности око 85%, састава: 
66% памука, 1% еластина, 33% 
полиамида  комада 100 

    

 

24 

Завој еластични 12x5м, 
еластичности око 85%, састава: 
66% памука, 1% еластина, 33% 
полиамида  комада 100 

    

 

25 

Завој еластични 15x5м, 
еластичности око 85%, састава: 
66% памука, 1% еластина, 33% 
полиамида  комада 100 
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Укупна вредност понуде без ПДВ-а:  

Проценат  и износ ПДВ-а:  

Укупна вредност  понуде са ПДВ-ом  

Рок испоруке:  

Место испоруке ОБ ''др Алекса Савић'' Прокупље 

Рок плаћања Максимално до 90 дана од пријема фактуре 

Важење понуде: 
(мин 30 дана од дана отварања понуда) 

 

Начин подношења понуде: 
1)    самостално, 
2) заједничка понуда, 
3) са подизвођачем. 

* заокружити начин подношења понуде 

 

Проценат укупне вредности набавке који ће бити поверен 
подизвођачу, као и део предмета набавке који ће извршити преко 
подизвођача 

 

Евентуалне напомене  

 
 

______________________ 
Потпис и печат понуђача 
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ПРИЛОГ БР. 7/2 – ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ СА ОБРАСЦЕМ СТРУКТУРЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ  
 

ПАРТИЈА 5. – Фластери Попуњава понуђач   

Рбр Врста робе 
Јед. 
мере 

Оквирна 
Количина 

% 
ПДВ-а 

Цена по јед. 
мере без 

ПДВ-а 

Цена по 
јед. мере 

са ПДВ-ом 

Укупна 
вредност без 

ПДВ-а 

Укупна 
вредност са 

ПДВ-ом 

1 

Фластер свилени  5цм x 10м ( +/- 
10%)хируршки,хипоалергијски,б
ез латекса, велике чврстоће и 
пријањања уз кожу, лако кидање 
на танке траке 

кoмaдa  3500 

    

 

2 

Флaстeр нa пaпиру 
,хипоалергијски  5цм x 10 m  ( +/- 
10%), без латекса, добро 
пријања уз кожу и оставља 
минималне остатке лепка  кoмaдa  800 

    

 

3 

Фластер на платну,5цм x5м на 
калему,састав 100% памук, 
тежина памука мин.115г/м2, 
тежина лепка мин.70г/м2  кoмaдa  800 

    

 

4 
Меки перфорирани силиконски 
фластер 4х150цм  кoмaдa  20 

    
 

5 
Меки перфорирани силиконски 
фластер 2х300цм  кoмaдa  20 

    
 

6 
Стeрилни стрипoви зa 
зaтвaрaњe мaлих рaнa 6мм x 
100мм ( +/- 10%) трачица 280 

    
 

7 
Стeрилни стрипoви зa 
зaтвaрaњe мaлих рaнa 12мм x 
100мм ( +/- 10%) трачица 140 

    
 

 

 

Укупна вредност понуде без ПДВ-а:  

Проценат  и износ ПДВ-а:  

Укупна вредност  понуде са ПДВ-ом  

Рок испоруке:  

Место испоруке ОБ ''др Алекса Савић'' Прокупље 

Рок плаћања Максимално до 90 дана од пријема фактуре 

Важење понуде: 
(мин 30 дана од дана отварања понуда) 

 

Начин подношења понуде: 
1)    самостално, 
2) заједничка понуда, 
3) са подизвођачем. 

* заокружити начин подношења понуде 

 

Проценат укупне вредности набавке који ће бити поверен 
подизвођачу, као и део предмета набавке који ће извршити преко 
подизвођача 

 

Евентуалне напомене  

 
______________________ 
Потпис и печат понуђача 
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ПРИЛОГ БР. 7/2 – ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ СА ОБРАСЦЕМ СТРУКТУРЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ  
 

ПАРТИЈА 6. –  Материјал од пластике Попуњава понуђач   

Рбр Врста робе 
Јед. 
мере 

Оквирна 
Количина 

% 
ПДВ-а 

Цена по јед. 
мере без 

ПДВ-а 

Цена по 
јед. мере 

са ПДВ-ом 

Укупна 
вредност без 

ПДВ-а 

Укупна 
вредност са 

ПДВ-ом 

1 Урин чаше, стерилне  комада  5000      

2 Урин чаша, нестерилна  комада  5000      

3 Посуда за фецес  комада  1200      

4 Посуда за спутум  комада  500      

5 Иригатор за ректални  комада  2      

6 

Сет за иригацију, за једнократну 
употребу. Састоји се од кесе за 
клистиранје, капацитета 1750мл, 
затварача-oтварача-
kлеме,ректалог наставка , 
непромочивог 
подметача,глицеринског сапуна 
, лубриканта и ПЕ  рукавице  комада  5 

    

 

7 Пластични спекулум  комада  300      

 
 

Укупна вредност понуде без ПДВ-а:  

Проценат  и износ ПДВ-а:  

Укупна вредност  понуде са ПДВ-ом  

Рок испоруке:  

Место испоруке ОБ ''др Алекса Савић'' Прокупље 

Рок плаћања Максимално до 90 дана од пријема фактуре 

Важење понуде: 
(мин 30 дана од дана отварања понуда) 

 

Начин подношења понуде: 
1)    самостално, 
2) заједничка понуда, 
3) са подизвођачем. 

* заокружити начин подношења понуде 

 

Проценат укупне вредности набавке који ће бити поверен 
подизвођачу, као и део предмета набавке који ће извршити преко 
подизвођача 

 

Евентуалне напомене  

 
 

______________________ 
Потпис и печат понуђача 
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ПРИЛОГ БР. 7/2 – ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ СА ОБРАСЦЕМ СТРУКТУРЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ 
 
 

 

ПАРТИЈА 7. – Шпатуле 
Попуњава понуђач   

Рбр Врста робе 
Јед. 
мере 

Оквирна 
Количина 

% 
ПДВ-а 

Цена по јед. 
мере без 

ПДВ-а 

Цена по 
јед. мере 

са ПДВ-ом 

Укупна 
вредност без 

ПДВ-а 

Укупна 
вредност са 

ПДВ-ом 

1 
Шпатуле за једнократну 
употребу прегледне  кoмaдa  20000 

    
 

 
 

Укупна вредност понуде без ПДВ-а:  

Проценат  и износ ПДВ-а:  

Укупна вредност  понуде са ПДВ-ом  

Рок испоруке:  

Место испоруке ОБ ''др Алекса Савић'' Прокупље 

Рок плаћања Максимално до 90 дана од пријема фактуре 

Важење понуде: 
(мин 30 дана од дана отварања понуда) 

 

Начин подношења понуде: 
1)    самостално, 
2) заједничка понуда, 
3) са подизвођачем. 

* заокружити начин подношења понуде 

 

Проценат укупне вредности набавке који ће бити поверен 
подизвођачу, као и део предмета набавке који ће извршити преко 
подизвођача 

 

Евентуалне напомене  

 
 

______________________ 
Потпис и печат понуђача 
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ПРИЛОГ БР. 7/2 – ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ СА ОБРАСЦЕМ СТРУКТУРЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ  

 

ПАРТИЈА 8. – Хемикалије Попуњава понуђач   

Рбр Врста робе 
Јед. 
мере 

Оквирна 
Количина 

% 
ПДВ-а 

Цена по јед. 
мере без 

ПДВ-а 

Цена по 
јед. мере 

са ПДВ-ом 

Укупна 
вредност без 

ПДВ-а 

Укупна 
вредност са 

ПДВ-ом 

1 Асепсол 5% литар 120      

2 Хидроген 30% литар 80      

3 Медицински бензин литар 40      

4 Течни парафин литар 50      

5 Чврсти парафин (t.t. 52 - 550 C ) килограм 15      

6 Вазелин килограм 15      

7 Луголов раствор 100 мл 10      

8 Papa Nicolau test 1, test 2, test 3 мл 1100      

9 Глицерин литар 3      

10 Талк килограм 1      

11 Формалин таблете комад 1500      

12 Формалин литар 2      

13 Калијум перманганат грам 250      

14 Активни угаљ п.а., 200гр паковање  1      

15 Калијум јодат а100гр. паковање  1      

16 Борна киселина а500гр. паковање  20      

17 Хрoм сумпoрнa кисeлинa паковање  30      

18 
Хлoрoвoдoничнa кисeлинa, 
кoнцeнтрoвaнa литар 2 

    
 

 

Укупна вредност понуде без ПДВ-а:  

Проценат  и износ ПДВ-а:  

Укупна вредност  понуде са ПДВ-ом  

Рок испоруке:  

Место испоруке ОБ ''др Алекса Савић'' Прокупље 

Рок плаћања Максимално до 90 дана од пријема фактуре 

Важење понуде: 
(мин 30 дана од дана отварања понуда) 

 

Начин подношења понуде: 
1)    самостално, 
2) заједничка понуда, 
3) са подизвођачем. 

* заокружити начин подношења понуде 

 

Проценат укупне вредности набавке који ће бити поверен 
подизвођачу, као и део предмета набавке који ће извршити преко 
подизвођача 

 

Евентуалне напомене  

______________________ 
Потпис и печат понуђача 
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ПРИЛОГ БР. 7. – ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ СА ОБРАСЦЕМ СТРУКТУРЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ  

 
 

ПАРТИЈА 9. – Електроде за кардиологију Попуњава понуђач   

Рбр Врста робе 
Јед. 
мере 

Оквирна 
Количина 

% 
ПДВ-а 

Цена по јед. 
мере без 

ПДВ-а 

Цена по 
јед. мере 

са ПДВ-ом 

Укупна 
вредност без 

ПДВ-а 

Укупна 
вредност са 

ПДВ-ом 

1 
ЕКГ електроде са гелом за 
једнократну употребу 

 
комада 13500 

    
 

2 
Електрода за ерготест, овалне 
или округле, подлога пена 

 
комада 800 

    
 

3 
Електроде за холтер , димензија 
мин 55мм 

 
комада 500 

    
 

 
 

Укупна вредност понуде без ПДВ-а:  

Проценат  и износ ПДВ-а:  

Укупна вредност  понуде са ПДВ-ом  

Рок испоруке:  

Место испоруке ОБ ''др Алекса Савић'' Прокупље 

Рок плаћања Максимално до 90 дана од пријема фактуре 

Важење понуде: 
(мин 30 дана од дана отварања понуда) 

 

Начин подношења понуде: 
1)    самостално, 
2) заједничка понуда, 
3) са подизвођачем. 

* заокружити начин подношења понуде 

 

Проценат укупне вредности набавке који ће бити поверен 
подизвођачу, као и део предмета набавке који ће извршити преко 
подизвођача 

 

Евентуалне напомене  

 
 

______________________ 
Потпис и печат понуђача 
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ПРИЛОГ БР. 7/2 – ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ СА ОБРАСЦЕМ СТРУКТУРЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ  

 
 

ПАРТИЈА 10. – Неутралне електроде Попуњава понуђач   

Рбр Врста робе 
Јед. 
мере 

Оквирна 
Количина 

% 
ПДВ-а 

Цена по јед. 
мере без 

ПДВ-а 

Цена по 
јед. мере 

са ПДВ-ом 

Укупна 
вредност без 

ПДВ-а 

Укупна 
вредност са 

ПДВ-ом 

1 
Неутралне 
електроде,самолепљиве са 
гелом 

комада 
150     

 

2 
Оловка за електрохирургију (за 
јднократну употребу), ручно 
управљање 

комада 
15     

 

3 
Вишекратни кабл за неутралну 
електроду 

комада 
1     

 

 
 

Укупна вредност понуде без ПДВ-а:  

Проценат  и износ ПДВ-а:  

Укупна вредност  понуде са ПДВ-ом  

Рок испоруке:  

Место испоруке ОБ ''др Алекса Савић'' Прокупље 

Рок плаћања Максимално до 90 дана од пријема фактуре 

Важење понуде: 
(мин 30 дана од дана отварања понуда) 

 

Начин подношења понуде: 
1)    самостално, 
2) заједничка понуда, 
3) са подизвођачем. 

* заокружити начин подношења понуде 

 

Проценат укупне вредности набавке који ће бити поверен 
подизвођачу, као и део предмета набавке који ће извршити преко 
подизвођача 

 

Евентуалне напомене  

 
 
 

______________________ 
Потпис и печат понуђача 
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ПРИЛОГ БР. 7/2 – ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ СА ОБРАСЦЕМ СТРУКТУРЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ  
 
 

ПАРТИЈА 11. – Елкектроде за пејсинг Попуњава понуђач   

Рбр Врста робе 
Јед. 
мере 

Оквирна 
Количина 

% 
ПДВ-а 

Цена по јед. 
мере без 

ПДВ-а 

Цена по 
јед. мере 

са ПДВ-ом 

Укупна 
вредност без 

ПДВ-а 

Укупна 
вредност са 

ПДВ-ом 

1 
Електроде за пејсинг 
дефибрилатор  пар 2 

    
 

 
 

Укупна вредност понуде без ПДВ-а:  

Проценат  и износ ПДВ-а:  

Укупна вредност  понуде са ПДВ-ом  

Рок испоруке:  

Место испоруке ОБ ''др Алекса Савић'' Прокупље 

Рок плаћања Максимално до 90 дана од пријема фактуре 

Важење понуде: 
(мин 30 дана од дана отварања понуда) 

 

Начин подношења понуде: 
1)    самостално, 
2) заједничка понуда, 
3) са подизвођачем. 

* заокружити начин подношења понуде 

 

Проценат укупне вредности набавке који ће бити поверен 
подизвођачу, као и део предмета набавке који ће извршити преко 
подизвођача 

 

Евентуалне напомене  

 
 

______________________ 
Потпис и печат понуђача 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



16/90 
 

 
 

РИЛОГ БР. 7/2 – ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ СА ОБРАСЦЕМ СТРУКТУРЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ  
 
 

ПАРТИЈА 12. – Електроде за ЕМГ Попуњава понуђач   

Рбр Врста робе 
Јед. 
мере 

Оквирна 
Количина 

% 
ПДВ-а 

Цена по јед. 
мере без 

ПДВ-а 

Цена по 
јед. мере 

са ПДВ-ом 

Укупна 
вредност без 

ПДВ-а 

Укупна 
вредност са 

ПДВ-ом 

1 
Иглeнe eлeктрoдe зa EMГ 0,45 х 
40мм кoмaдa 200 

    
 

2 
Конектор за иглене електроде за 
ЕМГ комада 1 

    
 

 
 
 

Укупна вредност понуде без ПДВ-а:  

Проценат  и износ ПДВ-а:  

Укупна вредност  понуде са ПДВ-ом  

Рок испоруке:  

Место испоруке ОБ ''др Алекса Савић'' Прокупље 

Рок плаћања Максимално до 90 дана од пријема фактуре 

Важење понуде: 
(мин 30 дана од дана отварања понуда) 

 

Начин подношења понуде: 
1)    самостално, 
2) заједничка понуда, 
3) са подизвођачем. 

* заокружити начин подношења понуде 

 

Проценат укупне вредности набавке који ће бити поверен 
подизвођачу, као и део предмета набавке који ће извршити преко 
подизвођача 

 

Евентуалне напомене  

 
 

______________________ 
Потпис и печат понуђача 
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ПРИЛОГ БР. 7/2 – ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ СА ОБРАСЦЕМ СТРУКТУРЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ  
 
 

ПАРТИЈА 13. – Гел за ултразвук и ЕКГ дефибрилатор Попуњава понуђач   

Рбр Врста робе Јед. мере 
Оквирна 

Количина 
% 

ПДВ-а 

Цена по јед. 
мере без 

ПДВ-а 

Цена по 
јед. мере 

са ПДВ-ом 

Укупна 
вредност без 

ПДВ-а 

Укупна 
вредност са 

ПДВ-ом 

1 Гел за ултразвук килограм 250      

2 
Гел за ЕКГ дефибрилатор а 
260гр. паковање 5 

    
 

 
 

Укупна вредност понуде без ПДВ-а:  

Проценат  и износ ПДВ-а:  

Укупна вредност  понуде са ПДВ-ом  

Рок испоруке:  

Место испоруке ОБ ''др Алекса Савић'' Прокупље 

Рок плаћања Максимално до 90 дана од пријема фактуре 

Важење понуде: 
(мин 30 дана од дана отварања понуда) 

 

Начин подношења понуде: 
1)    самостално, 
2) заједничка понуда, 
3) са подизвођачем. 

* заокружити начин подношења понуде 

 

Проценат укупне вредности набавке који ће бити поверен 
подизвођачу, као и део предмета набавке који ће извршити преко 
подизвођача 

 

Евентуалне напомене  

 
 

______________________ 
Потпис и печат понуђача 
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ПРИЛОГ БР. 7/2 – ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ СА ОБРАСЦЕМ СТРУКТУРЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ  
 
 

ПАРТИЈА 14. – Гел и шампон за ЕЕГ Попуњава понуђач   

Рбр Врста робе 
Јед. 
мере 

Оквирна 
Количина 

% 
ПДВ-а 

Цена по јед. 
мере без 

ПДВ-а 

Цена по 
јед. мере 

са ПДВ-ом 

Укупна 
вредност без 

ПДВ-а 

Укупна 
вредност са 

ПДВ-ом 

1 

Гел за ЕЕГ (електропроводљиви 
гел) - састав : вода, натријум 
хлорид, арагум Т -1998, калијум 
битартарат, глицерин, 
метилпарабен и пропилпарабен 

мл 18920     

 

2 Гел паста за ЕМНГ, 114г комада 2      

3 Шампон за ЕЕГ комада 1      

 
 

Укупна вредност понуде без ПДВ-а:  

Проценат  и износ ПДВ-а:  

Укупна вредност  понуде са ПДВ-ом  

Рок испоруке:  

Место испоруке ОБ ''др Алекса Савић'' Прокупље 

Рок плаћања Максимално до 90 дана од пријема фактуре 

Важење понуде: 
(мин 30 дана од дана отварања понуда) 

 

Начин подношења понуде: 
1)    самостално, 
2) заједничка понуда, 
3) са подизвођачем. 

* заокружити начин подношења понуде 

 

Проценат укупне вредности набавке који ће бити поверен 
подизвођачу, као и део предмета набавке који ће извршити преко 
подизвођача 

 

Евентуалне напомене  

 
 

______________________ 
Потпис и печат понуђача 
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ПРИЛОГ БР. 7. – ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ СА ОБРАСЦЕМ СТРУКТУРЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ  
 
 

ПАРТИЈА 15. – Гел за физикалну медицину Попуњава понуђач   

Рбр Врста робе 
Јед. 
мере 

Оквирна 
Количина 

% 
ПДВ-а 

Цена по јед. 
мере без 

ПДВ-а 

Цена по 
јед. мере 

са ПДВ-ом 

Укупна 
вредност без 

ПДВ-а 

Укупна 
вредност са 

ПДВ-ом 

1 

Гел за физикалну медицину 
(састав: илекс, камфор, ментол, 
карбонат, изопропил алкохол, 
метил парабен и силикон 
диоксид) мл 3785 

    

 

 
 

Укупна вредност понуде без ПДВ-а:  

Проценат  и износ ПДВ-а:  

Укупна вредност  понуде са ПДВ-ом  

Рок испоруке:  

Место испоруке ОБ ''др Алекса Савић'' Прокупље 

Рок плаћања Максимално до 90 дана од пријема фактуре 

Важење понуде: 
(мин 30 дана од дана отварања понуда) 

 

Начин подношења понуде: 
1)    самостално, 
2) заједничка понуда, 
3) са подизвођачем. 

* заокружити начин подношења понуде 

 

Проценат укупне вредности набавке који ће бити поверен 
подизвођачу, као и део предмета набавке који ће извршити преко 
подизвођача 

 

Евентуалне напомене  

 
______________________ 
Потпис и печат понуђача 
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ПРИЛОГ БР. 7/2 – ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ СА ОБРАСЦЕМ СТРУКТУРЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ  

 

ПАРТИЈА 16. – Папири и усници Попуњава понуђач   

Рбр Врста робе 
Јед. 
мере 

Оквирна 
Количина 

% 
ПДВ-а 

Цена по јед. 
мере без 

ПДВ-а 

Цена по 
јед. мере 

са ПДВ-ом 

Укупна 
вредност без 

ПДВ-а 

Укупна 
вредност са 

ПДВ-ом 

1 
Папир за ултразвук ''110x20 
silver''  комада  150 

    
 

2 
Папир за ''SCHILER – AT1 
(90x90x400 ''  комада  40 

    
 

3 Лабораторијски папир 55x 50   комада  50      

4 Лабораторијски папир 110 x 50   комада  50      

5 Лабораторијски папир 57X40  комада  230      

6 Папир за ''INOMED 80x45''  комада  200      

7 
Папир BLT E65 210x140x214 
преклоп, са маркером  комада  100 

    
 

8 
Папир за апарат Comen cm 
1200a, са маркером  комада  320 

    
 

9 
Папир за ''Nihon Kohden 
50x100x200x''  комада  10 

    
 

10 Папир  ''reanibex 700 50 x50''  комада  10      

11 
Папир за ''mac 500 / responder 
90x90x200''  комада  10 

    
 

12 
Папир за ''CTG BISTOS BT- 350 
152 x 90 x 152 ''  комада  50 

    
 

13 
Усник за спирометар ϕ 24 мм и 

ϕ 30мм  комада  5000 
    

 

 

Укупна вредност понуде без ПДВ-а:  

Проценат  и износ ПДВ-а:  

Укупна вредност  понуде са ПДВ-ом  

Рок испоруке:  

Место испоруке ОБ ''др Алекса Савић'' Прокупље 

Рок плаћања Максимално до 90 дана од пријема фактуре 

Важење понуде: 
(мин 30 дана од дана отварања понуда) 

 

Начин подношења понуде: 
1)    самостално, 
2) заједничка понуда, 
3) са подизвођачем. 

* заокружити начин подношења понуде 

 

Проценат укупне вредности набавке који ће бити поверен 
подизвођачу, као и део предмета набавке који ће извршити преко 
подизвођача 

 

Евентуалне напомене  

 
______________________ 
Потпис и печат понуђача 
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ПРИЛОГ БР. 7/2 – ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ СА ОБРАСЦЕМ СТРУКТУРЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ  
 
 

ПАРТИЈА 17. – Траке за контролу стерилизације Попуњава понуђач   

Рбр Врста робе 
Јед. 
мере 

Оквирна 
Количина 

% 
ПДВ-а 

Цена по јед. 
мере без 

ПДВ-а 

Цена по 
јед. мере 

са ПДВ-ом 

Укупна 
вредност без 

ПДВ-а 

Укупна 
вредност са 

ПДВ-ом 

1 
Траке за контролу стерилизације 
у аутоклаву 19х50мм комада 5     

 

2 

Траке за контролу стерилизације 
у сувом стерилизаторзатору ( у 
виду налепница на траци, 
паковање а1000 ) 

комада 10     

 

 
 

Укупна вредност понуде без ПДВ-а:  

Проценат  и износ ПДВ-а:  

Укупна вредност  понуде са ПДВ-ом  

Рок испоруке:  

Место испоруке ОБ ''др Алекса Савић'' Прокупље 

Рок плаћања Максимално до 90 дана од пријема фактуре 

Важење понуде: 
(мин 30 дана од дана отварања понуда) 

 

Начин подношења понуде: 
1)    самостално, 
2) заједничка понуда, 
3) са подизвођачем. 

* заокружити начин подношења понуде 

 

Проценат укупне вредности набавке који ће бити поверен 
подизвођачу, као и део предмета набавке који ће извршити преко 
подизвођача 

 

Евентуалне напомене  

 
 

______________________ 
Потпис и печат понуђача 
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ПРИЛОГ БР. 7/2 – ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ СА ОБРАСЦЕМ СТРУКТУРЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ  
 
 

ПАРТИЈА 18. – Потрошни материјал за ''Integrapack'' 
систем 

Попуњава понуђач   

Рбр Врста робе 
Јед. 
мере 

Оквирна 
Количина 

% 
ПДВ-а 

Цена по јед. 
мере без 

ПДВ-а 

Цена по 
јед. мере 

са ПДВ-ом 

Укупна 
вредност без 

ПДВ-а 

Укупна 
вредност са 

ПДВ-ом 

1 

Контрола паковања парне 
стерилизације, интегратор трака 
класе V са аутоматским 
очитавањем 

комада 380     

 

2 
Кесе за стерилизацију 
хируршких инструмената СМС 
55г/м²,плава 470мм x 750мм 

комада 550     
 

3 
Кесе за стерилизацију 
хируршких инструмената СМС 
55г/м²,зелена 420мм x 720мм 

комада 550     
 

4 

Рукавци за парну стерилизацију 
са индикатором паре,(1 страна 
полипропилен 93гр/м2 / 1 страна 
од провидне фолије 
полиестер/полипропилен 
ПЕ/ПП) 16цм x 70м 

комада 5     

 

5 

Рукавци за парну стерилизацију 
са индикатором паре,(1 страна 
полипропилен 93гр/м2 / 1 страна 
од провидне фолије 
полиестер/полипропилен 
ПЕ/ПП) 32цм x 70м 

комада 5     

 

6 

Рукавци за парну стерилизацију 
са индикатором паре,(1 страна 
полипропилен 93гр/м2 / 1 страна 
од провидне фолије 
полиестер/полипропилен 
ПЕ/ПП) 42цм x 70м 

комада 5     

 

7 

Рукавци за парну стерилизацију 
са индикатором паре,(1 страна 
полипропилен 93гр/м2 / 1 страна 
од провидне фолије 
полиестер/полипропилен 
ПЕ/ПП) 58цм x 70м 

комада 3     

 

 
  

Укупна вредност понуде без ПДВ-а:  

Проценат  и износ ПДВ-а:  

Укупна вредност  понуде са ПДВ-ом  

Рок испоруке:  

Место испоруке ОБ ''др Алекса Савић'' Прокупље 

Рок плаћања Максимално до 90 дана од пријема фактуре 

Важење понуде: 
(мин 30 дана од дана отварања понуда) 
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Начин подношења понуде: 
1)    самостално, 
2) заједничка понуда, 
3) са подизвођачем. 

* заокружити начин подношења понуде 

 

Проценат укупне вредности набавке који ће бити поверен 
подизвођачу, као и део предмета набавке који ће извршити преко 
подизвођача 

 

Евентуалне напомене  

 
 

______________________ 
Потпис и печат понуђача 
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ПРИЛОГ БР. 7/2 – ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ СА ОБРАСЦЕМ СТРУКТУРЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ  
 
 

ПАРТИЈА 19. – Траке за мерење шећера за апарат ''Accu 
check peforma'' 

Попуњава понуђач   

Рбр Врста робе 
Јед. 
мере 

Оквирна 
Количина 

% 
ПДВ-а 

Цена по јед. 
мере без 

ПДВ-а 

Цена по 
јед. мере 

са ПДВ-ом 

Укупна 
вредност без 

ПДВ-а 

Укупна 
вредност са 

ПДВ-ом 

1 
Тракице за мерење шећера за 
аапарат Accu check peforma или 
одговарајуће 

комада 15     
 

 
 

Укупна вредност понуде без ПДВ-а:  

Проценат  и износ ПДВ-а:  

Укупна вредност  понуде са ПДВ-ом  

Рок испоруке:  

Место испоруке ОБ ''др Алекса Савић'' Прокупље 

Рок плаћања Максимално до 90 дана од пријема фактуре 

Важење понуде: 
(мин 30 дана од дана отварања понуда) 

 

Начин подношења понуде: 
1)    самостално, 
2) заједничка понуда, 
3) са подизвођачем. 

* заокружити начин подношења понуде 

 

Проценат укупне вредности набавке који ће бити поверен 
подизвођачу, као и део предмета набавке који ће извршити преко 
подизвођача 

 

Евентуалне напомене  

 
 
 

______________________ 
Потпис и печат понуђача 
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ПРИЛОГ БР. 7/2 – ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ СА ОБРАСЦЕМ СТРУКТУРЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ  
 
 

ПАРТИЈА 20. – Инхалациони алергени за кожни ''Prick'' 
тест 

Попуњава понуђач   

Рбр Врста робе 
Јед. 
мере 

Оквирна 
Количина 

% 
ПДВ-а 

Цена по јед. 
мере без 

ПДВ-а 

Цена по 
јед. мере 

са ПДВ-ом 

Укупна 
вредност без 

ПДВ-а 

Укупна 
вредност са 

ПДВ-ом 

1 Aмбрoзиja комада 
3      

2 Пoлeн кoрoвa комада 
3      

3 Пoлeн дрвeћa комада 
3      

4 Буђ комада 
3      

5 Кућнa прaшинa комада 
3      

6 Живoтињскa длaкa комада 
3      

7 Дувaн комада 
3      

8 Дeрмaтoпхaгoидeс комада 
3      

9 Пoлeн трaвa комада 
3      

10 Хистaмин комада 
3      

11 Полен трaвa - мешавина комада 
3      

 
 

Укупна вредност понуде без ПДВ-а:  

Проценат  и износ ПДВ-а:  

Укупна вредност  понуде са ПДВ-ом  

Рок испоруке:  

Место испоруке ОБ ''др Алекса Савић'' Прокупље 

Рок плаћања Максимално до 90 дана од пријема фактуре 

Важење понуде: 
(мин 30 дана од дана отварања понуда) 

 

Начин подношења понуде: 
1)    самостално, 
2) заједничка понуда, 
3) са подизвођачем. 

* заокружити начин подношења понуде 

 

Проценат укупне вредности набавке који ће бити поверен 
подизвођачу, као и део предмета набавке који ће извршити преко 
подизвођача 

 

Евентуалне напомене  

 
 

______________________ 
Потпис и печат понуђача 
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ПРИЛОГ БР. 7/2 – ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ СА ОБРАСЦЕМ СТРУКТУРЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ  
 
 

ПАРТИЈА 21. – Брзи тестови Попуњава понуђач   

Рбр Врста робе 
Јед. 
мере 

Оквирна 
Количина 

% 
ПДВ-а 

Цена по јед. 
мере без 

ПДВ-а 

Цена по 
јед. мере 

са ПДВ-ом 

Укупна 
вредност без 

ПДВ-а 

Укупна 
вредност са 

ПДВ-ом 

1 
Тестови за наркотике (OPI, COC, 
THC), 
(1пак/25теста) 

тест 40     
 

2 H.Pylory Ag (1пак/25теста) тест 100      

3 
ФОБ - за квалитативну детекцију 
окултне крви у узорку фецеса 

тест 260     
 

4 

ФОБ - трансферин, (за 
квалитативну детекцију хуманог 
хемоглобина и трансферина у 
узорку фецеса)  

тест 20     

 

5 

ФОБ - трансферин, Хб-Хп (за 
квалитативну детекцију хуманог 
хемоглобина, трансферина и 
хемоглобин/хаптоглобин 
комплекса у узорку фецеса)  

тест 20     

 

6 Комплет за брис комад 10000      

 
 

Укупна вредност понуде без ПДВ-а:  

Проценат  и износ ПДВ-а:  

Укупна вредност  понуде са ПДВ-ом  

Рок испоруке:  

Место испоруке ОБ ''др Алекса Савић'' Прокупље 

Рок плаћања Максимално до 90 дана од пријема фактуре 

Важење понуде: 
(мин 30 дана од дана отварања понуда) 

 

Начин подношења понуде: 
1)    самостално, 
2) заједничка понуда, 
3) са подизвођачем. 

* заокружити начин подношења понуде 

 

Проценат укупне вредности набавке који ће бити поверен 
подизвођачу, као и део предмета набавке који ће извршити преко 
подизвођача 

 

Евентуалне напомене  

 
 

______________________ 
Потпис и печат понуђача 
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ПАРТИЈА 22. – Пластични наставци за аутоматске 
пипете 

Попуњава понуђач   

Рбр Врста робе 
Јед. 
мере 

Оквирна 
Количина 

% 
ПДВ-а 

Цена по јед. 
мере без 

ПДВ-а 

Цена по 
јед. мере 

са ПДВ-ом 

Укупна 
вредност без 

ПДВ-а 

Укупна 
вредност са 

ПДВ-ом 

1 
Пластични  наставци за 
аутоматску  пипету   
(2-200 ili 2-300 ili 5-250  μl) - жути 

комада 
30000 

    
 

2 
Пластични наставци за 
аутоматску пипету (100-1000 μl) 
– плави 

комада 
10000 

    
 

 

Укупна вредност понуде без ПДВ-а:  

Проценат  и износ ПДВ-а:  

Укупна вредност  понуде са ПДВ-ом  

Рок испоруке:  

Место испоруке ОБ ''др Алекса Савић'' Прокупље 

Рок плаћања Максимално до 90 дана од пријема фактуре 

Важење понуде: 
(мин 30 дана од дана отварања понуда) 

 

Начин подношења понуде: 
1)    самостално, 
2) заједничка понуда, 
3) са подизвођачем. 

* заокружити начин подношења понуде 

 

Проценат укупне вредности набавке који ће бити поверен 
подизвођачу, као и део предмета набавке који ће извршити преко 
подизвођача 

 

Евентуалне напомене  

 
 

______________________ 
Потпис и печат понуђача 
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ПАРТИЈА 23. – Лабораторијско стакло и пластика Попуњава понуђач   

Рбр Врста робе 
Јед. 
мере 

Оквирна 
Количина 

% 
ПДВ-а 

Цена по јед. 
мере без 

ПДВ-а 

Цена по 
јед. мере 

са ПДВ-ом 

Укупна 
вредност без 

ПДВ-а 

Укупна 
вредност са 

ПДВ-ом 

1 Предметно стакло 76 x 26 mm кoмaда 8000      

2 Предметно стакло брушено кoмaда 3000      

3 Покровне љуспице 20 x 20 mm кoмaда 30000      

4 Хематокрит цевчице (a100) паковање 4      

5 Меланжери за  леукоците кoмaда 10      

6 Меланжери за  еритроците   кoмaда 5      

7 
Центифушке кивете 10 ml - 
конусне кoмaда 500 

    
 

8 Епрувете16 x160 кoмaда 300      

9 Пипета 0,1 ml  кoмaда 50      

10 Пипета 1 ml  кoмaда 5      

11 Пипета 2 ml  кoмaда 5      

12 Пипета 10 ml  кoмaда 5      

13 Мензура250 ml кoмaда 1      

14 Лабораторијска  чаша 600 ml кoмaда 1      

15 Нармални  суд1000 ml кoмaда 2      

16 Нармални  суд 2000 ml кoмaда 1      

17  Комора за бројање LE кoмaда 1      

18 
Кивете пластичне 10 ml - 
конусне  кoмaда 1200 

    
 

19 Шприц  боце пластика кoмaда 2      

20 
Канистер  са  славином 10 l 
пластика кoмaда 2 

    
 

212 Пластична  мензура 1000 ml  кoмaда 1      

22 Кивете 1,5 ml (a100) паковање 12      

23 
Епиндорфе микротубе- пластика 
(a1000) паковање 2 

    
 

24 
Пластични  наставци за 
аутоматску  пипету   
5-250 μl (a1000) паковање 15 

    
 

25 
Пластични  наставци за 
аутоматску  пипету   
100-1000 μl (a1000) паковање 7 

    
 

26 Стаклене епрувете 16 x 160 кoмaда 1000      

27 
Пластичне конусне епрувете са 
навојним затварачем без стопе 
(а50 мл) кoмaда 500 

    
 

28 Стаклене епрувете 13 x100 кoмaда 800      
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29 Епрувете 100mm*10mm кoмaда 200      

30 Епрувете 80*10mm кoмaда 200      

31 
Пастерове пипете 
(дужина 230 mm; пречник 10 
mm) кoмaда 200 

    
 

 
 

Укупна вредност понуде без ПДВ-а:  

Проценат  и износ ПДВ-а:  

Укупна вредност  понуде са ПДВ-ом  

Рок испоруке:  

Место испоруке ОБ ''др Алекса Савић'' Прокупље 

Рок плаћања Максимално до 90 дана од пријема фактуре 

Важење понуде: 
(мин 30 дана од дана отварања понуда) 

 

Начин подношења понуде: 
1)    самостално, 
2) заједничка понуда, 
3) са подизвођачем. 

* заокружити начин подношења понуде 

 

Проценат укупне вредности набавке који ће бити поверен 
подизвођачу, као и део предмета набавке који ће извршити преко 
подизвођача 

 

Евентуалне напомене  

 
 
 

______________________ 
Потпис и печат понуђача 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



30/90 
 

 
 

ПРИЛОГ БР. 7/2 – ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ СА ОБРАСЦЕМ СТРУКТУРЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ  
 
 

ПАРТИЈА 24. – Вакум системи  - група 1 Попуњава понуђач   

Рбр Врста робе 
Јед. 
мере 

Оквирна 
Количина 

% 
ПДВ-а 

Цена по јед. 
мере без 

ПДВ-а 

Цена по 
јед. мере 

са ПДВ-ом 

Укупна 
вредност без 

ПДВ-а 

Укупна 
вредност са 

ПДВ-ом 

1 
Вакум систем за биохемију 5ml,                       
''clot activator'' кoмaда 33000 

    
 

2 
Вакум систем за фибриноген                        
(Na citrate 3.8%) 3.6 ml кoмaда 7500 

    
 

3 
Вакум систем за агрегацију 
тромбоцита са 
Li- heparinom  4ml кoмaда 750 

    
 

4 
Вакум систем за хематологију 
K2EDTA, 3ml кoмaда 26000 

    
 

5 
Вакум систем за хематологију 
K2EDTA, 9мл, 9.5мл и 10мл кoмaда 3750 

    
 

6 

Епрувете са К3 ЕДТА + гел 
сепаратор за одређивање нивоа 
глукозе код трудница од 0.5мл, 
1мл, 4мл, 5мл, 8мл, 9мл кoмaда 100 

    

 

7 
Игла за узорковање крви, са 
заштитном капицом 0,8 i 0,9 
против убодног инцидента кoмaда 34000 

    
 

8 
Контакт активирајуца ланцета 
21G кoмaда 2600 

    
 

9 
Холдер за иглу са заштитом за 
иглу кoмaда 40 

    
 

10 Холдер на завртањ кoмaда 80      

11 Повеска са копчом за одрасле кoмaда 40      

 

Укупна вредност понуде без ПДВ-а:  

Проценат  и износ ПДВ-а:  

Укупна вредност  понуде са ПДВ-ом  

Рок испоруке:  

Место испоруке ОБ ''др Алекса Савић'' Прокупље 

Рок плаћања Максимално до 90 дана од пријема фактуре 

Важење понуде: 
(мин 30 дана од дана отварања понуда) 

 

Начин подношења понуде: 
1)    самостално, 
2) заједничка понуда, 
3) са подизвођачем. 

* заокружити начин подношења понуде 

 

Проценат укупне вредности набавке који ће бити поверен 
подизвођачу, као и део предмета набавке који ће извршити преко 
подизвођача 

 

Евентуалне напомене  

 
______________________ 
Потпис и печат понуђача 
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ПАРТИЈА 25. – Вакум системи  - група 2 Попуњава понуђач   

Рбр Врста робе 
Јед. 
мере 

Оквирна 
Количина 

% 
ПДВ-а 

Цена по јед. 
мере без 

ПДВ-а 

Цена по 
јед. мере 

са ПДВ-ом 

Укупна 
вредност без 

ПДВ-а 

Укупна 
вредност са 

ПДВ-ом 

1 
Микротајнер ''clot activator''  0.5 

ml  са инкорпорираним левком кoмaда 4000 
    

 

2 
Микротајнер гел + ''clot activator'' 
0.5ml са инкорпорираним левком кoмaда 400 

    
 

3 

Микротајнер гел + ''clot activator'' 
затамњени 
 0.5 ml са инкорпорираним 
левком кoмaда 100 

    

 

4 
Микротајнер K2EDTA 0.5ml са 
инкорпорираним левком кoмaда 2500 

    
 

5 
Вакум систем за седиментацију 
1.28ml (Na -citrat 3.8%) кoмaда 7500 

    
 

6 
Вакум систем за седиментацију 
1.6 ml (Na- citrate 3.8%) кoмaда 2500 

    
 

7 
Повеска гумена ,''free latex'', 
обична кoмaда 100 

    
 

 
 

Укупна вредност понуде без ПДВ-а:  

Проценат  и износ ПДВ-а:  

Укупна вредност  понуде са ПДВ-ом  

Рок испоруке:  

Место испоруке ОБ ''др Алекса Савић'' Прокупље 

Рок плаћања Максимално до 90 дана од пријема фактуре 

Важење понуде: 
(мин 30 дана од дана отварања понуда) 

 

Начин подношења понуде: 
1)    самостално, 
2) заједничка понуда, 
3) са подизвођачем. 

* заокружити начин подношења понуде 

 

Проценат укупне вредности набавке који ће бити поверен 
подизвођачу, као и део предмета набавке који ће извршити преко 
подизвођача 

 

Евентуалне напомене  

 
 

______________________ 
Потпис и печат понуђача 
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ПАРТИЈА 26. – Ланцете и ланцетар Попуњава понуђач   

Рбр Врста робе 
Јед. 
Мере 

Оквирна 
Количина 

% 
ПДВ-а 

Цена по јед. 
Мере без 

ПДВ-а 

Цена по 
јед. Мере 

са ПДВ-ом 

Укупна 
вредност без 

ПДВ-а 

Укупна 
вредност са 

ПДВ-ом 

1 
Ланцете крвна - игла од 
нерђајућег челика и пластично 
тело ланцете 21-26г кoмaда 10000 

    
 

2 
Ланцетар компатибилан са 
ланцетама кoмaда 2 

    
 

 
 

Укупна вредност понуде без ПДВ-а:  

Проценат  и износ ПДВ-а:  

Укупна вредност  понуде са ПДВ-ом  

Рок испоруке:  

Место испоруке ОБ ''др Алекса Савић'' Прокупље 

Рок плаћања Максимално до 90 дана од пријема фактуре 

Важење понуде: 
(мин 30 дана од дана отварања понуда) 

 

Начин подношења понуде: 
1)    самостално, 
2) заједничка понуда, 
3) са подизвођачем. 

* заокружити начин подношења понуде 

 

Проценат укупне вредности набавке који ће бити поверен 
подизвођачу, као и део предмета набавке који ће извршити преко 
подизвођача 

 

Евентуалне напомене  

 
 
 

______________________ 
Потпис и печат понуђача 
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ПАРТИЈА 27. – ''Luer'' адаптери Попуњава понуђач   

Рбр Врста робе 
Јед. 
Мере 

Оквирна 
Количина 

% 
ПДВ-а 

Цена по јед. 
Мере без 

ПДВ-а 

Цена по 
јед. Мере 

са ПДВ-ом 

Укупна 
вредност без 

ПДВ-а 

Укупна 
вредност са 

ПДВ-ом 

1 ''Luer'' адаптер за каниле кoмaда 300      

2 ''Luer'' адаптер за шприц кoмaда 50      

 
 

Укупна вредност понуде без ПДВ-а:  

Проценат  и износ ПДВ-а:  

Укупна вредност  понуде са ПДВ-ом  

Рок испоруке:  

Место испоруке ОБ ''др Алекса Савић'' Прокупље 

Рок плаћања Максимално до 90 дана од пријема фактуре 

Важење понуде: 
(мин 30 дана од дана отварања понуда) 

 

Начин подношења понуде: 
1)    самостално, 
2) заједничка понуда, 
3) са подизвођачем. 

* заокружити начин подношења понуде 

 

Проценат укупне вредности набавке који ће бити поверен 
подизвођачу, као и део предмета набавке који ће извршити преко 
подизвођача 

 

Евентуалне напомене  

 
 
 

______________________ 
Потпис и печат понуђача 
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ПАРТИЈА 28 . – Топломери Попуњава понуђач   

Рбр Врста робе 
Јед. 
мере 

Оквирна 
Количина 

% 
ПДВ-а 

Цена по јед. 
мере без 

ПДВ-а 

Цена по 
јед. мере 

са ПДВ-ом 

Укупна 
вредност без 

ПДВ-а 

Укупна 
вредност са 

ПДВ-ом 

1 
Топломери, хумани, са 
налепницом о баждарењу кoмaда 30 

    
 

 
 

Укупна вредност понуде без ПДВ-а:  

Проценат  и износ ПДВ-а:  

Укупна вредност  понуде са ПДВ-ом  

Рок испоруке:  

Место испоруке ОБ ''др Алекса Савић'' Прокупље 

Рок плаћања Максимално до 90 дана од пријема фактуре 

Важење понуде: 
(мин 30 дана од дана отварања понуда) 

 

Начин подношења понуде: 
1)    самостално, 
2) заједничка понуда, 
3) са подизвођачем. 

* заокружити начин подношења понуде 

 

Проценат укупне вредности набавке који ће бити поверен 
подизвођачу, као и део предмета набавке који ће извршити преко 
подизвођача 

 

Евентуалне напомене  

 
 

______________________ 
Потпис и печат понуђача 
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ПАРТИЈА 29. – Секач за таблете Попуњава понуђач   

Рбр Врста робе 
Јед. 
мере 

Оквирна 
Количина 

% 
ПДВ-а 

Цена по јед. 
мере без 

ПДВ-а 

Цена по 
јед. мере 

са ПДВ-ом 

Укупна 
вредност без 

ПДВ-а 

Укупна 
вредност са 

ПДВ-ом 

1 Секач за таблете кoмaдa 10      

 
 
 

Укупна вредност понуде без ПДВ-а:  

Проценат  и износ ПДВ-а:  

Укупна вредност  понуде са ПДВ-ом  

Рок испоруке:  

Место испоруке ОБ ''др Алекса Савић'' Прокупље 

Рок плаћања Максимално до 90 дана од пријема фактуре 

Важење понуде: 
(мин 30 дана од дана отварања понуда) 

 

Начин подношења понуде: 
1)    самостално, 
2) заједничка понуда, 
3) са подизвођачем. 

* заокружити начин подношења понуде 

 

Проценат укупне вредности набавке који ће бити поверен 
подизвођачу, као и део предмета набавке који ће извршити преко 
подизвођача 

 

Евентуалне напомене  

 
 
 

______________________ 
Потпис и печат понуђача 
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ПАРТИЈА 30. – Олива за испитивање слуха Попуњава понуђач   

Рбр Врста робе 
Јед. 
мере 

Оквирна 
Количина 

% 
ПДВ-а 

Цена по јед. 
мере без 

ПДВ-а 

Цена по 
јед. мере 

са ПДВ-ом 

Укупна 
вредност без 

ПДВ-а 

Укупна 
вредност са 

ПДВ-ом 

1 Олива за испитивање слуха кoмада 500      

 
 
 

Укупна вредност понуде без ПДВ-а:  

Проценат  и износ ПДВ-а:  

Укупна вредност  понуде са ПДВ-ом  

Рок испоруке:  

Место испоруке ОБ ''др Алекса Савић'' Прокупље 

Рок плаћања Максимално до 90 дана од пријема фактуре 

Важење понуде: 
(мин 30 дана од дана отварања понуда) 

 

Начин подношења понуде: 
1)    самостално, 
2) заједничка понуда, 
3) са подизвођачем. 

* заокружити начин подношења понуде 

 

Проценат укупне вредности набавке који ће бити поверен 
подизвођачу, као и део предмета набавке који ће извршити преко 
подизвођача 

 

Евентуалне напомене  

 
 
 

______________________ 
Потпис и печат понуђача 
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ПАРТИЈА 31. – Сонда за апарат CARDIOQ Попуњава понуђач   

Рбр Врста робе 
Јед. 
мере 

Оквирна 
Количина 

% 
ПДВ-а 

Цена по јед. 
мере без 

ПДВ-а 

Цена по 
јед. мере 

са ПДВ-ом 

Укупна 
вредност без 

ПДВ-а 

Укупна 
вредност са 

ПДВ-ом 

1 

Силикoнскa сoндa зa 
jeднoкрaтну упoтрeбу, трajaњe72 
часа, максималног промера  
6,3мм,дужинe 60-79цм, кoja 
eмитуje кoнтинуирaни 
ултразвучни сигнaл, фрeквeнцe 
4 мХз зa нaзaлнo или oрaлнo 
трaнсeзoфaгуснo плaсирaњe. кoмада 4 

    

 

  
 

Укупна вредност понуде без ПДВ-а:  

Проценат  и износ ПДВ-а:  

Укупна вредност  понуде са ПДВ-ом  

Рок испоруке:  

Место испоруке ОБ ''др Алекса Савић'' Прокупље 

Рок плаћања Максимално до 90 дана од пријема фактуре 

Важење понуде: 
(мин 30 дана од дана отварања понуда) 

 

Начин подношења понуде: 
1)    самостално, 
2) заједничка понуда, 
3) са подизвођачем. 

* заокружити начин подношења понуде 

 

Проценат укупне вредности набавке који ће бити поверен 
подизвођачу, као и део предмета набавке који ће извршити преко 
подизвођача 

 

Евентуалне напомене  

 
 
 

______________________ 
Потпис и печат понуђача 
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ПАРТИЈА 32. – Материјал за скенер Попуњава понуђач   

Рбр Врста робе 
Јед. 
мере 

Оквирна 
Количина 

% 
ПДВ-а 

Цена по јед. 
мере без 

ПДВ-а 

Цена по 
јед. мере 

са ПДВ-ом 

Укупна 
вредност без 

ПДВ-а 

Укупна 
вредност са 

ПДВ-ом 

1 
Сет ињектора за контраст  
( 115А + 115Б ) кoмада 

220     
 

2 Мониторинг линија кoмада 1000      

 
 

Укупна вредност понуде без ПДВ-а:  

Проценат  и износ ПДВ-а:  

Укупна вредност  понуде са ПДВ-ом  

Рок испоруке:  

Место испоруке ОБ ''др Алекса Савић'' Прокупље 

Рок плаћања Максимално до 90 дана од пријема фактуре 

Важење понуде: 
(мин 30 дана од дана отварања понуда) 

 

Начин подношења понуде: 
1)    самостално, 
2) заједничка понуда, 
3) са подизвођачем. 

* заокружити начин подношења понуде 

 

Проценат укупне вредности набавке који ће бити поверен 
подизвођачу, као и део предмета набавке који ће извршити преко 
подизвођача 

 

Евентуалне напомене  

 
 
 

______________________ 
Потпис и печат понуђача 
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ПАРТИЈА 33. – Касете за прикупљање течности на 
апарату за операцију катаракте 

Попуњава понуђач   

Рбр Врста робе 
Јед. 
мере 

Оквирна 
Количина 

% 
ПДВ-а 

Цена по јед. 
мере без 

ПДВ-а 

Цена по 
јед. мере 

са ПДВ-ом 

Укупна 
вредност без 

ПДВ-а 

Укупна 
вредност са 

ПДВ-ом 

1 
Касете за прикупљање течности 
на апарату за операцију 
катаракте 

комада 96     
 

 
 

Укупна вредност понуде без ПДВ-а:  

Проценат  и износ ПДВ-а:  

Укупна вредност  понуде са ПДВ-ом  

Рок испоруке:  

Место испоруке ОБ ''др Алекса Савић'' Прокупље 

Рок плаћања Максимално до 90 дана од пријема фактуре 

Важење понуде: 
(мин 30 дана од дана отварања понуда) 

 

Начин подношења понуде: 
1)    самостално, 
2) заједничка понуда, 
3) са подизвођачем. 

* заокружити начин подношења понуде 

 

Проценат укупне вредности набавке који ће бити поверен 
подизвођачу, као и део предмета набавке који ће извршити преко 
подизвођача 

 

Евентуалне напомене  

 
 
 

______________________ 
Потпис и печат понуђача 
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ПРИЛОГ БР. 7. – ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ СА ОБРАСЦЕМ СТРУКТУРЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ  
 
 

ПАРТИЈА 34. – CО2 абсорбер Попуњава понуђач   

Рбр Врста робе 
Јед. 
мере 

Оквирна 
Количина 

% 
ПДВ-а 

Цена по јед. 
мере без 

ПДВ-а 

Цена по 
јед. мере 

са ПДВ-ом 

Укупна 
вредност без 

ПДВ-а 

Укупна 
вредност са 

ПДВ-ом 

1 CO2 абсорбер литар 120      

 
 

Укупна вредност понуде без ПДВ-а:  

Проценат  и износ ПДВ-а:  

Укупна вредност  понуде са ПДВ-ом  

Рок испоруке:  

Место испоруке ОБ ''др Алекса Савић'' Прокупље 

Рок плаћања Максимално до 90 дана од пријема фактуре 

Важење понуде: 
(мин 30 дана од дана отварања понуда) 

 

Начин подношења понуде: 
1)    самостално, 
2) заједничка понуда, 
3) са подизвођачем. 

* заокружити начин подношења понуде 

 

Проценат укупне вредности набавке који ће бити поверен 
подизвођачу, као и део предмета набавке који ће извршити преко 
подизвођача 

 

Евентуалне напомене  

 
 
 

______________________ 
Потпис и печат понуђача 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



41/90 
 

 
 
 

ПРИЛОГ БР. 7/2 – ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ СА ОБРАСЦЕМ СТРУКТУРЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ  
 
 

ПАРТИЈА 35. – CO2 clic absorber 800+ Попуњава понуђач   

Рбр Врста робе 
Јед. 
мере 

Оквирна 
Количина 

% 
ПДВ-а 

Цена по јед. 
мере без 

ПДВ-а 

Цена по 
јед. мере 

са ПДВ-ом 

Укупна 
вредност без 

ПДВ-а 

Укупна 
вредност са 

ПДВ-ом 

1 CO2 клик абсорбер 800+ кoмaдa 50      

 
 

Укупна вредност понуде без ПДВ-а:  

Проценат  и износ ПДВ-а:  

Укупна вредност  понуде са ПДВ-ом  

Рок испоруке:  

Место испоруке ОБ ''др Алекса Савић'' Прокупље 

Рок плаћања Максимално до 90 дана од пријема фактуре 

Важење понуде: 
(мин 30 дана од дана отварања понуда) 

 

Начин подношења понуде: 
1)    самостално, 
2) заједничка понуда, 
3) са подизвођачем. 

* заокружити начин подношења понуде 

 

Проценат укупне вредности набавке који ће бити поверен 
подизвођачу, као и део предмета набавке који ће извршити преко 
подизвођача 

 

Евентуалне напомене  

 
 

______________________ 
Потпис и печат понуђача 
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ПАРТИЈА 36. – Кукица  и маказе за ултразвучни нож ''Ultra 
Harmonic Skalpel Generator 300'' 

Попуњава понуђач   

Рбр Врста робе 
Јед. 
мере 

Оквирна 
Количина 

% 
ПДВ-а 

Цена по јед. 
мере без 

ПДВ-а 

Цена по 
јед. мере 

са ПДВ-ом 

Укупна 
вредност без 

ПДВ-а 

Укупна 
вредност са 

ПДВ-ом 

1 
Кукица за ултразвучни нож 
Ultra Harmonic Skalpel Generator 
300 (за лапороскопију) 

кoмaдa 
2 

    
 

2 Маказе за ултразвуцни нож кoмaдa 1      

3 Маказе за лапараскопију кoмaдa 1      

 
 

Укупна вредност понуде без ПДВ-а:  

Проценат  и износ ПДВ-а:  

Укупна вредност  понуде са ПДВ-ом  

Рок испоруке:  

Место испоруке ОБ ''др Алекса Савић'' Прокупље 

Рок плаћања Максимално до 90 дана од пријема фактуре 

Важење понуде: 
(мин 30 дана од дана отварања понуда) 

 

Начин подношења понуде: 
1)    самостално, 
2) заједничка понуда, 
3) са подизвођачем. 

* заокружити начин подношења понуде 

 

Проценат укупне вредности набавке који ће бити поверен 
подизвођачу, као и део предмета набавке који ће извршити преко 
подизвођача 

 

Евентуалне напомене  

 
 

______________________ 
Потпис и печат понуђача 
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ПАРТИЈА 37. – Додаци за инфузиону пумпу Попуњава понуђач   

Рбр Врста робе 
Јед. 
мере 

Оквирна 
Количина 

% 
ПДВ-а 

Цена по јед. 
мере без 

ПДВ-а 

Цена по 
јед. мере 

са ПДВ-ом 

Укупна 
вредност без 

ПДВ-а 

Укупна 
вредност са 

ПДВ-ом 

1 
Шприц за инфузиону пумпу (ФМ 
пумпа)  

кoмaдa 
200 

    
 

2 
Тубинг за инфузиону пумпу (ФМ 
пумпа) кoмaдa 

200 
    

 

3 

Инфузиони систем са стопером 
за ваздух који спечава улазак 
ваздуха у тубинг и стопером за 
течност на крају стбинга за 
инфузиону пумпу. Модел пумпе 
‘’Infusomat P’ 

 
 
 

кoмaдa 
100 

    

 

 
 
 

Укупна вредност понуде без ПДВ-а:  

Проценат  и износ ПДВ-а:  

Укупна вредност  понуде са ПДВ-ом  

Рок испоруке:  

Место испоруке ОБ ''др Алекса Савић'' Прокупље 

Рок плаћања Максимално до 90 дана од пријема фактуре 

Важење понуде: 
(мин 30 дана од дана отварања понуда) 

 

Начин подношења понуде: 
1)    самостално, 
2) заједничка понуда, 
3) са подизвођачем. 

* заокружити начин подношења понуде 

 

Проценат укупне вредности набавке који ће бити поверен 
подизвођачу, као и део предмета набавке који ће извршити преко 
подизвођача 

 

Евентуалне напомене  

 
 
 

______________________ 
Потпис и печат понуђача 
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ПРИЛОГ БР. 7/2 – ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ СА ОБРАСЦЕМ СТРУКТУРЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ  
 
 

ПАРТИЈА 38. – Клипсеви за појединачни клип апликатор Попуњава понуђач   

Рбр Врста робе 
Јед. 
мере 

Оквирна 
Количина 

% 
ПДВ-а 

Цена по јед. 
мере без 

ПДВ-а 

Цена по 
јед. мере 

са ПДВ-ом 

Укупна 
вредност без 

ПДВ-а 

Укупна 
вредност са 

ПДВ-ом 

1 
Клипсеви за појединачни клип 
аликатор Л300 величина М/Л 

комада 150     
 

 
 

Укупна вредност понуде без ПДВ-а:  

Проценат  и износ ПДВ-а:  

Укупна вредност  понуде са ПДВ-ом  

Рок испоруке:  

Место испоруке ОБ ''др Алекса Савић'' Прокупље 

Рок плаћања Максимално до 90 дана од пријема фактуре 

Важење понуде: 
(мин 30 дана од дана отварања понуда) 

 

Начин подношења понуде: 
1)    самостално, 
2) заједничка понуда, 
3) са подизвођачем. 

* заокружити начин подношења понуде 

 

Проценат укупне вредности набавке који ће бити поверен 
подизвођачу, као и део предмета набавке који ће извршити преко 
подизвођача 

 

Евентуалне напомене  

 
 
 

______________________ 
Потпис и печат понуђача 
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ПАРТИЈА 39. – Шаржер за аутоматски клип апликатор 
''MICROLINE'' 

Попуњава понуђач   

Рбр Врста робе 
Јед. 
мере 

Оквирна 
Количина 

% 
ПДВ-а 

Цена по јед. 
мере без 

ПДВ-а 

Цена по 
јед. мере 

са ПДВ-ом 

Укупна 
вредност без 

ПДВ-а 

Укупна 
вредност са 

ПДВ-ом 

1 

Шаржер за аутоматски клип 
апликатор ''MICROLINE', 10мм 
са 19м/л титанијумских 
клипсева, последња два клипса 
су кодирана бојом, или 
одговарајући кoмaдa 30 

    

 

 
 
 

Укупна вредност понуде без ПДВ-а:  

Проценат  и износ ПДВ-а:  

Укупна вредност  понуде са ПДВ-ом  

Рок испоруке:  

Место испоруке ОБ ''др Алекса Савић'' Прокупље 

Рок плаћања Максимално до 90 дана од пријема фактуре 

Важење понуде: 
(мин 30 дана од дана отварања понуда) 

 

Начин подношења понуде: 
1)    самостално, 
2) заједничка понуда, 
3) са подизвођачем. 

* заокружити начин подношења понуде 

 

Проценат укупне вредности набавке који ће бити поверен 
подизвођачу, као и део предмета набавке који ће извршити преко 
подизвођача 

 

Евентуалне напомене  

 
 

______________________ 
Потпис и печат понуђача 
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ПАРТИЈА 40. – Импрегнирана компреса Попуњава понуђач   

Рбр Врста робе 
Јед. 
мере 

Оквирна 
Количина 

% 
ПДВ-а 

Цена по јед. 
мере без 

ПДВ-а 

Цена по 
јед. мере 

са ПДВ-ом 

Укупна 
вредност без 

ПДВ-а 

Укупна 
вредност са 

ПДВ-ом 

1 
Импрeгнирaнa кoмпрeсa сa 
диспeрзиjoм хидрoкoлoидa нa 
пaрaфинскoj oснoви 

 
комада 

 
150 

    
 

 
 
 

Укупна вредност понуде без ПДВ-а:  

Проценат  и износ ПДВ-а:  

Укупна вредност  понуде са ПДВ-ом  

Рок испоруке:  

Место испоруке ОБ ''др Алекса Савић'' Прокупље 

Рок плаћања Максимално до 90 дана од пријема фактуре 

Важење понуде: 
(мин 30 дана од дана отварања понуда) 

 

Начин подношења понуде: 
1)    самостално, 
2) заједничка понуда, 
3) са подизвођачем. 

* заокружити начин подношења понуде 

 

Проценат укупне вредности набавке који ће бити поверен 
подизвођачу, као и део предмета набавке који ће извршити преко 
подизвођача 

 

Евентуалне напомене  

 
 
 

______________________ 
Потпис и печат понуђача 
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ПАРТИЈА 41. – Стаплер Попуњава понуђач   

Рбр Врста робе 
Јед. 
мере 

Оквирна 
Количина 

% 
ПДВ-а 

Цена по јед. 
мере без 

ПДВ-а 

Цена по 
јед. мере 

са ПДВ-ом 

Укупна 
вредност без 

ПДВ-а 

Укупна 
вредност са 

ПДВ-ом 

1 

Стаплер циркуларни, 
закривљени, за једнократну 
употребу са самообарајућом 
главом и ректангуларним 
(четвртасте) клафницама на 
попречном пресеку 
(величина 29 или 31 или 33) 

 
комада 

 
1 

    

 

 
 
 

Укупна вредност понуде без ПДВ-а:  

Проценат  и износ ПДВ-а:  

Укупна вредност  понуде са ПДВ-ом  

Рок испоруке:  

Место испоруке ОБ ''др Алекса Савић'' Прокупље 

Рок плаћања Максимално до 90 дана од пријема фактуре 

Важење понуде: 
(мин 30 дана од дана отварања понуда) 

 

Начин подношења понуде: 
1)    самостално, 
4) заједничка понуда, 
5) са подизвођачем. 

* заокружити начин подношења понуде 

 

Проценат укупне вредности набавке који ће бити поверен 
подизвођачу, као и део предмета набавке који ће извршити преко 
подизвођача 

 

Евентуалне напомене  

 
 
 

______________________ 
Потпис и печат понуђача 
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ПРИЛОГ БР. 7/2 – ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ СА ОБРАСЦЕМ СТРУКТУРЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ  
 
 

ПАРТИЈА 42. – Патела сет 
 

Попуњава понуђач   

Рбр Врста робе 
Јед. 
Мере 

Оквирна 
Количина 

% 
ПДВ-а 

Цена по јед. 
Мере без 

ПДВ-а 

Цена по 
јед. Мере 

са ПДВ-ом 

Укупна 
вредност без 

ПДВ-а 

Укупна 
вредност са 

ПДВ-ом 

1 Патела сет  паковање 1      

 
 

Укупна вредност понуде без ПДВ-а:  

Проценат  и износ ПДВ-а:  

Укупна вредност  понуде са ПДВ-ом  

Рок испоруке:  

Место испоруке ОБ ''др Алекса Савић'' Прокупље 

Рок плаћања Максимално до 90 дана од пријема фактуре 

Важење понуде: 
(мин 30 дана од дана отварања понуда) 

 

Начин подношења понуде: 
1)    самостално, 
2) заједничка понуда, 
3) са подизвођачем. 

* заокружити начин подношења понуде 

 

Проценат укупне вредности набавке који ће бити поверен 
подизвођачу, као и део предмета набавке који ће извршити преко 
подизвођача 

 

Евентуалне напомене  

 
 
 

______________________ 
Потпис и печат понуђача 
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ПРИЛОГ БР. 7. – ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ СА ОБРАСЦЕМ СТРУКТУРЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ  
 
 

ПАРТИЈА 43. – Вентрофил 
 

Попуњава понуђач   

Рбр Врста робе 
Јед. 
мере 

Оквирна 
Количина 

% 
ПДВ-а 

Цена по јед. 
мере без 

ПДВ-а 

Цена по 
јед. мере 

са ПДВ-ом 

Укупна 
вредност без 

ПДВ-а 

Укупна 
вредност са 

ПДВ-ом 

1 Вентрофил паковање 1      

 
 
 

Укупна вредност понуде без ПДВ-а:  

Проценат  и износ ПДВ-а:  

Укупна вредност  понуде са ПДВ-ом  

Рок испоруке:  

Место испоруке ОБ ''др Алекса Савић'' Прокупље 

Рок плаћања Максимално до 90 дана од пријема фактуре 

Важење понуде: 
(мин 30 дана од дана отварања понуда) 

 

Начин подношења понуде: 
1)    самостално, 
2) заједничка понуда, 
3) са подизвођачем. 

* заокружити начин подношења понуде 

 

Проценат укупне вредности набавке који ће бити поверен 
подизвођачу, као и део предмета набавке који ће извршити преко 
подизвођача 

 

Евентуалне напомене  

 
 
 

______________________ 
Потпис и печат понуђача 
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ПРИЛОГ БР. 7/2 – ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ СА ОБРАСЦЕМ СТРУКТУРЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ  

 

ПАРТИЈА 44. – Потрошни материјал за ''VAC'' терапију 
 

Попуњава понуђач   

Рбр Врста робе 
Јед. 
мере 

Оквирна 
Количин

а 

% 
ПДВ-а 

Цена по 
јед. мере 
без ПДВ-а 

Цена по 
јед. мере 

са ПДВ-ом 

Укупна 
вредност 
без ПДВ-а 

Укупна 
вредност са 

ПДВ-ом 

1 
Кaнистeр зa jeднoкрaтну упoтрeбу 
стeрилaн a 500 мл сa 
пeтoкaнaлним црeвoм кoмaдa 3 

    
 

2 

Сeт зa лeчeњe рaнa нeгaтивним 
притискoм- мaлa рaнa  сaдржи 
:сунђeр 10 x 7,5 ,               
1x сaмoлeпљивa фoлиja  32 x 25 
цм,                     1x пeтoкaнaлнo 
црeвo зa пoвeзивaњe рaнe сa 
кaнистeрoм кoмaдa 3 

    

 

3 

Сeт зa лeчeњe рaнa нeгaтивним 
притискoм-срeдњa рaнa  сaдржи: 
сунђeр 18 x 12,5 цм,            
2 x сaмoлeпљивa фoлиja 32x25цм 
,                       1x пeтoкaнaлнo 
црeвo зa пoвeзивaњe рaнe сa 
кaнистeрoм кoмaдa 1 

    

 

4 

Сeт зa лeчeњe рaнa нeгaтивним 
притискoм-вeликa рaнa   сaдржи: 
сунђeр 25,6 x 15 цм,  
2x сaмoлeпљивa фoлиja 32x25цм ,                        
1x пeтoкaнaлнo црeвo зa 
пoвeзивaњe рaнe сa кaнистeрoм кoмaдa 1 

    

 

5 
Пeтoкaнaлнo црeвo сa лeпљивим 
дискoм ø 10цм кoмaдa 4 

    
 

 

Укупна вредност понуде без ПДВ-а:  

Проценат  и износ ПДВ-а:  

Укупна вредност  понуде са ПДВ-ом  

Рок испоруке:  

Место испоруке ОБ ''др Алекса Савић'' Прокупље 

Рок плаћања Максимално до 90 дана од пријема фактуре 

Важење понуде: 
(мин 30 дана од дана отварања понуда) 

 

Начин подношења понуде: 
1)    самостално, 
2) заједничка понуда, 
3) са подизвођачем. 

* заокружити начин подношења понуде 

 

Проценат укупне вредности набавке који ће бити поверен 
подизвођачу, као и део предмета набавке који ће извршити преко 
подизвођача 

 

Евентуалне напомене  

 
______________________ 
Потпис и печат понуђача 
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ПРИЛОГ БР. 7/2 – ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ СА ОБРАСЦЕМ СТРУКТУРЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ  
 
 

ПАРТИЈА 45. – Форцепс за гастроскоп и колоноскоп Попуњава понуђач   

Рбр Врста робе 
Јед. 
мере 

Оквирна 
Количина 

% 
ПДВ-а 

Цена по јед. 
мере без 

ПДВ-а 

Цена по 
јед. мере 

са ПДВ-ом 

Укупна 
вредност без 

ПДВ-а 

Укупна 
вредност са 

ПДВ-ом 

1 Форцепс за гастроскоп Оlympus кoмaдa 12      

2 Форцепс за колоноскоп Оlympus кoмaдa 8      

 
 
 

Укупна вредност понуде без ПДВ-а:  

Проценат  и износ ПДВ-а:  

Укупна вредност  понуде са ПДВ-ом  

Рок испоруке:  

Место испоруке ОБ ''др Алекса Савић'' Прокупље 

Рок плаћања Максимално до 90 дана од пријема фактуре 

Важење понуде: 
(мин 30 дана од дана отварања понуда) 

 

Начин подношења понуде: 
1)    самостално, 
2) заједничка понуда, 
3) са подизвођачем. 

* заокружити начин подношења понуде 

 

Проценат укупне вредности набавке који ће бити поверен 
подизвођачу, као и део предмета набавке који ће извршити преко 
подизвођача 

 

Евентуалне напомене  

 
 
 

______________________ 
Потпис и печат понуђача 
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ПРИЛОГ БР. 7/2 – ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ СА ОБРАСЦЕМ СТРУКТУРЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ  
 
 

ПАРТИЈА 46. – Потрошни лапороскопски материјал Попуњава понуђач   

Рбр Врста робе 
Јед. 
мере 

Оквирна 
Количина 

% 
ПДВ-а 

Цена по јед. 
мере без 

ПДВ-а 

Цена по 
јед. мере 

са ПДВ-ом 

Укупна 
вредност без 

ПДВ-а 

Укупна 
вредност са 

ПДВ-ом 

1 

Троакар/порт са ножем и 
атрауматским врхом , са 
аутоматском заштитом 
повлачења ножа, са ребрастом 
провидном 
каниломкомпатибилном и са 
оптичким обтураторима и са 
обтураторима без ножа, 
промера 5мм кoмaдa 18 

    

 

2 

Троакар/порт са ножем и 
атрауматским врхом , са 
аутоматском заштитом 
повлачења ножа, са ребрастом 
провидном канилом 
компатибилном и са оптичким 
обтураторима и са 
обтураторима без ножа, 
промера 11мм и универзалном 
валвулом 5-11мм кoмaдa 18 

    

 

3 
Стeрилнa нaвлaкa зa кaмeру 
димeнзиja 14*250цм кoмaдa 10 

    
 

4 Антифог средство паковање 2      

 
 

Укупна вредност понуде без ПДВ-а:  

Проценат  и износ ПДВ-а:  

Укупна вредност  понуде са ПДВ-ом  

Рок испоруке:  

Место испоруке ОБ ''др Алекса Савић'' Прокупље 

Рок плаћања Максимално до 90 дана од пријема фактуре 

Важење понуде: 
(мин 30 дана од дана отварања понуда) 

 

Начин подношења понуде: 
1)    самостално, 
2) заједничка понуда, 
3) са подизвођачем. 

* заокружити начин подношења понуде 

 

Проценат укупне вредности набавке који ће бити поверен 
подизвођачу, као и део предмета набавке који ће извршити преко 
подизвођача 

 

Евентуалне напомене  

 
______________________ 
Потпис и печат понуђача 
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ПРИЛОГ БР. 7/2 – ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ СА ОБРАСЦЕМ СТРУКТУРЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ  
 
 

ПАРТИЈА 47. – Потрошни материјал за апарат за грејање 
крви и раствора ''FLUIDO COMPACT SYSTEM'' 

Попуњава понуђач   

Рбр Врста робе 
Јед. 
мере 

Оквирна 
Количина 

% 
ПДВ-а 

Цена по јед. 
мере без 

ПДВ-а 

Цена по 
јед. мере 

са ПДВ-ом 

Укупна 
вредност без 

ПДВ-а 

Укупна 
вредност са 

ПДВ-ом 

1 

Стандардни сет протока 5-
100мл/мин, запремине прајминга 
од 3мл, дужине пацијент линије 
40цм, са 30-коморном касетом 
за суво загревање 

 
комада 

 
70 

    

 

 
 

Укупна вредност понуде без ПДВ-а:  

Проценат  и износ ПДВ-а:  

Укупна вредност  понуде са ПДВ-ом  

Рок испоруке:  

Место испоруке ОБ ''др Алекса Савић'' Прокупље 

Рок плаћања Максимално до 90 дана од пријема фактуре 

Важење понуде: 
(мин 30 дана од дана отварања понуда) 

 

Начин подношења понуде: 
1)    самостално, 
2) заједничка понуда, 
3) са подизвођачем. 

* заокружити начин подношења понуде 

 

Проценат укупне вредности набавке који ће бити поверен 
подизвођачу, као и део предмета набавке који ће извршити преко 
подизвођача 

 

Евентуалне напомене  

 
 
 

______________________ 
Потпис и печат понуђача 
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ПРИЛОГ БР. 7. – ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ СА ОБРАСЦЕМ СТРУКТУРЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ  
 
 

ПАРТИЈА 48. – Потрошни материјал за апарат за 
загревање пацијента 

Попуњава понуђач   

Рбр Врста робе 
Јед. 
мере 

Оквирна 
Количина 

% 
ПДВ-а 

Цена по јед. 
мере без 

ПДВ-а 

Цена по 
јед. мере 

са ПДВ-ом 

Укупна 
вредност без 

ПДВ-а 

Укупна 
вредност са 

ПДВ-ом 

1 
Пoдлoгa зa интрaoпeрaтвнo 
грejaњe пaциjeнтa сa 2 oтвoрa зa 
тoпao вaздух, димeн. 2200x900 кoмaдa 15 

    
 

2 

Прeкривкa зa пoстoпeрaтивнo 
грejaњe пaциjeнaтa зa цeлo тeлo 
сa 2 oтвoрa зa тoпao вaздух, 
димeн. 2180x1270 кoмaдa 30 

    

 

 
 

Укупна вредност понуде без ПДВ-а:  

Проценат  и износ ПДВ-а:  

Укупна вредност  понуде са ПДВ-ом  

Рок испоруке:  

Место испоруке ОБ ''др Алекса Савић'' Прокупље 

Рок плаћања Максимално до 90 дана од пријема фактуре 

Важење понуде: 
(мин 30 дана од дана отварања понуда) 

 

Начин подношења понуде: 
1)    самостално, 
2) заједничка понуда, 
3) са подизвођачем. 

* заокружити начин подношења понуде 

 

Проценат укупне вредности набавке који ће бити поверен 
подизвођачу, као и део предмета набавке који ће извршити преко 
подизвођача 

 

Евентуалне напомене  

 
 

______________________ 
Потпис и печат понуђача 
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ПРИЛОГ БР. 7/2 – ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ СА ОБРАСЦЕМ СТРУКТУРЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ  
 
 

ПАРТИЈА 49. – Стрипер за вене Попуњава понуђач   

Рбр Врста робе 
Јед. 
мере 

Оквирна 
Количина 

% 
ПДВ-а 

Цена по јед. 
мере без 

ПДВ-а 

Цена по 
јед. мере 

са ПДВ-ом 

Укупна 
вредност без 

ПДВ-а 

Укупна 
вредност са 

ПДВ-ом 

1 
Стрипер за вене за једнократну 
употребу кoмaдa 4 

    
 

 
 

Укупна вредност понуде без ПДВ-а:  

Проценат  и износ ПДВ-а:  

Укупна вредност  понуде са ПДВ-ом  

Рок испоруке:  

Место испоруке ОБ ''др Алекса Савић'' Прокупље 

Рок плаћања Максимално до 90 дана од пријема фактуре 

Важење понуде: 
(мин 30 дана од дана отварања понуда) 

 

Начин подношења понуде: 
1)    самостално, 
2) заједничка понуда, 
3) са подизвођачем. 

* заокружити начин подношења понуде 

 

Проценат укупне вредности набавке који ће бити поверен 
подизвођачу, као и део предмета набавке који ће извршити преко 
подизвођача 

 

Евентуалне напомене  

 
______________________ 
Потпис и печат понуђача 
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ПРИЛОГ БР. 7/2 – ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ СА ОБРАСЦЕМ СТРУКТУРЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ  
 
 

ПАРТИЈА 50. – Тубуларна ортоза за лечење венских 
улцера 

Попуњава понуђач   

Рбр Врста робе 
Јед. 
мере 

Оквирна 
Количина 

% 
ПДВ-а 

Цена по јед. 
мере без 

ПДВ-а 

Цена по 
јед. мере 

са ПДВ-ом 

Укупна 
вредност без 

ПДВ-а 

Укупна 
вредност са 

ПДВ-ом 

1 

Тубуларна ортоза отворених 
прстију без подчарапе за 
лечење венских улцера, 
притиска хг 30-40мм, са 
памучном основом, величине С 
– ХХЛ  пар 120 

    

 

 
  

Укупна вредност понуде без ПДВ-а:  

Проценат  и износ ПДВ-а:  

Укупна вредност  понуде са ПДВ-ом  

Рок испоруке:  

Место испоруке ОБ ''др Алекса Савић'' Прокупље 

Рок плаћања Максимално до 90 дана од пријема фактуре 

Важење понуде: 
(мин 30 дана од дана отварања понуда) 

 

Начин подношења понуде: 
1)    самостално, 
2) заједничка понуда, 
3) са подизвођачем. 

* заокружити начин подношења понуде 

 

Проценат укупне вредности набавке који ће бити поверен 
подизвођачу, као и део предмета набавке који ће извршити преко 
подизвођача 

 

Евентуалне напомене  

 
 
 

______________________ 
Потпис и печат понуђача 
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ПАРТИЈА 51. – Материјал за стрес уринарну 
инконтиненцију код жена 

Попуњава понуђач   

Рбр Врста робе 
Јед. 
мере 

Оквирна 
Количина 

% 
ПДВ-а 

Цена по јед. 
мере без 

ПДВ-а 

Цена по 
јед. мере 

са ПДВ-ом 

Укупна 
вредност без 

ПДВ-а 

Укупна 
вредност са 

ПДВ-ом 

1 

Полипропиленски 
монофиламентни макропорозни 
ТОТ субуретрални слинг за 
''OUTSIDE-IN'' или '' INSIDE-
OUT'' технику, укупне дужине 
460-480 мм, ширине 13 мм, 
дијаметра пора 500-1000 μм, 
глатких термокаутеризованих 
ивица, у паковању са два 
семициркуларна инструмента од 
нерђајућег челика за 
једнократну употребу, дијаметра 
3 мм кoмaдa 12 

    

 

 
 

Укупна вредност понуде без ПДВ-а:  

Проценат  и износ ПДВ-а:  

Укупна вредност  понуде са ПДВ-ом  

Рок испоруке:  

Место испоруке ОБ ''др Алекса Савић'' Прокупље 

Рок плаћања Максимално до 90 дана од пријема фактуре 

Важење понуде: 
(мин 30 дана од дана отварања понуда) 

 

Начин подношења понуде: 
1)    самостално, 
2) заједничка понуда, 
3) са подизвођачем. 

* заокружити начин подношења понуде 

 

Проценат укупне вредности набавке који ће бити поверен 
подизвођачу, као и део предмета набавке који ће извршити преко 
подизвођача 

 

Евентуалне напомене  

 
 

______________________ 
Потпис и печат понуђача 
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ПАРТИЈА 52. – Оперативне мрежице Попуњава понуђач   

Рбр Врста робе 
Јед. 
мере 

Оквирна 
Количина 

% 
ПДВ-а 

Цена по јед. 
мере без 

ПДВ-а 

Цена по 
јед. мере 

са ПДВ-ом 

Укупна 
вредност без 

ПДВ-а 

Укупна 
вредност са 

ПДВ-ом 

1 

Полипропиленска мрежица, 
димензија 6x11, грамаже 70г/м2 
, дебљине филамента 150 
микрона  комада  80 

    

 

2 

Полипропиленска мрежица, 
димензија 6x11, грамаже 55г/м2 
, дебљине филамента 100 
микрона  комада  80 

    

 

3 

Полипропиленска мрежица, 
димензија 8,5x15, грамаже 70/м2 
, дебљине филамента 150 
микрона  комада  15 

    

 

4 

Полипропиленска мрежица, 
димензија 8,5x15, грамаже 
55г/м2 , дебљине филамента 
100 микрона  комада  15 

    

 

5 

Полипропиленска мрежица, 
димензија 15x15, грамаже 
70г/м2 , дебљине филамента 
150 микрона  комада  2 

    

 

6 

Полипропиленска мрежица, 
димензија 30x30, грамаже 
70г/м2 , дебљине филамента 
150 микрона  комада  1 

    

 

7 

Полипропиленска мрежица, 
димензија 30x30, грамаже 
55г/м2 , дебљине филамента 
100 микрона  комада  1 

    

 

8 

Полипропиленска мрежица, 
димензија 1,5x30цм, грамаже 
55г/м2 ), дебљине филамента 
100 микрона  комада  2 

    

 

9 

Полипропиленска мрежица, 
димензија 2x20цм, грамаже 
70г/м2 , дебљине филамента 
150 микрона  комада  2 

    

 

 
 

Укупна вредност понуде без ПДВ-а:  

Проценат  и износ ПДВ-а:  

Укупна вредност  понуде са ПДВ-ом  

Рок испоруке:  

Место испоруке ОБ ''др Алекса Савић'' Прокупље 

Рок плаћања Максимално до 90 дана од пријема фактуре 

Важење понуде: 
(мин 30 дана од дана отварања понуда) 
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Начин подношења понуде: 
    1)    самостално, 

2) заједничка понуда, 
3) са подизвођачем. 

* заокружити начин подношења понуде 

 

Проценат укупне вредности набавке који ће бити поверен 
подизвођачу, као и део предмета набавке који ће извршити преко 
подизвођача 

 

Евентуалне напомене  

 
 
 

______________________ 
Потпис и печат понуђача 
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ПАРТИЈА 53. – Оксидисана регенерисана целулоза Попуњава понуђач   

Рбр Врста робе 
Јед. 
мере 

Оквирна 
Количина 

% 
ПДВ-а 

Цена по јед. 
мере без 

ПДВ-а 

Цена по 
јед. мере 

са ПДВ-ом 

Укупна 
вредност без 

ПДВ-а 

Укупна 
вредност са 

ПДВ-ом 

1 
Оксидисана  регенерисана 
целулоза 10х20цм - почетно 
време хемостазе 2 минута комада 10 

    
 

2 
Оксидисана   регенерисана  
целулоза 7,5х5 цм - почетно 
време хемостазе 2 минута комада 10 

    
 

  
 

Укупна вредност понуде без ПДВ-а:  

Проценат  и износ ПДВ-а:  

Укупна вредност  понуде са ПДВ-ом  

Рок испоруке:  

Место испоруке ОБ ''др Алекса Савић'' Прокупље 

Рок плаћања Максимално до 90 дана од пријема фактуре 

Важење понуде: 
(мин 30 дана од дана отварања понуда) 

 

Начин подношења понуде: 
1)    самостално, 
2) заједничка понуда, 
3) са подизвођачем. 

* заокружити начин подношења понуде 

 

Проценат укупне вредности набавке који ће бити поверен 
подизвођачу, као и део предмета набавке који ће извршити преко 
подизвођача 

 

Евентуалне напомене  

 
 
 

______________________ 
Потпис и печат понуђача 
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ПАРТИЈА 54. – Ресорпивни колаген за хемостазу Попуњава понуђач   

Рбр Врста робе 
Јед. 
мере 

Оквирна 
Количина 

% 
ПДВ-а 

Цена по јед. 
мере без 

ПДВ-а 

Цена по 
јед. мере 

са ПДВ-ом 

Укупна 
вредност без 

ПДВ-а 

Укупна 
вредност са 

ПДВ-ом 

1 
Ресорптивни колаген за 
хемостазу  5 x 8 lyostip или 
одговарајући лист 54 

    
 

2 
Ресорптивни колаген за 
хемостазу 10 x 12 lyostip или 
одговарајући лист 60 

    
 

 
 

Укупна вредност понуде без ПДВ-а:  

Проценат  и износ ПДВ-а:  

Укупна вредност  понуде са ПДВ-ом  

Рок испоруке:  

Место испоруке ОБ ''др Алекса Савић'' Прокупље 

Рок плаћања Максимално до 90 дана од пријема фактуре 

Важење понуде: 
(мин 30 дана од дана отварања понуда) 

 

Начин подношења понуде: 
1)    самостално, 
2) заједничка понуда, 
3) са подизвођачем. 

* заокружити начин подношења понуде 

 

Проценат укупне вредности набавке који ће бити поверен 
подизвођачу, као и део предмета набавке који ће извршити преко 
подизвођача 

 

Евентуалне напомене  

 
 

______________________ 
Потпис и печат понуђача 
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ПАРТИЈА 55. – Облоге за ране Попуњава понуђач   

Рбр Врста робе 
Јед. 
мере 

Оквирна 
Количина 

% 
ПДВ-а 

Цена по јед. 
мере без 

ПДВ-а 

Цена по 
јед. мере 

са ПДВ-ом 

Укупна 
вредност без 

ПДВ-а 

Укупна 
вредност са 

ПДВ-ом 

1 
Инцизиoнa фoлиja sa jodom 
60x52cm фолија 50 

    
 

2 
Инцизиoнa фoлиja sa jodom 
50цмx90cm фолија 15 

    
 

3 Activon tube комада 80      

4 Actilite кутија 10      

5 Algivon кутија 15      

6 Eclypse кутија 5      

7 Advazorb кутија 10      

8  Advazorb border 10x10cm кутија 10      

 
 

Укупна вредност понуде без ПДВ-а:  

Проценат  и износ ПДВ-а:  

Укупна вредност  понуде са ПДВ-ом  

Рок испоруке:  

Место испоруке ОБ ''др Алекса Савић'' Прокупље 

Рок плаћања Максимално до 90 дана од пријема фактуре 

Важење понуде: 
(мин 30 дана од дана отварања понуда) 

 

Начин подношења понуде: 
1)    самостално, 
2) заједничка понуда, 
3) са подизвођачем. 

* заокружити начин подношења понуде 

 

Проценат укупне вредности набавке који ће бити поверен 
подизвођачу, као и део предмета набавке који ће извршити преко 
подизвођача 

 

Евентуалне напомене  

 
 

______________________ 
Потпис и печат понуђача 
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ПАРТИЈА 56. – Стома Попуњава понуђач   

Рбр Врста робе 
Јед. 
мере 

Оквирна 
Количина 

% 
ПДВ-а 

Цена по јед. 
мере без 

ПДВ-а 

Цена по 
јед. мере 

са ПДВ-ом 

Укупна 
вредност без 

ПДВ-а 

Укупна 
вредност са 

ПДВ-ом 

1 
Кеса за колостому са системом 
за закључавање  ф60 комада 180 

    
 

2 
Кеса за илеостому са системом 
за закључавање  ф60 комада 30 

    
 

3 Диск за стому ф 40, 50,60 комада 60      

4 
Диск конвексни, са издвојеним 
хидроколоидом ф50,60 комада 4 

    
 

5 

Једноделни пост – оп сет, 
транспарентни, са прозором, 
испусним вентилом и 
самолепљивом траком за 
затварање ф10-100 комада 6 

    

 

6 
Стрип паста за попуњавање 
већих неравнина око стоме као 
превенција цурења и иритације комада 3 

    
 

7 
Крема за негу иритиране и коже 
са ранама око стоме, 60г комада 1 

    
 

 
 

Укупна вредност понуде без ПДВ-а:  

Проценат  и износ ПДВ-а:  

Укупна вредност  понуде са ПДВ-ом  

Рок испоруке:  

Место испоруке ОБ ''др Алекса Савић'' Прокупље 

Рок плаћања Максимално до 90 дана од пријема фактуре 

Важење понуде: 
(мин 30 дана од дана отварања понуда) 

 

Начин подношења понуде: 
1)    самостално, 
4) заједничка понуда, 
5) са подизвођачем. 

* заокружити начин подношења понуде 

 

Проценат укупне вредности набавке који ће бити поверен 
подизвођачу, као и део предмета набавке који ће извршити преко 
подизвођача 

 

Евентуалне напомене  

 
 

______________________ 
Потпис и печат понуђача 
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ПАРТИЈА 57. – Системи за анестезију Попуњава понуђач   

Рбр Врста робе 
Јед. 
мере 

Оквирна 
Количина 

% 
ПДВ-а 

Цена по јед. 
мере без 

ПДВ-а 

Цена по 
јед. мере 

са ПДВ-ом 

Укупна 
вредност без 

ПДВ-а 

Укупна 
вредност са 

ПДВ-ом 

1 
Систем – бројач капи који 
омогићава константну брзну 
протока  комада  40 

    
 

2 
Сет  за мерење централног 
венског притиска са системом  комада  15 

    
 

3 
Лењир за мерење централног 
венског притиска  комада  10 

    
 

4 Трокрака славина  комада  70      

 
 

Укупна вредност понуде без ПДВ-а:  

Проценат  и износ ПДВ-а:  

Укупна вредност  понуде са ПДВ-ом  

Рок испоруке:  

Место испоруке ОБ ''др Алекса Савић'' Прокупље 

Рок плаћања Максимално до 90 дана од пријема фактуре 

Важење понуде: 
(мин 30 дана од дана отварања понуда) 

 

Начин подношења понуде: 
1)    самостално, 
2) заједничка понуда, 
3) са подизвођачем. 

* заокружити начин подношења понуде 

 

Проценат укупне вредности набавке који ће бити поверен 
подизвођачу, као и део предмета набавке који ће извршити преко 
подизвођача 

 

Евентуалне напомене  

 
 
 

______________________ 
Потпис и печат понуђача 
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ПАРТИЈА 58. – Једнократни сензор сатурације 
кисеоником 

Попуњава понуђач   

Рбр Врста робе 
Јед. 
мере 

Оквирна 
Количина 

% 
ПДВ-а 

Цена по јед. 
мере без 

ПДВ-а 

Цена по 
јед. мере 

са ПДВ-ом 

Укупна 
вредност без 

ПДВ-а 

Укупна 
вредност са 

ПДВ-ом 

1 
Једнократни сензор сатурације 
кисеоником комада 5 

    
 

  
 
 

Укупна вредност понуде без ПДВ-а:  

Проценат  и износ ПДВ-а:  

Укупна вредност  понуде са ПДВ-ом  

Рок испоруке:  

Место испоруке ОБ ''др Алекса Савић'' Прокупље 

Рок плаћања Максимално до 90 дана од пријема фактуре 

Важење понуде: 
(мин 30 дана од дана отварања понуда) 

 

Начин подношења понуде: 
1)    самостално, 
2) заједничка понуда, 
3) са подизвођачем. 

* заокружити начин подношења понуде 

 

Проценат укупне вредности набавке који ће бити поверен 
подизвођачу, као и део предмета набавке који ће извршити преко 
подизвођача 

 

Евентуалне напомене  

 
 

______________________ 
Потпис и печат понуђача 
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ПАРТИЈА 59. – Специфични сетови за урологију Попуњава понуђач   

Рбр Врста робе 
Јед. 
мере 

Оквирна 
Количина 

% 
ПДВ-а 

Цена по јед. 
мере без 

ПДВ-а 

Цена по 
јед. мере 

са ПДВ-ом 

Укупна 
вредност без 

ПДВ-а 

Укупна 
вредност са 

ПДВ-ом 

1 

Сет за супрапубичну дренажу 
мокраћне бешике,са 100% 
силиконским катетером дужине 
42 цм са ознаком за дубину, са 
интегрисаним балоном 5-10 
мл,дводелном канилом И 
стезаљка за катетер-клема,Фр 
14 комада 10 

    

 

2 

Сeт зa супрaпубичну дрeнaжу 
мoкрaћнe бeшикe,сa 100% 
силикoнским кaтeтeрoм дужинe 
40 цм и бaлoнoм 10-
15мл,рaздвojиви трoaкaр и 
скaлпeл,вeличинe Цх 12 и Цх 16  комада 5 

    

 

3 

Сет за нефростому 2 – STEP 
PCN, дводелна пункционалана 
канила са UZ/RTG ознаком на 
врху, жица водич у диспанзеру 
са интралуером спољашни 
дијаметар 0,028-0,038’’, 800мм 
дужине, продуживач катетера 
325мм дужине са апланичним 
водичем, пигтаил катетер од 
полиуретана, радиопактни 30цм 
дужине са централним отвором, 
обложен хидрогелом са 6 
отвора за дренажу са зарезима 
на каналу катетера за 
задржавање шава, II конектор 
без шилерове жице,  II стопкок, 
са конектором за урин кесу, 
димензије ЦХ 6-8-10 комада 50 

    

 

 
 
 

Укупна вредност понуде без ПДВ-а:  

Проценат  и износ ПДВ-а:  

Укупна вредност  понуде са ПДВ-ом  

Рок испоруке:  

Место испоруке 
 

ОБ ''др Алекса Савић'' Прокупље 

Рок плаћања 
 

Максимално до 90 дана од пријема фактуре 

Важење понуде: 
(мин 30 дана од дана отварања понуда) 
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Начин подношења понуде: 
1)    самостално, 
2) заједничка понуда, 
3) са подизвођачем. 

* заокружити начин подношења понуде 

 

Проценат укупне вредности набавке који ће бити поверен 
подизвођачу, као и део предмета набавке који ће извршити преко 
подизвођача 

 

Евентуалне напомене  

 
 
 

______________________ 
Потпис и печат понуђача 
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ПРИЛОГ БР. 7/2 – ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ СА ОБРАСЦЕМ СТРУКТУРЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ  
 
 

ПАРТИЈА 60. – Катетери, сетови и сонде Попуњава понуђач   

Рбр Врста робе 
Јед. 
мере 

Оквирна 
Количина 

% 
ПДВ-а 

Цена по јед. 
мере без 

ПДВ-а 

Цена по 
јед. мере 

са ПДВ-ом 

Укупна 
вредност без 

ПДВ-а 

Укупна 
вредност са 

ПДВ-ом 

1 
Катетер силиконски Т, ЦХ 9, 12 и 
15 са ртг линијом, дужине 50цм 
а дужина Т линије 16цм комада 8 

    
 

2 
‘’Jankauer’’ сет, аспирациона 
канила 6 мм, дужине 300цм са 4 
дистална отвора комада 70 

    
 

3 
‘’Jankauer’’сет, аспирациона 
канила 8 мм,дужине 300цм са 4 
дистална отвора комада 570 

    
 

4 
Сет канила за оxигенацију, софт 
тип, дужине 210 цм без ДЕХП-а комада 1300 

    
 

5 

Сет за мукосукцију са 
двокоморним контејнером 
запремине 40мл и 2 црева, једно 
сукционо а друго са сукционим 
катетером катетером ЦХ 10,12 и 
14 по потреби наручиоца комада 1300 

    

 

6 

Редон вакуум сет хармоника 
запремине 500 мл, са ниским 
притиском, затварачем и 
запушачем са неповратним 
вентилом комада 140 

    

 

7 

Гастрична сонда, дистално 
затворена са 4 велика дистална 
отвора, транспарентним 
конектором на другом крају, 
дужине 80цм величине ЦХ 10 - 
32 комада 300 

    

 

8 

Абдоминални силиконски дрен,  
са РТГ линијом и 6 латерална 
отвора, дужине 50цм, ЦХ 
8,10,12,15,18,21,24,27,30,33,36 комада 300 

    

 

9 

Редон дрен  ЦХ6 - 18, благо 
заобљеног врха и са ртг 
линијом, дужине 50цм са 
перфорацијом на 14цм комада 100 

    

 

 
 

Укупна вредност понуде без ПДВ-а:  

Проценат  и износ ПДВ-а:  

Укупна вредност  понуде са ПДВ-ом  

Рок испоруке:  

Место испоруке ОБ ''др Алекса Савић'' Прокупље 

Рок плаћања Максимално до 90 дана од пријема фактуре 

Важење понуде: 
(мин 30 дана од дана отварања понуда) 
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Начин подношења понуде: 
1)    самостално, 
2) заједничка понуда, 
3) са подизвођачем. 

* заокружити начин подношења понуде 

 

Проценат укупне вредности набавке који ће бити поверен 
подизвођачу, као и део предмета набавке који ће извршити преко 
подизвођача 

 

Евентуалне напомене  

 
 
 

______________________ 
Потпис и печат понуђача 
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ПРИЛОГ БР. 7/2 – ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ СА ОБРАСЦЕМ СТРУКТУРЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ  
 

ПАРТИЈА 61. – Материјал за урологију 
 

Попуњава понуђач   

Рбр Врста робе 
Јед. 
мере 

Оквирна 
Количина 

% 
ПДВ-а 

Цена по 
јед. мере 
без ПДВ-а 

Цена по 
јед. мере 

са ПДВ-ом 

Укупна 
вредност 
без ПДВ-а 

Укупна 
вредност са 

ПДВ-ом 

1 
Катетер ‘’foly’’, двокраки, латеx, са 
балоном, ЦХ 14 - 22 комада 4600 

    
 

2 

Двоканални ‘’foly’’ катетер, 100 % 
силикон, цилиндричан нелатон, 
радиопактни врх, радиопактна линија 
целом дужином, димензије ЦХ 12 - 
24,дужине до 41 цм, балон 10 мл, 2 
отвора, дужина боравка у организму 
до 6 недеља комада 260 

    

 

3 

Троканални ‘’foly’’ катетер, 100 % 
силикон, цилиндричан, радиопактни 
врх, радиопактна линија целом 
дужином, димензије ЦХ 16 - 24, балон 
40 - 80 мл, 2 отвора комада 80 

    

 

4 

Уретерални катетер без балона, 
ПВЦ,silikoniziran ‘’tieman’’ врх са 2 
окца, димензије ЦХ 12 - 24, дужина 40 
цм, комада 30 

    

 

5 
Уретерални катетер без балона, ПВЦ, 
‘’tieman’’  врх са 2 окца, димензије ЦХ 
8 и ЦХ 10 дужина 40 цм комада 30 

    
 

6 

Троканални ‘’foly’’ катетер, 100 % 
силикон, ‘’delinotte (mercier)’’, 
радиопактни врх, радиопактна линија 
целом дужином, димензије ЦХ 16 - 24, 
балон 40 - 80 мл зависно од величине 
катетера, 2 отвора комада 110 

    

 

7 

Двоканални ’foly’’ катетер, 100 % софт 
силикон,  тип тиман, са оливом, 
димензије ЦХ 12-24, балон 10 
мл,dužine 41 cm комада 180 

    

 

8 
Двоканални ’foly’’ катетер, 100 % софт 
силикон, ЦХ 6, 8, 10, педијатријски, 
dužine 31 cm комада 20 

    
 

9 
Нелатом катетер ПВЦ без балона ЦХ 
12, женски, дужине 18 цм комада 20 

    
 

10 

‘’DJ’’ сонда, Ch 4,8,6 ; 7 dužine 28 cm  
од полиуретана,са градацијама у 
цм,радиопактна целом дужином ,са 
пигтејл и дренажним отворима,без 
латекса комада 20 

    

 

11 
‘’Pezzer’’ катетер,без балона,од 
латеxа,Цх 10-44,дужине 35 цм комада 5 

    
 

12 

Ректални катетер,од високо 
квалитетног ПВЦ-а, отпоран на 
савијање и лак за уводјење,са 
заобљеним затвореним врхом у 
дисталном делу,са два латерална 
отвора на дисталном делу,дужине 40 
цм комада 200 

    

 

13 
Систем за мерење сатне диурезе, са 
градуисаном комором 500мл, комада 2 
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интегрисаном комором од 50мл за 
мерење малих количина и кесом од 
2000мл са испустом и тубом од 120цм, 
са ситемом за узимање узорака без 
игле комором за превенцију 
интралуминалних онфекција и нон-
рефлукс валвулом 

14 Уретерална сонда цх 6,7 комада 10      

15 Chevassi сонда  Ch 5-7 комада 5      

  
 

Укупна вредност понуде без ПДВ-а:  

Проценат  и износ ПДВ-а:  

Укупна вредност  понуде са ПДВ-ом  

Рок испоруке:  

Место испоруке ОБ ''др Алекса Савић'' Прокупље 

Рок плаћања Максимално до 90 дана од пријема фактуре 

Важење понуде: 
(мин 30 дана од дана отварања понуда) 

 

Начин подношења понуде: 
1)    самостално, 
2) заједничка понуда, 
3) са подизвођачем. 

* заокружити начин подношења понуде 

 

Проценат укупне вредности набавке који ће бити поверен 
подизвођачу, као и део предмета набавке који ће извршити преко 
подизвођача 

 

Евентуалне напомене  

 
 

______________________ 
Потпис и печат понуђача 
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ПРИЛОГ БР. 7/2 – ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ СА ОБРАСЦЕМ СТРУКТУРЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ  
 
 

ПАРТИЈА 62. – Урин кесе са испустом Попуњава понуђач   

Рбр Врста робе 
Јед. 
мере 

Оквирна 
Количина 

% 
ПДВ-а 

Цена по јед. 
мере без 

ПДВ-а 

Цена по 
јед. мере 

са ПДВ-ом 

Укупна 
вредност без 

ПДВ-а 

Укупна 
вредност са 

ПДВ-ом 

1 

Урин кеса стерилна запремине 
2.000мл, дужина црева 120цм са 
испусним вентилом у најнижој 
тачки комада 9000 

    

 

2 
Кеса за урин са комором за 
мерење диурезе комада 

20     
 

3 
Стерилна урин кеса 
педијатријска комада 1000 

    
 

4 Урин кеса уз ногу 600/900ml комада 150      

5 
Урин кеса са портом за 
узорковање 

комада 
400     

 

6 
Екстензиона линија за урин кесу 
уз ногу са адаптером 

комада 
150 

    
 

 
 

Укупна вредност понуде без ПДВ-а:  

Проценат  и износ ПДВ-а:  

Укупна вредност  понуде са ПДВ-ом  

Рок испоруке:  

Место испоруке ОБ ''др Алекса Савић'' Прокупље 

Рок плаћања Максимално до 90 дана од пријема фактуре 

Важење понуде: 
(мин 30 дана од дана отварања понуда) 

 

Начин подношења понуде: 
1)    самостално, 
2) заједничка понуда, 
3) са подизвођачем. 

* заокружити начин подношења понуде 

 

Проценат укупне вредности набавке који ће бити поверен 
подизвођачу, као и део предмета набавке који ће извршити преко 
подизвођача 

 

Евентуалне напомене  

 
 
 

______________________ 
Потпис и печат понуђача 
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ПРИЛОГ БР. 7/2 – ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ СА ОБРАСЦЕМ СТРУКТУРЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ  
 

ПАРТИЈА 63. – Материјал за гинекологију Попуњава понуђач   

Рбр Врста робе 
Јед. 
мере 

Оквирна 
Количина 

% 
ПДВ-а 

Цена по јед. 
мере без 

ПДВ-а 

Цена по 
јед. мере 

са ПДВ-ом 

Укупна 
вредност без 

ПДВ-а 

Укупна 
вредност са 

ПДВ-ом 

1 

Кирета интраутерина,за 
аспирацију 
,флексибилна,Kарман  
тип,величине D4-D9 mm,дужине 
24 cm ,a 50 kom паковање 1 

    

 

2 

Кирета интраутерина,за 
аспирацију 
,флексибилна,Kарман  
тип,величине D4-D8 mm,дужине 
24 cm ,a 50 kom паковање 1 

    

 

3 

Идентификационе траке за 
бебе, провидне силиконске са  
одштампаним редмин бројем и 
називом установе комада 500 

    

 

4 

Идентификационе траке за 
мајке,  провидне силиконске са  
одштампаним редмин бројем и 
називом установе комада 500 

    

 

5 Штипаљке за пупчаник комада 600      

6 Презервативи комада 3000      

7 

Пелене за једнократну употребу 
за новорођенчад, већа моћ 
апсорпције, хипоалергијске 
(Pampers или 
одговарајуће)Тт=3-6 kg (2-5 kg)  комада 15000 

    

 

 

Укупна вредност понуде без ПДВ-а:  

Проценат  и износ ПДВ-а:  

Укупна вредност  понуде са ПДВ-ом  

Рок испоруке:  

Место испоруке ОБ ''др Алекса Савић'' Прокупље 

Рок плаћања Максимално до 90 дана од пријема фактуре 

Важење понуде: 
(мин 30 дана од дана отварања понуда) 

 

Начин подношења понуде: 
1)    самостално, 
2) заједничка понуда, 
3) са подизвођачем. 

* заокружити начин подношења понуде 

 

Проценат укупне вредности набавке који ће бити поверен 
подизвођачу, као и део предмета набавке који ће извршити преко 
подизвођача 

 

Евентуалне напомене  

 
______________________ 
Потпис и печат понуђача 
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ПРИЛОГ БР. 7/2 – ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ СА ОБРАСЦЕМ СТРУКТУРЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ  
 
 

ПАРТИЈА 64. – Сет за укључење и искључење дијализе Попуњава понуђач   

Рбр Врста робе 
Јед. 
мере 

Оквирна 
Количина 

% 
ПДВ-а 

Цена по јед. 
мере без 

ПДВ-а 

Цена по 
јед. мере 

са ПДВ-ом 

Укупна 
вредност без 

ПДВ-а 

Укупна 
вредност са 

ПДВ-ом 

1 

Сет за укључење и искључење 
пацијената на дијализи  треба да 
садржи минимум  количине са 
минимум димензијама:                                                                                
непропусну подлошку 50 cm x 50 
cm - 1 комад;                 
нитрилне рукавице  без талка - 4 
комада;                                
фластер траке самолепљиве 14,5 
cm x 1,5 cm - 4 комада;  
фластер траке самолепљиве  14,5 
cm x 2,5 cm - 4 комада;  
неткане вишеслојне тупфер газе 
7,5 cm x 7,5 cm - 10 комада  
и компресивне фластере  - 2 
комада. сет 3800 

    

 

  
 
 

Укупна вредност понуде без ПДВ-а:  

Проценат  и износ ПДВ-а:  

Укупна вредност  понуде са ПДВ-ом  

Рок испоруке:  

Место испоруке ОБ ''др Алекса Савић'' Прокупље 

Рок плаћања Максимално до 90 дана од пријема фактуре 

Важење понуде: 
(мин 30 дана од дана отварања понуда) 

 

Начин подношења понуде: 
1)    самостално, 
4) заједничка понуда, 
5) са подизвођачем. 

* заокружити начин подношења понуде 

 

Проценат укупне вредности набавке који ће бити поверен 
подизвођачу, као и део предмета набавке који ће извршити преко 
подизвођача 

 

Евентуалне напомене  

 
 

______________________ 
Потпис и печат понуђача 
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ПРИЛОГ БР. 7/2 – ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ СА ОБРАСЦЕМ СТРУКТУРЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ  
 
 

ПАРТИЈА 65. – NaCl  0,9% за дијализу Попуњава понуђач   

Рбр Врста робе 
Јед. 
мере 

Оквирна 
Количина 

% 
ПДВ-а 

Цена по јед. 
мере без 

ПДВ-а 

Цена по 
јед. мере 

са ПДВ-ом 

Укупна 
вредност без 

ПДВ-а 

Укупна 
вредност са 

ПДВ-ом 

1 
NaCl 0,9% за дијализу,  кеса  (a 1 
lit.) са luer-lok прикључцима литара 1700 

    
 

  
 
 

Укупна вредност понуде без ПДВ-а:  

Проценат  и износ ПДВ-а:  

Укупна вредност  понуде са ПДВ-ом  

Рок испоруке:  

Место испоруке ОБ ''др Алекса Савић'' Прокупље 

Рок плаћања Максимално до 90 дана од пријема фактуре 

Важење понуде: 
(мин 30 дана од дана отварања понуда) 

 

Начин подношења понуде: 
1)    самостално, 
6) заједничка понуда, 
7) са подизвођачем. 

* заокружити начин подношења понуде 

 

Проценат укупне вредности набавке који ће бити поверен 
подизвођачу, као и део предмета набавке који ће извршити преко 
подизвођача 

 

Евентуалне напомене  

 
 

______________________ 
Потпис и печат понуђача 
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ПРИЛОГ БР. 7/2 – ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ СА ОБРАСЦЕМ СТРУКТУРЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ  
 
 

ПАРТИЈА 66. – Филтер за респиратор Попуњава понуђач   

Рбр Врста робе 
Јед. 
мере 

Оквирна 
Количина 

% 
ПДВ-а 

Цена по јед. 
мере без 

ПДВ-а 

Цена по 
јед. мере 

са ПДВ-ом 

Укупна 
вредност без 

ПДВ-а 

Укупна 
вредност са 

ПДВ-ом 

1 
Филтер за респиратор са 
луером, за размену топлоте и 
влаге 

 
 

кoмaдa 150 
    

 

2 
Катетер – наставак за филтер за 
респиратор, ErgoStar или 
одговарајући 

 
 

кoмaдa 10 
    

 

  
 

Укупна вредност понуде без ПДВ-а:  

Проценат  и износ ПДВ-а:  

Укупна вредност  понуде са ПДВ-ом  

Рок испоруке:  

Место испоруке ОБ ''др Алекса Савић'' Прокупље 

Рок плаћања Максимално до 90 дана од пријема фактуре 

Важење понуде: 
(мин 30 дана од дана отварања понуда) 

 

Начин подношења понуде: 
1)    самостално, 
2) заједничка понуда, 
3) са подизвођачем. 

* заокружити начин подношења понуде 

 

Проценат укупне вредности набавке који ће бити поверен 
подизвођачу, као и део предмета набавке који ће извршити преко 
подизвођача 

 

Евентуалне напомене  

 
 
 

______________________ 
Потпис и печат понуђача 
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ПРИЛОГ БР. 7/2 – ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ СА ОБРАСЦЕМ СТРУКТУРЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ  
 
 

ПАРТИЈА 67. – Комплет црева за анестезију Попуњава понуђач   

Рбр Врста робе 
Јед. 
мере 

Оквирна 
Количина 

% 
ПДВ-а 

Цена по јед. 
мере без 

ПДВ-а 

Цена по 
јед. мере 

са ПДВ-ом 

Укупна 
вредност без 

ПДВ-а 

Укупна 
вредност са 

ПДВ-ом 

1 

Комплет (сет) црева за 
анестезију, за једнократну 
употребу, за одрасле. Основни 
систем за дисање се састоји од 
2 респираторна црева дужине 
1,5м, балона за дисање и црева 
дужине 0,8м 

 
 
 
 
 
 

кoмaдa 300 

    

 

  
 
 

Укупна вредност понуде без ПДВ-а:  

Проценат  и износ ПДВ-а:  

Укупна вредност  понуде са ПДВ-ом  

Рок испоруке:  

Место испоруке ОБ ''др Алекса Савић'' Прокупље 

Рок плаћања Максимално до 90 дана од пријема фактуре 

Важење понуде: 
(мин 30 дана од дана отварања понуда) 

 

Начин подношења понуде: 
1)    самостално, 
2) заједничка понуда, 
3) са подизвођачем. 

* заокружити начин подношења понуде 

 

Проценат укупне вредности набавке који ће бити поверен 
подизвођачу, као и део предмета набавке који ће извршити преко 
подизвођача 

 

Евентуалне напомене  

 
 

______________________ 
Потпис и печат понуђача 
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ПРИЛОГ БР. 7/2 – ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ СА ОБРАСЦЕМ СТРУКТУРЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ  
 
 

ПАРТИЈА 68. – Материјал за  анестезију Попуњава понуђач   

Рбр Врста робе 
Јед. 
мере 

Оквирна 
Количина 

% 
ПДВ-а 

Цена по јед. 
мере без 

ПДВ-а 

Цена по 
јед. мере 

са ПДВ-ом 

Укупна 
вредност без 

ПДВ-а 

Укупна 
вредност са 

ПДВ-ом 

1 

Ендотрахеални тубус са 
балоном, за орално назалну 
интубацију, тип ‘’Magill’’ ЦХ 7 – 
ЦХ 9 комада 900 

    

 

2 
Endotrahealni tubus sa 
balonom,100% silikon,Ch 7; 7,5; 8 комада 6 

    
 

3 
Тубуси армирани ЦХ 3,5 – ЦХ 
9,5 комада 160 

    
 

4 Интродуцер за тубус цх14 комада 6      

5 
Централни венски катетер, 
тролуменски 7 Фр / 20 цм, са 
сетом за пласирање комада 40 

    
 

6 

Фластер за централни венски 
катетер, у облику слова омега, 
транспарентан,са две лепљиве 
траке и са пенастом траком по 
ободу за лакше постављање и 
скидање 7,5x6,5цм комада 10 

    

 

7 

Фластер за централни венски 
катетер, правоугаон, 
транспарентан,са четири 
лепљиве траке и са пенастом 
траком по ободу за лакше 
постављање и скидање 13x10цм комада 35 

    

 

8 
Централни венски катетер, 
тролуменски 11,25 - 14 Фр и , са 
сетом за пласирање комада 10 

    
 

9 
Аспирациони катетер са благо 
заобљеним врхомЦХ10 И ЦХ14  комада 

1700     
 

10 

Ларингелна маска, величине 1 - 
5, за једнократну употребу, са 
решеткастом заштитом од 
западања глотиса и опструкције 
дисајног пута комада 

2     

 

11 

Ларингелна маска, величине 1 - 
5, за једнократну употребу, са 
гастричним приступом и кафом 
на надувавање комада 15 

    

 

12 
Орални тубус, ''airway'', 
полутранспарентан, са ојачаним 
делом стерилан (величина 2-5) комада 15 

    
 

13 

Маска за амбу балон -  
анатомска, силиконска, 
провидна, са држачима за 
каишеве, за вишекратну 
употребу  комада 6 

    

 

14 

Носач црева ''Ulm pattern'' или 
одговарајуће,са ротирајућим 
диском за 360°,монтиран за 
флексибилни спирални 
окретач,са паралелним 
удубљењем комада 6 
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15 
Y-конектор-пластичан,2x I.D. 15 ,  
1 x O.D. 22/ I.D. 15 комада 3 

    
 

16 

Назална туба са Marphy оком, 
мекан ПВЦ,за дуготрајну 
интубацију са  high volume, low -
pressure балоном.Фиксирани 
конектор,отвор за Луер и Луер 
Лоцк шприцеве,купирани 
атрауматски врх,континуирани 
маркер за X зрачење,плави 
пилот балон,градуисана,без 
латекса. Цх 3-8 комада 15 

    

 

17 
Ултразвучна игла за блок 
анестезију 70,90,120мм комада 50 

    
 

18 Епидуралне игле  18 Г комада 20      

19 

Спинална игла са qуинцке косо 
заоштреним врхом 18,19,21  
,22,23,24 i 25Г, дужина 90мм, 
ugao 20 степени комада 600 

    

 

20 

Спинална игла 22 Г, игла са 
пенцил поинт врхом, за 
спиналну анестезију и 
дијагностичку, лумбалну 
пункцију комада 180 

    

 

21 
Сет за епидуралну анестезију 18 
Г , dužina igle 80 mm ,dužina 
katetera 100 мм комада 10 

    
 

22 
Игла за периферну нервну 
стимулацију применом "single 
shot" технике, 21 и 25 г комада 10 

    
 

 
 

Укупна вредност понуде без ПДВ-а:  

Проценат  и износ ПДВ-а:  

Укупна вредност  понуде са ПДВ-ом  

Рок испоруке:  

Место испоруке ОБ ''др Алекса Савић'' Прокупље 

Рок плаћања Максимално до 90 дана од пријема фактуре 

Важење понуде: 
(мин 30 дана од дана отварања понуда) 

 

Начин подношења понуде: 
1)    самостално, 
2) заједничка понуда, 
3) са подизвођачем. 

* заокружити начин подношења понуде 

 

Проценат укупне вредности набавке који ће бити поверен 
подизвођачу, као и део предмета набавке који ће извршити преко 
подизвођача 

 

Евентуалне напомене  

 
______________________ 
Потпис и печат понуђача 
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ПРИЛОГ БР. 7/2 – ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ СА ОБРАСЦЕМ СТРУКТУРЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ  

 
ПАРТИЈА 69. – Материјал за онкологију 
 

Попуњава понуђач   

Рбр Врста робе 
Јед. 
мере 

Оквирна 
Количина 

% 
ПДВ-а 

Цена по јед. 
мере без 

ПДВ-а 

Цена по 
јед. мере 

са ПДВ-ом 

Укупна 
вредност без 

ПДВ-а 

Укупна 
вредност са 

ПДВ-ом 

1 

Нестерилне заштитне рукавице 
за рад са цитостатицима 
 
Материјал: комбинација неопрен 
и нитрил 
-дужина рукавица: најмање 
300мм 
-дебљина рукавица 0.14 - 
0.17мм (мерено на прстима) 
-Без талка (тестирано у складу 
ЕН ИСО 21171:2006 или 
одговарајуће) 
-тестиране у складу са АСТМ Д 
6978 - 05 или одговарајуће 
(извештај тестирања доставити) 
-АQL 0.25 - 0.65 - тестирано у 
складу са ЕН 374 - 2:2014 или 
одговарајуће 
-тестиране у складу са ЕН 374-
3:2003 или одговарајуће 
(извештај тестирања доставити) 
-на прстима храпава површина 
да се омогући добар хват и у 
сувим и влажним условима 
-да су примерене за двојно 
орукавичење у различитим 
бојама - да боја не буде бела 
-доставити декларацију о 
усаглашености ППЕ за личну 
безбедност, категорија III (у 
складу са директивом 
Regulation(EU) 2016/425 или 
одговарајућом комада 1500 

    

 

2 

Заштитна  подлога за припрему  
цитостатика под ламинаром, 
нестерилна, димензије око 
40x55 цм  
• Трослојна и добро упијајућа 
• Горњи и средњи слој треба да 
су добро упијајући 
• Доњи слој непропусан за 
течности и мора добро да 
пријања уз подлогу 
• због пожељног контраста и 
боје већине лекова да подлога 
не буде беле боје 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

комада 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

60 

    

 

 
 

Укупна вредност понуде без ПДВ-а:  

Проценат  и износ ПДВ-а:  

Укупна вредност  понуде са ПДВ-ом  
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Рок испоруке:  

Место испоруке ОБ ''др Алекса Савић'' Прокупље 

Рок плаћања Максимално до 90 дана од пријема фактуре 

Важење понуде: 
(мин 30 дана од дана отварања понуда) 

 

Начин подношења понуде: 
1)    самостално, 
2) заједничка понуда, 
3) са подизвођачем. 

* заокружити начин подношења понуде 

 

Проценат укупне вредности набавке који ће бити поверен 
подизвођачу, као и део предмета набавке који ће извршити преко 
подизвођача 

 

Евентуалне напомене  

 
______________________ 
Потпис и печат понуђача 
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ПРИЛОГ БР. 7/2 – ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ СА ОБРАСЦЕМ СТРУКТУРЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ  
 
 
 

ПАРТИЈА 70. – Алкохол Попуњава понуђач   

Рбр Врста робе 
Јед. 
Мере 

Оквирна 
Количина 

% 
ПДВ-а 

Цена по јед. 
Мере без 

ПДВ-а 

Цена по 
јед. Мере 

са ПДВ-ом 

Укупна 
вредност без 

ПДВ-а 

Укупна 
вредност са 

ПДВ-ом 

1 

Aлкoхoл  96%  рeф. (бaлoн á 5 
лит или á 1 лит ) – прoизвoд 
трeбa дa oдгoвaрa 
фaрмaкoпejскoм квaлитeту 

литара 1400     

 

 
 

Укупна вредност понуде без ПДВ-а:  

Проценат  и износ ПДВ-а:  

Укупна вредност  понуде са ПДВ-ом  

Рок испоруке:  

Место испоруке ОБ ''др Алекса Савић'' Прокупље 

Рок плаћања Максимално до 90 дана од пријема фактуре 

Важење понуде: 
(мин 30 дана од дана отварања понуда) 

 

Начин подношења понуде: 
1)    самостално, 
2) заједничка понуда, 
3) са подизвођачем. 

* заокружити начин подношења понуде 

 

Проценат укупне вредности набавке који ће бити поверен 
подизвођачу, као и део предмета набавке који ће извршити преко 
подизвођача 

 

Евентуалне напомене  

 
 

______________________ 
Потпис и печат понуђача 
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ПРИЛОГ БР. 8  - МОДЕЛ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 
 
Понуђач је дужан да попуни сва поља, парафира, овери печатом сваку страну и потпише модел уговора, чиме потврђује 
да се слаже са моделом Уговора. 
 
Закључен  дана ____. ____. 2020. год. између уговорних страна: 
  
Наручиоца  Опште болнице “др Алекса Савић’’ са седиштем у Прокупљу, 
Ул. Пасјачка бр.2, кога заступа директор др Сњежана Арсић  
(у даљем тексту : наручилац)  
  
и 
 
________________________ са седиштем у _______________________________ 
ул. ___________________ бр.___, кога заступа директор ______________________ 
(у даљем тексту : понуђач)  
 
Подаци о наручиоцу:     Подаци о понуђачу : 

ПИБ :                     107442991 ПИБ :                        

Матични бр. :        17825755 Матични бр. :         

Бр.рачуна :            840 –843661-69 Бр.рачуна :         

Телефон :             027/321-087 Телефон :             

Телефакс :            027324-762 Телефакс :            

E-mail:                   office@bolnicaprokuplje.com E-mail:           

 
Основ уговора: 
 

Број и датум  позива за подношење понуда Бр.___.од ______2020.год. 

Број и датум одлуке о додели уговора Бр.___.од ______2020.год. 

 

 
Понуда изабраног понуђача бр._______од _________2020. 
 

 
      Члан 1. 
Предмет овог уговора је набавка добара – Санитетског потрошног материјала за 2020. годину за потребе Опште болнице 
''др Алекса Савић'' Прокупље, по партијама  (ЈН бр. 16/2020). 
 
      Члан 2. 
Саставни део овог Уговора је понуда Понуђача, заведена код Наручиоца под бр. _____ од _________ 2020. године, која је 
достављена по јавном позиву и прихваћена од стране комисије Наручиоца. 
 
      Члан 3.  
Вредност уговорене јавне набавке из понуде Понуђача бр.__ од ______2020.године износи: 

- за партију 1- Убодни материјал, износи __________________ дин.без ПДВ-а,  

- за партију 2- Кецеља једнократна од полиетилена, износи __________________ дин.без ПДВ-а,  

- за партију 3 - Скалпел ножићи, износи __________________ дин.без ПДВ-а, 

- за партију 4- Завојни материјал, износи _________________ дин.без ПДВ-а, 

- за партију 5- Фластери,  износи __________________ дин.без ПДВ-а, 

- за партију 6- Материјал од пластике, износи _______________ дин.без ПДВ-а, 

- за партију 7 - Шпатуле, износи _____________________ дин.без ПДВ-а, 

- за партију 8- Хемикалије, износи ___________________ дин.без ПДВ-а, 

  - за партију 9- Електроде за кардиологију, износи __________________ дин.без ПДВ-а,  
  - за партију 10- Неутралне електроде,  износи __________________ дин.без ПДВ-а,  
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  - за партију 11 -Елкектроде за пејсинг, износи __________________ дин.без ПДВ- а, 
  - за партију 12- Електроде за ЕМГ, износи  _________________ дин.без ПДВ-а, 
  - за партију 13- Гел за ултразвук и ЕКГ дефибрилатор, износи __________________ дин.без ПДВ-а, 
  - за партију 14- Гел и шампон за ЕЕГ, износи _______________ дин.без ПДВ-а, 
  - за партију 15- Гел за физикалну медицину, износи __________________ дин.без ПДВ-а, 
  - за партију 16- Папири и усници, износи ___________________ дин.без ПДВ-а, 
  - за партију 17 -Траке за контролу стерилизације,износи __________________ дин.без ПДВ- а, 
  - за партију 18- Потрошни материјал за Integrapack систем, износи _________________ дин.без ПДВ-а, 
  - за партију 19- Траке за мерење шећера за апарат Accu check peforma, износи __________________ дин.без ПДВ-а, 
  - за партију 20- Инхалациони алергени за кожни ''Prick'' тест, износи _______________ дин.без ПДВ-а, 
  - за партију 21- Брзи тестови, износи ___________________ дин.без ПДВ-а, 
  - за партију 22- Пластични наставци за аутоматске пипете, износи __________________ дин.без ПДВ-а, 
  - за партију 23- Лабораторијско стакло и пластика, износи __________________ дин.без ПДВ-а, 
  - за партију 24- Вакум системи  - група 1, износи _______________ дин.без ПДВ-а, 
  - за партију 25- Вакум системи  - група 2, етарских уља, износи _____________________ дин.без ПДВ-а, 
  - за партију 26- Ланцете и ланцетар, износи _________________ дин.без ПДВ-а, 
  - за партију 27 -''Luer'' адаптери, износи __________________ дин.без ПДВ- а, 
  - за партију 28- Топломери, износи _________________ дин.без ПДВ-а, 
  - за партију 29- Секач за таблете, износи _________________ дин.без ПДВ-а, 
  - за партију 30- Олива за испитивање слуха,  износи ___________________ дин.без ПДВ-а, 
  - за партију 31- Сонда за апарат CARDIOQ,  износи _____________________ дин.без ПДВ-а, 
  - за партију 32- Материјал за скенер,  износи ___________________ дин.без ПДВ-а, 
  - за партију 33- Касете за прикупљање течности на апарату за операцију катаракте,  износи __________________ 
дин.без ПДВ-а, 
  - за партију 34- CО2 абсорбер, износи _______________ дин.без ПДВ-а, 
  - за партију 35- CO2 clic absorber 800+- група 1, износи _____________________ дин.без ПДВ-а, 
  - за партију 36- Кукица за ултразвучни нож ''Ultra Harmonic Skalpel Generator 300'', износи _______________ дин.без ПДВ-а, 
  - за партију 37 - Додаци за инфузиону пумпу,износи __________________ дин.без ПДВ- а, 
  - за партију 38- Клипсеви за појединачни клип апликатор, износи _________________ дин.без ПДВ-а, 
  - за партију 39- Шаржер за аутоматски клип апликатор ''MICROLINE'', износи _________________ дин.без ПДВ-а, 
  - за партију 40- Импрегнирана компреса, износи _______________ дин.без ПДВ-а, 
  - за партију 41- Стаплер, износи _____________________ дин.без ПДВ-а, 
  - за партију 42- Патела сет,  износи ___________________ дин.без ПДВ-а, 
  - за партију 43- Вентрофил,  износи __________________ дин.без ПДВ-а, 
  - за партију 44- Потрошни материјал за ''VAC'' терапију,  износи _______________ дин.без ПДВ-а, 
  - за партију 45- Форцепс за гастроскоп и колоноскоп, износи _____________________ дин.без ПДВ-а, 
  - за партију 46- Потрошни лапороскопски материјал,  износи ___________________ дин.без ПДВ-а, 
  - за партију 47 - Потрошни материјал за апарат за грејање крви и раствора ''FLUIDO COMPACT SYSTEM'', износи 
__________________ дин.без ПДВ- а, 
  - за партију 48- Потрошни материјал за апарат за загревање пацијента, износи _________________ дин.без ПДВ-а, 
  - за партију 49- Стрипер за вене, износи _________________ дин.без ПДВ-а, 
  - за партију 50- Тубуларна ортоза за лечење венских улцера ,износи _______________ дин.без ПДВ-а, 
  - за партију 51- Материјал за стрес уринарну инконтиненцију код жена, износи ___________________ дин.без ПДВ-а, 
  - за партију 52- Оперативне мрежице, износи    __________________ дин.без ПДВ-а, 
  - за партију 53- Оксидисана регенерисана целулоза,  износи _______________ дин.без ПДВ-а, 
  - за партију 54- Ресорпивни колаген за хемостазу, износи _____________________ дин.без ПДВ-а, 
  - за партију 55- Облоге за ране, износи _______________ дин.без ПДВ-а, 
  - за партију 56- Стома, износи _____________________ дин.без ПДВ-а, 
  - за партију 57- Системи за анестезију, износи ___________________ дин.без ПДВ-а, 
  - за партију 58- Једнократни сензор сатурације кисеоником, износи    __________________ дин.без ПДВ-а, 
  - за партију 59- Специфични сетрови за урологију, износи _______________ дин.без ПДВ-а, 
  - за партију 60- Катетери, сетови и сонде, износи _____________________ дин.без ПДВ-а, 
  - за партију 61- Материјал за урологију, износи _______________ дин.без ПДВ-а, 
  - за партију 62- Урин кесе са испустом, износи _____________________ дин.без ПДВ-а, 
  - за партију 63- Материјал за гинекологију, износи _______________ дин.без ПДВ-а, 
  - за партију 64- Сет за укључење и искључење дијализе, износи _____________________ дин.без ПДВ-а, 
  - за партију 65- NaCl 0,9% за дијализу, износи ___________________ дин.без ПДВ-а, 
  - за партију 66- Филтер за респиратор, износи _______________ дин.без ПДВ-а, 
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  - за партију 67- Комплет црева за анестезију, износи _____________________ дин.без ПДВ-а, 
  - за партију 68- Материјал за анестезију, износи    __________________ дин.без ПДВ-а, 
  - за партију 69- Материјал за онкологију, износи _______________ дин.без ПДВ-а, 
  - за партију 70- Алкохол, износи _____________________ дин.без ПДВ-а, 
  
 

Члан 4. 
Цена је фиксна и не може се мењати у току реализације уговора. 
 
              Члан  5. 

Наручилац  се обавезује  да по  испоруци  робе  и  достављене  фактуре  понуђача регистроване у Централном 
регистру фактура (Сл.гласник РС број:7/2018), износ  уплати на  жиро  рачун  понуђача  ___________________   
код  банке _____________________ и  то у  року  до 90  дана  од достављене фактуре. 
 

         Члан  6. 
У  случају  да  Понуђач  није  у  могућности  да  испоручи  тражене  производе у року наведеном у чл.8. овог уговора, 
Наручилац  има  право  да  исту  набави  на  другом  месту  при  чему  се  изабрани Понуђач  терети  за  евентуалне  
трошкове  разлике  више  плаћене  цене , додатним  трошковима  везаним  за  ту  набавку  и  евентуалним  штетама  коју  
Наручилац  трпи  због  неизвршења  испоруке  од  стране  изабраног Понуђача.  
Уколико се неиспорука траженог производа понови, тј. уколико  се неуредно  извршавају уговорене обавезе у потпуности 
или делимично или из једне или више партија из члана 3. овог уговора, Наручилац има право да једнострано раскине овај 
уговор писменим  обавештењем  упућеним  Понуђачу  и да тражи наплату менице за добро извршење посла. 
У случају делимичног раскида уговора односно у случају раскида уговора у погледу једне или више партија из члана 3. 
овог уговора, остале одредбе уговора остају на снази. 
 

Члан 7. 
Уговорне стране су сагласне да обавезе које доспевају у наредној буџетској години могу бити реализоване највише до 
износа средстава која ће наручиоцу  за ту намену бити одобрена у тој буџетској години. 
 
                Члан 8. 
Испоруку предметне јавне набавке врши искључиво овлашћени представник понуђача, што подразумева да уколико 
предмет јавне набавке стигне до магацина Наручиоца на други начин, роба ће бити враћена Понуђачу. 
Понуђач се обавезује да по потписивању овог Уговора врши испоруку предметне набавке сукцесивно према захтевима и 
по налогу наручиоца. 
Испорука се врши по пријему поруџбине, у року од __________________________, Ф-ко магацин наручиоца. 
Понуђач се обавезује да уз испоручена предметна добра испостави наручиоцу фактуру која мора садржати позив 
на број уговора, број партије по коме врши испорука и рок употребе предметног добра. 
Рок употребе понуђених добара мора бити минумум годину дана од момента испоруке. 
За добра која немају произвођачки  рок трајања од годину дана,  услов је, да у том случају, у тренутку испоруке важи рок 
трајања који је произвођач одредио за тражено добро. 
 
 
      Члан 9. 
Понуђач се обавезује да приликом потписивања Уговора достави наручиоцу, за добро извршење посла, у потпуности 
попуњено Менично писмо – овлашћење и меницу у висини од 10% вредности уговора, за корисника соло менице и 
потписану и оверену печатом соло меницу. 
 
      Члан 10. 
Предметна набавка мора бити упакована на начин који је уобичајен за ту врсту добра и испоручена у оригиналној 
амбалажи произвођача. 
 
      Члан 11. 
Уговорне стране су сагласне да се врши комисијска примопредаја предметне набавке и о томе сачини записник од 
овлашћених представника уговорних страна. Уколико комисија уочи неке недостатке приликом пријема набавке, било 
кванитативне, било квалитативне, констатоваће их записнички. Евентуална рекламација од стране Наручиоца на 
испоручене количине мора бити сачињена у писаној форми и достављена понуђачу у року од 24 (двадесетчетири) часа. 
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Уколико се испоруком не задовољи квалитет, понуђач је у обавези да наручиоцу одмах, а најкасније у року од три дана 
испоручи другу количину добара одговарајућег квалитета.  
Квалитет предметне набавке мора у потпуности одговарати: 
- важећим домаћим, европским, међународним или другим стандардима и сродним документима за ту врсту добара и 
- уверењима о квалитету и атестима достављеним уз понуду понуђача. 
Наручилац је овлашћен да врши контролу квалитета испоручене предметне набавке у било које време и без претходне 
најаве на месту пријема, током или после испоруке, са правом да узорке предметне набавке из било које испоруке 
достави независној специјализованој институцији ради анализе. 
У случају када независна специјализована институција утврди одступање од уговореног квалитета предметне набавке, 
трошкови анализе падају на терет понуђача. 
 
      Члан 12. 
Наступање више силе ослобађа од одговорности Уговорне стране за кашњење у извршењу уговорених обавеза. О 
датуму наступања, трајању и датуму престанка више силе, уговорне стране су обавезне, да једна другу обавесте писаним 
путем у року од 24 (двадесетчетири) часа. 
Као случајеви више силе сматрају се природне катастрофе, пожар, поплава, експлозија, транспортне несреће, одлуке 
органа власти и други случајеви, који су Законом утврђени као виша сила. 
 
      Члан 13. 
У  случају  не  испуњења  обавеза  из  овог  уговора , за  евентуалне  спорове  утврђује  се  надлежност  Трговинског  суда  
у  Нишу  . 
 
       Члан 14. 
Уговорна страна која је незадовољна испуњењем уговорних обавеза друге уговорне стране има право да једнострано 
раскине уговор писаним путем, са отказним роком од 5 дана, под условом да је своје уговорне обавезе у потпуности 
испунила. 
 
      Члан 15. 
Измене и допуне текста овог Уговора могуће су само уз пристанак обе уговорне стране закључивањем Анекса Уговора. 
       
      Члан 16. 
Овај уговор ступа на снагу даном потписивања обе уговорне стране и важи 9 месеци или до реализације укупне 
уговорене вредности. 
 
      Члан 17. 
Овај  уговор  сачињен  је  у  6 ( шест ) истоветних  примерака од  којих  по 3 (три) задржава свака уговорна страна. 
Саставни део овог Уговора су његови прилози, како следи: 
Прилог бр. 1 - Понуда понуђача заведена код наручиоца под бр. ________ од _______ 2020. године 
Прилог бр. 2 - Финансијска гаранција из члана 9. овог уговора  
 
 
 

 
 
 

_______________________                                                                                Општа болница 
_______________________                                                                                      ''др Алекса Савић''  Прокупље 
_______________________                                                                                                     Директор , 
_______________________                                                                                            ______________________ 
                                                                                                                   др  Сњежана Арсић     
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ПРИЛОГ 9 - ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ, СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ 
 
 

 

 

 

Обухваћено прилогом 7 конкурсне документације 
 

 
 
 
 
 
 
 
.  
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ПРИЛОГ 10 – ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ 

 
10.1  Понуђач може да у оквиру понуде достави укупан износ и структуру трошкова припремања понуде. 
10.2  Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду 
трошкова.  
10.3  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 средстава обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у 
својој понуди.  
 
 
 
НАПОМЕНА:  
 
1.  Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац потписују и 
печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће 
попунити, потписати образац.  
 
2.  Достављање овог обрасца није обавезно.  
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ПРИЛОГ 11 – ИЗЈАВА О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

 
 

У складу са чланом 26. Закона, ________________________________________, 
(Назив понуђача) 

 

даје: 

  

ИЗЈАВУ 

О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

  

  
                                                  
Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у отвореном поступку јавне 
набавке  добара САНИТЕТСКОГ ПОТРОШНОГ МАТЕРИЈАЛА, ЈН бр.16/2020, поднео независно, без договора са другим 
понуђачима или заинтересованим лицима. 

 
 

  

Датум: м.п. Овлашћено лице 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. 
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ПРИЛОГ 12 - ИЗЈАВА О ПОШТОВАЊУ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА 
 
 
 
У складу са чл.75. ст.2  ЗЈН _________________________________________________________ 
                                                                             (назив понуђача) 

 

 
 

ИЗЈАВА 
 
 
 

 
Изјављујем, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, да сам при састављању своје понуде за јавну 

набавку број 16/2020 – добра САНИТЕТСКОГ ПОТРОШНОГ МАТЕРИЈАЛА , поштовао обавезе које произлазе из 
важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану 
обављања делатности која је на снази у време подношења понуде.  
  
 
 
 
 

У _______________________      Овлашћено лице понуђача 

Дана_____________________   м.п.   _______________________ 

 
 
 

 
 
 
 
 
НАПОМЕНА:  
1. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац потписују и печатом 
оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, 
потписати образац.  

 
 

 

 

 

 

 

 


