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На основу чл. 32. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012, у даљем тексту:
Закон), чл. 6. Правилника o обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки
и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС” бр. 83/2015), Одлуке о покретању поступка
јавне набавке број 20/19 , деловодни број Одлуке бр.7707 oд 20.11.2019.године и Решења о
образовању комисије за јавну набавку бр. 20/19, бр. Решења 7708 од 20.11.2019.године,
припремљена је:

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
у отвореном поступку за јавну набавку - добра – санитетско потрошног
материјала за потребе Опште болнице ЗЦ Зајечар, ЈН бр. 20/19

Конкурсна документација садржи:
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I
II
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VIII
IX
X
XI
XII

Назив поглавља
Општи подаци о јавној набавци
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квалитета, рок извршења, место извршења или
испoруке добара, евентуалне додатне услуге и сл.
Техничка документација и планови, односно
документација о кредитној способности наручиоца у
случају јавне набавке финансијске услуге кредита
Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл.
75. и 76. Закона и упутство како се доказује
испуњеност тих услова
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3
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I ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ
1. Подаци о наручиоцу
Наручилац: Здравствени центар Зајечар
Адреса: Расадничка бб, 19000 Зајечар
Интернет страница: http://www.zczajecar.com/
2. Врста поступка јавне набавке
Предметна јавна набавка се спроводи у отвореном поступку, у складу са Законом
и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке.
3. Предмет јавне набавке
Предмет јавне набавке бр. 20/19 су добра – санитетско потрошни материјал за
потребе Опште болнице Здравственог центра Зајечар, ЈН бр. 20/19, по
партијама.
4. Циљ поступка
Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци.
5. Напомена уколико је у питању резервисана јавна набавка
Не спроводи се резервисана набавка.
6. Напомена уколико се спроводи електронска лицитација
Не спроводи се електронска лицитација.
7. Контакт (лице или служба)
Служба за контакт: Служба јавних набавки, тел: 019/445-685; факс: 019/421-164
Е - mail адреса : javne.nabavke.zcz@gmail.com
Служба болничке апотеке : 019/ 445-614 мр пх Снежана Манчић (за потребе
болнице)
8. Достава и отварање понуда
Последњи дан за доставу понуда је 19.12.2019.године до 9.30 часова у
деловодном протоколу управне зграде Здравственог центра Зајечар, Расадничка
бб, 19000 Зајечар.
Отварање понуда одржаће се истог дана у 10.30 часова у управној згради
Здравственог центра Зајечар, канцеларија бр.6.
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II ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
1. Предмет јавне набавке
Предмет јавне набавке бр. 20/19 су добра – санитетско потрошни материјал за
потребе Опште болнице Здравственог центра Зајечар, ЈН бр. 20/19, по партијама,
33140000 – медицински потрошни материјал .
2. Партије
Процењена вреност набавке за потребе Опште болнице, износи 30.228.819,37:
Партија 1- процењена вредност 1.910.970,00 динара без ПДВ-а
Партија 2- процењена вредност 50.000,00 динара без ПДВ-а
Партија 3- процењена вредност 750.285,00 динара без ПДВ-а
Партија 4- процењена вредност 547.200,00 динара без ПДВ-а
Партија 5- процењена вредност 881.520,00 динара без ПДВ-а
Партија 6- процењена вредност 60.000,00 динара без ПДВ-а
Партија 7- процењена вредност 258.000,00 динара без ПДВ-а
Партија 8- процењена вредност 798.740,00 динара без ПДВ-а
Партија 9- процењена вредност 115.100,00 динара без ПДВ-а
Партија 10- процењена вредност 1.292.090,00 динара без ПДВ-а
Партија 11- процењена вредност 1.057.850,00 динара без ПДВ-а
Партија 12- процењена вредност 50.400,00 динара без ПДВ-а
Партија 13- процењена вредност 232.300,00 динара без ПДВ-а
Партија 14- процењена вредност 250.370,00 динара без ПДВ-а
Партија 15- процењена вредност 38.790,00 динара без ПДВ-а
Партија 16- процењена вредност 415.000,00 динара без ПДВ-а
Партија 17- процењена вредност 222.800,00 динара без ПДВ-а
Партија 18- процењена вредност 1.200,00 динара без ПДВ-а
Партија 19- процењена вредност 341.550,00 динара без ПДВ-а
Партија 20- процењена вредност 18.750,00 динара без ПДВ-а
Партија 21- процењена вредност 115.152,00 динара без ПДВ-а
Партија 22- процењена вредност 251.660,00 динара без ПДВ-а
Партија 23- процењена вредност 801.900,00 динара без ПДВ-а
Партија 24- процењена вредност 960.000,00 динара без ПДВ-а
Партија 25- процењена вредност 32.250,00 динара без ПДВ-а
Партија 26- процењена вредност 35.000,00 динара без ПДВ-а
Партија 27- процењена вредност 1.212.190,00 динара без ПДВ-а
Партија 28- процењена вредност 75.000,00 динара без ПДВ-а
Партија 29- процењена вредност 1.182.000,00 динара без ПДВ-а
Партија 30- процењена вредност 261.400,00 динара без ПДВ-а
Партија 31- процењена вредност 36.000,00 динара без ПДВ-а
Партија 32- процењена вредност 40.600,00 динара без ПДВ-а
Партија 33- процењена вредност 145.380,00 динара без ПДВ-а
Партија 34- процењена вредност 70.200,00 динара без ПДВ-а
Партија 35- процењена вредност 112.900,00 динара без ПДВ-а
Партија 36- процењена вредност 148.000,00 динара без ПДВ-а
Партија 37- процењена вредност 81.600,00 динара без ПДВ-а
Партија 38- процењена вредност 205.200,00 динара без ПДВ-а
Партија 39- процењена вредност 134.632,00 динара без ПДВ-а
Партија 40- процењена вредност 78.129,27 динара без ПДВ-а
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Партија 41- процењена вредност 173.350,00 динара без ПДВ-а
Партија 42- процењена вредност 478.869,00 динара без ПДВ-а
Партија 43- процењена вредност 561.212,50 динара без ПДВ-а
Партија 44- процењена вредност 54.000,00 динара без ПДВ-а
Партија 45- процењена вредност 281.400,00 динара без ПДВ-а
Партија 46- процењена вредност 195.650,00 динара без ПДВ-а
Партија 47- процењена вредност 2.513,40 динара без ПДВ-а
Партија 48- процењена вредност 1.543,00 динара без ПДВ-а
Партија 49- процењена вредност 34.172,20 динара без ПДВ-а
Партија 50- процењена вредност 108.000,00 динара без ПДВ-а
Партија 51- процењена вредност 168.000,00 динара без ПДВ-а
Партија 52- процењена вредност 230.000,00 динара без ПДВ-а
Партија 53- процењена вредност 391.850,00 динара без ПДВ-а
Партија 54- процењена вредност 2.263.946,00 динара без ПДВ-а
Партија 55- процењена вредност 468.800,00 динара без ПДВ-а
Партија 56- процењена вредност 245.130,00 динара без ПДВ-а
Партија 57- процењена вредност 518.400,00 динара без ПДВ-а
Партија 58- процењена вредност 359.100,00 динара без ПДВ-а
Партија 59- процењена вредност 4.850,00 динара без ПДВ-а
Партија 60- процењена вредност 38.000,00 динара без ПДВ-а
Партија 61- процењена вредност 479.025,00 динара без ПДВ-а
Партија 62- процењена вредност 299.800,00 динара без ПДВ-а
Партија 63- процењена вредност 22.000,00 динара без ПДВ-а
Партија 64- процењена вредност 5.370,00 динара без ПДВ-а
Партија 65- процењена вредност 18.000,00 динара без ПДВ-а
Партија 66- процењена вредност 70.000,00 динара без ПДВ-а
Партија 67- процењена вредност 358.000,00 динара без ПДВ-а
Партија 68- процењена вредност 422.100,00 динара без ПДВ-а
Партија 69- процењена вредност 1.955.400,00 динара без ПДВ-а
Партија 70- процењена вредност 561.320,00 динара без ПДВ-а
Партија 71- процењена вредност 567.270,00 динара без ПДВ-а
Партија 72- процењена вредност 800.315,00 динара без ПДВ-а
Партија 73- процењена вредност 78.000,00 динара без ПДВ-а
Партија 74- процењена вредност 123.000,00 динара без ПДВ-а
Партија 75- процењена вредност 50.000,00 динара без ПДВ-а
Партија 76- процењена вредност 316.200,00 динара без ПДВ-а
Партија 77- процењена вредност 25.000,00 динара без ПДВ-а
Партија 78- процењена вредност 593.470,00 динара без ПДВ-а
Партија 79- процењена вредност 529.835,00 динара без ПДВ-а
Партија 80- процењена вредност 342.000,00 динара без ПДВ-а
Партија 81- процењена вредност 259.375,00 динара без ПДВ-а
Партија 82- процењена вредност 402.600,00 динара без ПДВ-а
Партија 83- процењена вредност 20.565,00 динара без ПДВ-а
Партија 84- процењена вредност 65.280,00 динара без ПДВ-а
Партија 85- процењена вредност 14.280,00 динара без ПДВ-а
2. Врста оквирног споразума
Наручилац не спроводи поступак јавне набавке ради закључења оквирног споразума.

Конкурсна документација за набавку санитетско потрошног материјала 5/97
ЈН бр 20/19

III ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА
Санитетско потрошни материјал за потребе Опште болнице:
PARTIJA 1
red
br.
Naziv materijala
1 Hidrofilna gaza 100x80, 17niti, 23,5g/m2

Jed.
mere
metar

količina
120000

2

Tampon od gaze sa rendgen kontrasnom
niti, nesterilni ŠT3 (20x20cm) KN12/8 i
17/17

kom

500

3

Tampon od gaze sa rendgen kontrasnom
niti, nesterilni ŠT4 (25x25cm) KN12/8 i
17/17

kom

500

4
5
6
7
8

Tampon od gaze sa rendgen kontrasnom
niti, nesterilni ŠT5 (25x25cm) KN12/8 i
17/17
Vazelinska gaza 10cmx7m
Vazelinska gaza 10cmx30cm
Sterilne komprese 5x5
Sterilne komprese 10x10

kom
metar
kom
kom
kom

500
50
50
2000
2000

9

Operativna kompresa pamučna sa rendgen
kontrasnom niti, nesterilna 20x10 KN 16
slojeva, 10/7

kom

500

10

Operativna kompresa pamučna sa rendgen
kontrasnom niti, nesterilna 15x8 KN 12
slojeva, 10/7

kom

500

cena bez PDV

PDV

cena sa PDV

iznos bez PDV-a

iznos sa PDV-om

iznos bez PDV-a

iznos sa PDV-om

Proizvođač

Broj i datum
Rešenja ALIMS

Proizvođač

Broj i datum
Rešenja ALIMS

UKUPNO
PARTIJA 2
red
br.

Naziv materijala

1

Visoko upijajuća hidrofilna gaza nesterilna,
rolovana preklopljena u 4 sloja 90cmx100m,
gustina tkanja 17 niti po 1cm2, odnosno
raspodela niti 10+7

Jed.
mere

pakovanj
e

količina

cena bez PDV

PDV

cena sa PDV

20
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Napomena : dostaviti proizvođački katalog
ili sliku, uzorak ponuđenog proizvoda u
originalnom pakovanju sa deklaracijom
proizvođača i kopiju sertifikata analize
kojimse dokazuju tražene karakteristike
PARTIJA 3
red
br.

Naziv materijala

Jed.
mere

količina

1

Zavoj kaliko 5cmx5cm , gustina tkanja 24
niti/cm2, raspodele niti 12+12, sa 48 petlji
na 1 cm2, finoća pređe 50/1Nm, pleteni

kom

300

2

Zavoj kaliko 6cmx5cm , gustina tkanja 24
niti/cm2, raspodele niti 12+12, sa 48 petlji
na 1 cm2, finoća pređe 50/1Nm, pleteni

kom

3000

3

Zavoj kaliko 8cmx5cm , gustina tkanja 24
niti/cm2, raspodele niti 12+12, sa 48 petlji
na 1 cm2, finoća pređe 50/1Nm, pleteni

kom

3000

4

Zavoj kaliko 10cmx5cm , gustina tkanja 24
niti/cm2, raspodele niti 12+12, sa 48 petlji
na 1 cm2, finoća pređe 50/1Nm, pleteni

kom

3000

5

Zavoj kaliko 12cmx5cm , gustina tkanja 24
niti/cm2, raspodele niti 12+12, sa 48 petlji
na 1 cm2, finoća pređe 50/1Nm, pleteni

kom

3000

6

Zavoj kaliko 15cmx5cm , gustina tkanja 24
niti/cm2, raspodele niti 12+12, sa 48 petlji
na 1 cm2, finoća pređe 50/1Nm, pleteni

kom

6000

7

Elastični zavoj, fiksan 4cmx4m, elastičnost
130%, težina 27g/m2 u napetom stanju,
46% viskoza, 54% poliester

kom

700

8

Elastični zavoj, fiksan 6cmx4m, elastičnost
130%, težina 27g/m2 u napetom stanju,
46% viskoza, 54% poliester

kom

1500

9

Elastični zavoj, fiksan 10cmx4m, elastičnost
130%, težina 27g/m2 u napetom stanju,
46% viskoza, 54% poliester

kom

1500

10

Elastični zavoj, fiksan 12cmx4m, elastičnost
130%, težina 27g/m2 u napetom stanju,
46% viskoza, 54% poliester

kom

1500

cena bez PDV

PDV

cena sa PDV

iznos bez PDV-a
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iznos sa PDV-om

Proizvođač

Broj i datum
Rešenja ALIMS

Napomena :Dostaviti katalog proizvođača
uzorke za stavke 1-6 u originalnom
pakovanju i kopiju sertifikata analize kojim
se dokazuju tražene tehničke karakteristike.
Za stavke 7-10 priložiti tehničku
specifikaciju proizvođača ponuđenog dobra
i uzorak za jednu od traženih veličina na
poziciji 7-10
PARTIJA 4
red
br.

Naziv materijala

1

Vata papirna 100% celuloza po Ph Yug IV a
1kg

2

red
br.

Vata sanitetska 1kg proèišæena hidrofilna
100% pamuk, upakovana urolovano
ravnomerno zajedno sa tankim slojem
papira, minimalne dužine vlakna 10mm po
Ph Yug IV i Ph Yug V
Napomena :Dostaviti sertifikat analize
PARTIJA 5
Naziv materijala

UKUPNO
Jed.
mere

količina

kg

600

kg

1200

cena bez PDV

PDV

cena sa PDV

iznos bez PDV-a

iznos sa PDV-om

iznos bez PDV-a

iznos sa PDV-om

Proizvođač

Broj i datum
Rešenja ALIMS

Proizvođač

Broj i datum
Rešenja ALIMS

UKUPNO
Jed.
mere

količina

1
2
3

Flaster na platnu 5x5 bele boje, težina
pamuka 125g, težina lepka 100g, lepak
nanesen tačkasto (ne ravnomerno kako ne
bi izazvao iritaciju);
Flaster na svili 5x5
Flaster na papiru 5x5

kom
kom
kom

4500
2500
300

4

Flaster samolepivi samoadhezivni od
elastičnog netkanog materijala,
hipoalergijski sa zaštitnim papirom talasasto
perforiranim sa obeleženom kvadratnom
mrežom izdeljenom na 2cm, masa
netkanog tekstila 65g/m2, lepka 70g/m2,
adhezivne jačine 3,2 N/cm, rolna 10m
x5cm;

kom

1200

5

flaster za bešivno zbrinjavanje rana
6mmx75mm

tračica

600

cena bez PDV

PDV

cena sa PDV
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Napomena za stavku 1: dostaviti test
raport proizvođača u skladu sa standardom
B.P1993 i uzorak

UKUPNO

Napomena za stavku 4: dostaviti sertifikat
proizvođača u skladu sa standardom
B.P1993
PARTIJA 6
red
br.

1

Naziv materijala
Transparentni flaster u spreju na bazi
politoxietilmetikrilata, etil acetata i etanola,
zapremine 150ml

Jed.
mere

kom

količina

cena bez PDV

PDV

cena sa PDV

iznos bez PDV-a

iznos sa PDV-om

iznos bez PDV-a

iznos sa PDV-om

iznos bez PDV-a

iznos sa PDV-om

Proizvođač

Broj i datum
Rešenja ALIMS

Proizvođač

Broj i datum
Rešenja ALIMS

Proizvođač

Broj i datum
Rešenja ALIMS

50
UKUPNO

PARTIJA 7
red
br.

Naziv materijala

Jed.
mere

količina

1

Prozirni flaster za zaštitu CVK sa
hlorheksidinom 10cm x 15,5cm

kom

100

2

Prozirni flaster za zaštitu CVK sa
hlorheksidinom 8,5cm x 11,5cm

kom

100

cena bez PDV

PDV

cena sa PDV

UKUPNO
PARTIJA 8
red
br.

Naziv materijala

Jed.
mere

količina

1

Gipsani zavoj 10cmx3m – 92% prirodni
medicinski gips, 5% gaza, 3% vezujućeg
sredstva, predivo od 17 niti gaze težine 23
g/m2 sa gipsanim nanosom od 410 gr /m2
+- 10% Vreme kvašenja 3 sec +- 1,5 Brzina
vezivanja 2,75 min +- 0,75

kom

800

2

gipsani zavoj 12cm x 3m – 92% prirodni
medicinski gips, 5% gaza, 3% vezujućeg
sredstva, predivo od 17 niti gaze težine 23
g/m2 sa gipsanim nanosom od 410 gr /m2
+- 10% Vreme kvašenja 3 sec +- 1,5 Brzina
vezivanja 2,75 min +- 0,75

kom

900

cena bez PDV

PDV

cena sa PDV
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3

gipsani zavoj 14cm x 3m – 92% prirodni
medicinski gips, 5% gaza, 3% vezujućeg
sredstva, predivo od 17 niti gaze težine 23
g/m2 sa gipsanim nanosom od 410 gr /m2
+- 10% Vreme kvašenja 3 sec +- 1,5 Brzina
vezivanja 2,75 min +- 0,75

kom

400

kom
kom

1500
1500

kom

2600

6

gipsani zavoj 15cm x 3m – 92% prirodni
medicinski gips, 5% gaza, 3% vezujućeg
sredstva, predivo od 17 niti gaze težine 23
g/m2 sa gipsanim nanosom od 410 gr /m2
+- 10% Vreme kvašenja 3 sec +- 1,5 Brzina
vezivanja 2,75 min +- 0,75
gipsani zavoj 18cm x 3m
gipasni zavoj 20cm x 3m – 92% prirodni
medicinski gips, 5% gaza, 3% vezujućeg
sredstva, predivo od 17 niti gaze težine 23
g/m2 sa gipsanim nanosom od 410 gr /m2
+- 10% Vreme kvašenja 3 sec +- 1,5 Brzina
vezivanja 2,75 min +- 0,75

7

Sintetička podloga za gips 10 cm x 3m
100% poliester, težine 85g/m2

kom

100

8

Sintetička podloga za gips 15 cm x 3m
100% poliester, težine 85g/m2

kom

100

9

Sintetička podloga za gips 25 cm x 3m
100% poliester, težine 85g/m2

kom

100

4
5

Napomena. Dostaviti tehnički list za sve
stavke kao dokaz traženih specifikacija i
uzorak za jednu veličinu zavoja i jednu
veličinu podloge
PARTIJA 9
red
br.

Naziv materijala

1

Plasticni zavoj,Fiber
Glass,10x3,6,impregniran poliuretanskom
masom,vreme aktivacije 3-4 min,vreme
vezivanja 30 min,lagan,porozan na vazduh I
Xzrake,nepropusan za vodu

UKUPNO
Jed.
mere

kom

količina

cena bez PDV

PDV

cena sa PDV

iznos bez PDV-a

50
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iznos sa PDV-om

Proizvođač

Broj i datum
Rešenja ALIMS

2
3
4
5

Plasticni zavoj,Fiber
Glass,12x3,6,impregniran poliuretanskom
masom,vreme aktivacije 3-4 min,vreme
vezivanja 30 min,lagan,porozan na vazduh I
Xzrake,nepropusan za vodu
Podloga za gips 15x3
Podloga za gips 20x3
Peta gumena

kom
kom
kom
kom

50
50
50
20

6

Rukavice pamucne,zastitne,za primenu kod
postavljanja plasticnog gipsanog
zavoja,100% nebeljeni pamuk,prosiven
koncem od poliestera,da se mogu prati I
sterilisati parom(134 stepeni)

kom

10

Napomena : Za sve stavke u partiji
neophodno je rešenje ALIMS-a o registraciji
PARTIJA 10

UKUPNO

red
br.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Naziv materijala
Špric 20 ml, trodelni, sa podelom na 1ml
Špric 10 ml, trodelni, sa podelom na 0,5ml
Špric 5 ml, trodelni, sa podelom na 0,2ml
Špric 2 ml,trodelni, sa podelom na 0,1ml
Špric 50-60 ml trodelni, luer lock
Špric 50-60 ml trodelni, za hranjenje
Insulinski spric 1ml sa iglom,trodelni
Injekciona igla 0,45
Injekciona igla 0,5x25mm
Injekciona igla 0,8
Injekciona igla 0,9
Injekciona igla 1,2

Jed.
mere
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom

13

Špric trodelni a 0,5ml, Luer Slip, sa
sigurnosnim sistemom (sa fiksiranom iglom

kom

100

14

Špric trodelni a 1ml, Luer Slip, sa
sigurnosnim sistemom (sa fiksiranom iglom

kom

100

količina
60000
70000
60000
50000
600
1000
12000
16000
300
50000
40000
60000

cena bez PDV

PDV

cena sa PDV

iznos bez PDV-a
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iznos sa PDV-om

Proizvođač

Broj i datum
Rešenja ALIMS

15

Špric trodelni a 2ml, Luer Slip, sa
sigurnosnim sistemom (sa fiksiranom iglom

kom

100

16

Špric trodelni a 20ml, Luer Slip, sa
sigurnosnim sistemom (sa fiksiranom iglom

kom

100

Napomena - Dostaviti proizvođačke kataloge prevedene na srpsk.jez., uzorke svakog od
proizvoda u originalnom pakovanju i kopije proizvođačkih i/ili drugih sertifikata kojima se
dokazuju tražene karakteristike
Stavke10,11,12- igle sa ektra tankim zidom po ISO 9626

UKUPNO

Stavke13,14,15 i 16- siguronosni sistem - klip se posle prve upotrebe automatski lomi u telu šprica, čime se
obezbeđuje zaštita zdravstvenih radnika i pacijenata od povrede i infekcija
PARTIJA11
red
br.
Naziv materijala
1 Bebi sistem 23g
2 Sistemi za infuziju, dužina creva 185cm

Jed.
mere
kom
kom

količina
2.000
70.000

3

Sistemi za infuziju sa ugrađenim antibakterijskim fileterom od 0.2 microna, i
filterom koji sprečava isticanje tečnosti
prilikom prvog punjenja sistema - otporan
na dejstvo lekova (za primenu citostatika)
bez-PVC

kom

350

4

Bebi sistem, Luer Lock, sa zaštitnim
mehanizmom od ponovne upotrebe i
slučajnog uboda, DEHP free, vel 18-26G

kom

200

5
6

Sistem sa mernom biretom za preciznu
distribuciju leka od 100ml
Sistem za infuziju za fotosenzitivne lekove

kom
kom

20
300

cena bez PDV

PDV

Napomena - Dostaviti proizvođačke kataloge prevedene na srp. jez., uzorke svakog od
proizvoda u originalnom pakovanju i kopije proizvođačkih i/ili drugih sertifikata kojima se
dokazuju tražene karakteristike
PARTIJA 12
red
br.
Naziv materijala
1 Sistem za davanje krvi sa metalnom iglom

Jed.
mere
kom

količina
2.400

cena bez PDV

PDV

cena sa PDV

iznos bez PDV-a

iznos sa PDV-om

iznos bez PDV-a

iznos sa PDV-om

Proizvođač

Broj i datum
Rešenja ALIMS

Proizvođač

Broj i datum
Rešenja ALIMS

UKUPNO

cena sa PDV
UKUPNO
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PARTIJA13
red
br.

1
2
3

Naziv materijala
Urin kesa sterilna zapremine 2l, dužine
creva 120cm sa ispusnim ventilom u
najnižoj tački
Urin kesa sa komorom za merenje diuteze
Urin kesa sterilna, pedijatrijska

Jed.
mere

kom
kom
kom

količina

cena bez PDV

PDV

Naziv materijala

Jed.
mere

iznos bez PDV-a

iznos sa PDV-om

iznos bez PDV-a

iznos sa PDV-om

Proizvođač

Broj i datum
Rešenja ALIMS

Proizvođač

Broj i datum
Rešenja ALIMS

10000
20
900

Napomena - Dostaviti proizvođačke kataloge prevedene na srps. jez., uzorke svakog od
proizvoda u originalnom pakovanju i kopije proizvođačkih i/ili drugih sertifikata kojima se
dokazuju tražene karakteristike
PARTIJA 14
red
br.

cena sa PDV

količina

1
2
3
4

identifikacione trake za majke i bebe sa
natpisom ustanove
štipaljka za pupčanu vrpcu
irigator komplet
irigator nastavak

kom
kom
kom
kom

400
400
2
10

5
6

Set za irigaciju za jednokratnu upotrebu .
Sastoji se od kese za klistiranje, kapaciteta
1750 ml, zatvarača-otvarača-kleme,
rektalnog nastavka , neporomočivog
podmetača, glicerinskog sapuna, lubrikanta
i PE rukavice
gumena poveska

kom
kom

10
150

7

poveska sa kaišem za odrasle za
višekratnu upotrebu

kom

60

8
9

poveska sa kaišem za decu za višekratnu
upotrebu
gumeno platno (rolna)

kom
metar

20
350

10
11
12

Špatule drvene, sterilne za pregled,
sterilisana EO
PVC lopata
PVC bubrežnjak

kom
kom
kom

18000
30
30

cena bez PDV

PDV

UKUPNO

cena sa PDV
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Napomena : Obavezno dostaviti uzorak za
stavke 1,2 i 5 i katalog za sve tražene
proizvode

UKUPNO

Napomena za stavku 10: Obavezno
dostaviti katalog I ALIMS
PARTIJA 15
red
br.

Naziv materijala

Jed.
mere

količina

1

Kanila za oksigenaciju priklj.210 cm
neonatalna

kom

10

2

Kanila za oksigenaciju priklj.210 cm za
decu

kom

10

3

Kanila za oksigenaciju priklj.210 cm za
odrasle

kom

300

4

Maska za oksigenaciju za decu- priklj.210
cm

kom

2

5

Maska za oksigenaciju za odrasle -priklj.210
cm

kom

5

6

AMBU BALONI sa prikljuckom za kiseonik
za za za odrasle
od 1600ml I
maskama br.4+5

kom

4

cena bez PDV

PDV

Napomena : Obavezno dostaviti katalog za
sve stavke u partiji

cena sa PDV

iznos bez PDV-a

iznos sa PDV-om

iznos bez PDV-a

iznos sa PDV-om

Proizvođač

Broj i datum
Rešenja ALIMS

Proizvođač

Broj i datum
Rešenja ALIMS

UKUPNO

PARTIJA 16
red
br.

Naziv materijala

1

Vodič vazduha " airway" izrađen od
medicinskog PVC-a, sa integrisanom
površinom ugriza obeležen u boji i sa glatko
zaobljenim rubovima , pojedinačno
pakovanje 1/1.Sterilno pakovanje za
jednokratnu upotrebu , veličine i boje : 000
00 0 , 1 ,2 ,3, 4, , 6 u raznim bojama ,
dužine od 30-120mm

Jed.
mere

kom

količina

cena bez PDV

PDV

cena sa PDV

20
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2

Tubus endotrahealni bez "cuff" , oralnonazalno tip " Murphy" izrađen od
termostabilnog PVC-a , proziran ,
silikoniziran ,"kaf" velike zapremine i niskog
pritiska.Rendgenska linija sa jasnim
oznakama cevi , označen vodeći balon i
različite vrste oznaka dubine intubacije

kom

10

3

Tubus endotrahealni sa niskim pritiskom
"low pressure cuff" , oralno -nazalno tip "
Murphy", od termosenzibilnog PVC-a
proziran , silikoniziran , sa "cuff"-om velike
zapremine i niskog pritiska,Rendgenska
linija sa jasnim oznakama cevi , označen
vodeći balon i različite vrste oznaka dubine
intubacije.Sterilno pakovanje za jednokratnu
upotrebu , veličine I:D: (2.0mm-10.0mm)
veličine o:d: (3.0mm-13.7mm).Prečnik (fi)
"cuff" u opsegu 7.0-32.0mm

kom

1800

4

Tubus endotrahealni , ojačan "armiran" sa
niskim pritiskom " low pressure cuff" ,
oralno-nazalno , tip "Murphy" , od
termosenzibilnog PVC-a , proziran ,
silikoniziran , "cuff" velike zapremine i
niskog pritiska.Armatura od nerđajućeg
čelika , zakrivljenog oblika sa jasnim
oznakama cevi sa lepljenim konektorom i sa
označenim vodećim balonom , bez
lateksa.Sterilno pakovanje za jednokratnu
upotrebu , bez "DEHP".Veličine I.D.(2.5mm10.0mm) , veličine O.D.(4.2mm-14.2mm)
Prečnik kafa u opsegu od 8.0-32.0mm

kom

20

Конкурсна документација за набавку санитетско потрошног материјала 15/97
ЈН бр 20/19

5

Tubus endotrahealni sa lumenom za sukciju
, sa niskim pritiskom "low pressure cuff"
oralno - nazalno tip "Murphy" , od
termosenzibilnog PVC-a , proziran ,
silikoniziran , sa "cuff"-om velike zapremine
i niskog pritiska.Rendgenska linija sa jasnim
oznakama cevi, označen vodeći balon i
različite vrste oznaka dubine
intubacije.Potrebno je da omogućava
sukciju sekreta iznad "cuff"-asmanjujući rizik
od infekcije , da na kraju lumena ima
univerzalni konektor.Sterilno pakovanje za
jednokratnu upotrebu , veličine I.D.(5.0mm10.0mm) , veličine O.D. 84.2mm-13.6mm) .
Prečnik "cuff"-a u opsegu 20.0mm-36.0mm

kom

20

6

Tubus endotrahealni bez "cuff"-a oralnonazalno , tip "Murphy" , od termosenzibilnog
PVC-a , proziran , silikoniziran , "cuff" velike
zapremine i niskog pritiska , rendgenska
linija sa jasbim oznakama cevi , označen
vodeći balon i različite vrste oznaka dubine
intubacije.Sterilno pakovanje za jednokratnu
upotrebu , veličine I.D.(3.0mm-10.0mm) ,
veličine O.D.(4.2mm-13.7mm) .Prečnik
"cuff"-a u opsegu 8.0mm-32.0mm

kom

20

7

Uvodnik za tubus (trahealnu cev) sa
fleksibilnim ojačanjem , graduisan ,
obeležen na svakom santimetru ,
zakrivljenog vrha za lakšu intubaciju , od
plastike koja olakšava lako umetanje i
povlačenje , za višekratnu upotrebu ,
dimenzije I.D. (3.3mm-5.0mm) dužine
600mm , 800mm , 1000mm

kom

20

Конкурсна документација за набавку санитетско потрошног материјала 16/97
ЈН бр 20/19

8

Silikonska laringealna maska za
jednokratnu upotrebu , napravljena od
medicinskog silikona , prozirna tuba ,
mekan silikonski kaf , anatomski oblik za
lako i nežno uvođenje i optimalno
postavljanje , veličina , težina i zapremina
kafa treba da budu označeni na tubusu ,
označena bojom , 15mm konektor , bez
lateksa "DEHP free" , sterilno pakovanje

kom

3

Napomena : Obavezno dostaviti katalog za
sve stavke u partiji
PARTIJA 17
red
br.

Naziv materijala

UKUPNO
Jed.
mere

količina

1

MASKA ZA VENTILACIJU
silikonska.transparentna ; velicine: 0; 1; 2;
3; 4; 5;

kom

24

2

CREVA ZA VENTILACIJU,
jednokratna,PVC (za aparate za anesteziju
I respiratore)komplet-set sa Y nastavkom I
otvorom za CO2 sistem za kapnografiju za
decu

kom

20

3

CREVA ZA VENTILACIJU,
jednokratna,PVC (za aparate za anesteziju
I respiratore)komplet-set sa Y nastavkom I
otvorom za CO2 sistem za kapnografiju za
odrasle

kom

600

cena bez PDV

PDV

cena sa PDV

iznos bez PDV-a

iznos sa PDV-om

iznos bez PDV-a

iznos sa PDV-om

Proizvođač

Broj i datum
Rešenja ALIMS

Proizvođač

Broj i datum
Rešenja ALIMS

UKUPNO
PARTIJA 18
red
br.

1

Naziv materijala
Y nastavak sa Luer-Lockom za visekratnu
upotrebu sa Luer-Lockom I otvorom za
CO2,visekratni,za aparate za anesteziju

Jed.
mere

kom

količina

cena bez PDV

PDV

cena sa PDV

1
UKUPNO

PARTIJA 19
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red
br.

Naziv materijala

Jed.
mere

količina

1

CASICE-POSUDE ZA KAPNOGRAFIJU(za
anestezioloske aparate)

kom

50

2

SET CREVA ZA KAPNOGRAFIJU(za
anestezioloske aparate)

kom

50

cena bez PDV

PDV

cena sa PDV

iznos bez PDV-a

iznos sa PDV-om

iznos bez PDV-a

iznos sa PDV-om

iznos bez PDV-a

iznos sa PDV-om

iznos bez PDV-a

iznos sa PDV-om

Proizvođač

Broj i datum
Rešenja ALIMS

Proizvođač

Broj i datum
Rešenja ALIMS

Proizvođač

Broj i datum
Rešenja ALIMS

Proizvođač

Broj i datum
Rešenja ALIMS

UKUPNO
PARTIJA20
red
br.

1

2

Jed.
Naziv materijala
mere
FILTERI ZA ANESTEZIOLOSKE APARATE
I
RESPIRATORE,JEDNOKRATNI,ANTIBAK
TERIJSKIBEZ OVLAZIVACA
kom
FILTERI ZA ANESTEZIOLOSKE APARATE
I
RESPIRATORE,JEDNOKRATNI,ANTIBAK
TERIJSKISA OVLAZIVACEM HME
kom

količina

cena bez PDV

PDV

cena sa PDV

150

100
UKUPNO

PARTIJA 21
red
br.

Naziv materijala

Jed.
mere

količina

1

SENZOR ZA KISEONIK ZA DRAEGER
ANESTEZIOLOSKE APARATE

kom

3

2

SODA LIME (DRAEGER ILI odgovarajući)
za aparate za anesteziju a5l

kanta

30

cena bez PDV

PDV

cena sa PDV

UKUPNO
PARTIJA 22
red
br.

Naziv materijala

1

Aspiracioni kateter ( usisni kateter ) , sa dva
bočna suprotna otvora , prav , izrađen od
medicinskog PVC-a , pokrivena površina sa
konektorima u boji , poseduje sa dve strane
suprotne oči , bez lateksa , sterilan i za
jednokratnu upotrebu , dužine 400mm ,
600mm. , veličine 8 ,10 ,12 , 14 , 16 i 18

Jed.
mere

kom

količina

cena bez PDV

PDV

cena sa PDV

5000
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2

Sonde za ishranu "DEHP free" , izrađen od
medicinskog PVC-a , zamrznuta površina ,
kape sa bojama , označene , dva bočna oka
, meki , zaobljeni vrh , graduisane , sa
rendgenskom linijom , bez lateksa , sterilna
, jednokratna upotreba CH- 6, 8 , 10 , boje
plava , zelena , crna , dužine 400mm ,
1000mm

kom

900

3

Sonda gastroduodenalna,duzine 125
cm,velicine: ch 06-16

kom

20

4

Sonda za ishranu,duzine 50 cm,velicine: ch
04,06; 08; 10; 12

kom

100

Napomena : Obavezno dostaviti katalog za
sve stavke u partiji
PARTIJA 23
red
br.

Naziv materijala

UKUPNO
Jed.
mere

količina

1

Igle za plexus anesteziju 22G (0,70 x
50mm)

kom

25

2

Merac kapi sa biretom za doziranje sa
kontejnerom od 150mL "Dosifix" ili
odgovarajući

kom

50

3

Infuzioni sistem sa integrisanim regulatorom
protoka za precizno doziranje, dužine
180cm, bez DEHP-a

kom

600

4

Infuzioni sistem za Bbraun infuzionu pumpu
(Tip pumpe infuzomat P) ili odgovarajući

kom

100

5

Tubinzi 200cm za špric pumpe model
perfusor FM ili odgovarajući

kom

50

6

Špric 50ml sa iglom za špric pumpe model
perfusor FM ili odgovarajući

kom

50

7

Set za epidural-spinal anesteziju

kom

150

8

SPINALNE IGLE- PENCIL POINT, velicine:
22G(crna) 25G(oranz)

kom

100

9

SPINALNE IGLE- QINCKE, velicine:
25G(oranz)

kom

400

cena bez PDV

PDV

cena sa PDV

iznos bez PDV-a
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iznos sa PDV-om

Proizvođač

Broj i datum
Rešenja ALIMS

Napomena : Obavezno dostaviti obeležene
kataloge za sve stavke u partiji
PARTIJA 24
red
br.

Naziv materijala

1

IV kanile sa četiri utisnute jasne radio
neprozirne linije, fiksacionim krilcima i
injekcoinim portom, providnom komorom za
povrat krvi; Veličine 16G,18G, 20G, 22G,
24G, 26G

UKUPNO
Jed.
mere

kom

količina

cena bez PDV

PDV

1

Naziv materijala
TROKRAKA INFUZIONA SLAVINA za I.V.
primenu, otporna na dejstvo lekova
Napomena: dostaviti uzorke
PARTIJA 26

red
br.

1

Naziv materijala
I-GEL maske; veličine 1(2-5kg),1,5(512kg),2(10-25kg),2,5(25-35kg), 3(3060kg);4(50-90kg);5(>90kg)

Jed.
mere
kom

iznos bez PDV-a

iznos sa PDV-om

iznos bez PDV-a

iznos sa PDV-om

iznos bez PDV-a

iznos sa PDV-om

iznos bez PDV-a

iznos sa PDV-om

Proizvođač

Broj i datum
Rešenja ALIMS

Proizvođač

Broj i datum
Rešenja ALIMS

Proizvođač

Broj i datum
Rešenja ALIMS

Proizvođač

Broj i datum
Rešenja ALIMS

40000

Napomena : dostaviti proizvođačke kataloge prevedene na srps. jez., uzorke svakog
proizvoda u originalnom pakovanju i kopije proizvođačkih i/ili drugih sertifikata kojima se
dokazuju tražene karakteristike. Potrebno je da kanile budu sa 4 utisnute jasne neprozirne
linije, fiksacionim krilcima i injekcionim portom,Dostaviti kopiju izveštaja nezavisne
laboratorije i originalnu izjavu proizvođača kojima se potvrđuje postojanje 4 radioneprozirne
linije
PARTIJA 25
red
br.

cena sa PDV

količina

cena bez PDV

PDV

UKUPNO

cena sa PDV

1.500
UKUPNO

Jed.
mere

kom

količina

cena bez PDV

PDV

cena sa PDV

20
UKUPNO

PARTIJA 27
red
br.

Naziv materijala

Jed.
mere

količina

1

Abdominalni dren silikonski sa
radiopaktnom linijom CH 21,24,27,30, 33

kom

300

2
3

Redon dren sa 15cm perforacijama dužine
50cm sa rad. pakt linijom
T-dren lateks ch 10,12,14,16,18,20

kom
kom

200
3

cena bez PDV

PDV

cena sa PDV
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4
5
6
7

torakalni dren sa troakarom 16,20,24,28,32
Foly kateter 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24
Rektalni kateteri
Pezer kateter

kom
kom
kom
kom

10
4500
1000
20

8

Kateter za embolektomiju FR 2 dužine
60cm, FR 3,4,5,6 i 7 dužine 80cm

kom

2

9

Jankauer set ch 25/6mm kanila i ch 30/8mm
kanilom gde su kanile spojene sa crevom

kom

1300

10

Drenažna vakum boca set 400- 500ml, sa
fleksibilnim crevom otpornim na savijanje
dužine 90 cm

kom

500

11
12

Drenažna vakum boca mini set 50ml sa
drenom ( posuda,dren CH8 i igla uvođač)
Talasasta drenaža 30x15cm , silikonska

kom
kom

200
30

13

Set za pasivnu torakalnu drenažu sa dve
spojene boce od 1300ml podvodna drenaža

kom

5

14

Set za pasivnu torakalnu drenažu sa
jednom bocom od 1300ml podvodna
drenaža

kom

2

15

Kesa za brzu nadoknadu tecnosti sa
manometrom, od 500 ml

kom

1

16

Kateter centralni venski dvolumenski - set
7F/20 cm sa špricem kroz čiji klip se može
plasirati žica vodilja I iglom za
transdukcijsku probu

kom

40

17

Kateter centralni venski trolumenski -set
7Fr,duž.20cm sa spricem kroz koji se moze
plasirati zica vodilja I iglom za
transdukcijsku probu

kom

40

Napomena : Obavezno dostaviti katalog za
sve stavke u partiji
PARTIJA 28
red
br.
Naziv materijala
1 Set za suprapubičnu drenažu ch 10

UKUPNO
Jed.
mere
kom

količina
30

cena bez PDV

PDV

cena sa PDV

iznos bez PDV-a

UKUPNO
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iznos sa PDV-om

Proizvođač

Broj i datum
Rešenja ALIMS

PARTIJA 29
red
br.

Naziv materijala

1

Rukavice pregledne lateks sa talkom,
EEC93/42, EEC 89/686, PPE standard,
kategorija I, otporne na infektivne agense u
skladu sa ASTM F 1671 veličine S, M, L, XL

kom

600.000

2

Rukavice pregledne nitrilne bez talka,
EEC93/42, EEC 89/686, PPE standard,
kategorija III (zaštitne rukavice),u skladu sa
SATRA metodom, AQL 1.0, otporna na
infektivne agense u skladu sa ASTM F 1671

kom

25.000

3

Rukavice pregledne lateks za rizične
intervencije-netalkirane, AQL 1.0, dužina
min 295mm, debljine na prstima 0,33mm,
debljina na dlanu 0,32mm

kom

500

kom
kom

1.000
120.000

par

40.000

par

400

6

Rukavice pregledne nitrilne bez talka,
EEC93/42, EEC 89/686, PPE standard,
kategorija III (zaštitne rukavice),u skladu sa
SATRA metodom, AQL 1.0, otporna na
infektivne agense u skladu sa ASTM F 1671
, na propuštanje citostatika u skladu sa
ASTM D6978,minimalne dužine 295mm,
accelerator free
Rukavice PVC
Hirurške rukavice od lateksa,sterilne,
talkirane, AQL 1.0, veličine 6-9, nivo
proteina manji od 28 mikrograma/gram
(mikrograma proteina na gram rukavica Lowery metoda), nivo endotoksina manji od
0,1 EU/ml (LAL test) - kao dokaz za
ispunjavanje traženih kriterijuma za nivo
proteina i endotoksina dostaviti test
nezavisne laboratorije

7

Hirurške rukavice sterilne za ortopedske
procedure, jednostruke ,od latexa,
netalkirane, AQL 1.0, dužine min 280mm,
debljina na prstima 0,29mm, debljina na
dlanu 0,26mm

4
5

Jed.
mere

količina

cena bez PDV

PDV

cena sa PDV

iznos bez PDV-a

Конкурсна документација за набавку санитетско потрошног материјала 22/97
ЈН бр 20/19

iznos sa PDV-om

Proizvođač

Broj i datum
Rešenja ALIMS

8

Hirurške rukavice sterilne za ginekološke
procedure, jednostruke (od latexa,
netalkirane, AQL 1.0, dužine min 480mm,
debljina na prstima 0,24mm, debljina na
dlanu 0,23mm

par

100

9

Hirurške rukavice od latexa, sterilne,
netalkirane, AQL 1.0, obložene polimerom,
veličine 6-9, nivo proteina manji od 10
mikrograma/gram (mikrograma proteina na
gram rukavica - Lowery metoda), nivo
endotoksina manji od 0,01 EU/ml (LAL test)
- kao dokaz za ispunjavanje traženih
kriterijuma za nivo proteina i endotoksina
dostaviti test nezavisne laboratorije

par

200

Napomena : Dostaviti proizvođačke kataloge prevedene na srps. jez., uzorke svakog
proizvoda u originalnom pakovanju i kopije proizvođačkih i/ili drugih sertifikata kojima se
dokazuju tražene karakteristike

UKUPNO

PARTIJA 30
red
br.
Naziv materijala
1 Hirurške kaljače
2 Hirurške kape
3 Hirurške maske na vezivanje
4

Sterilni operativni mantili za jednokratnu
upotrebu, vodonepropustivi

Jed. mere
kom
kom
kom

količina
35000
10000
15000

kom

900

cena bez PDV

PDV

cena sa PDV

iznos bez PDV-a

iznos sa PDV-om

iznos bez PDV-a

iznos sa PDV-om

Proizvođač

Broj i datum
Rešenja ALIMS

Proizvođač

Broj i datum
Rešenja ALIMS

UKUPNO
PARTIJA 31
red
br.

1

Naziv materijala
vodonepropusna prekrivka debljine 2,5
mikrona +-10% od CPE (Chlorinated
Polyethylene) plave boje ne glatke već
reljefne teksture, za bolnički krevet
dimenzije 210X90X20, obšivena elastičnom
gumicom radi fiksiranja za krevet

Jed. mere

količina

kom

900

cena bez PDV

PDV

cena sa PDV

UKUPNO
PARTIJA 32
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red
br.

Naziv materijala

Jed. mere

količina

1

kese za kolostomu sa filterom, veličine
38mm,45mm,57mm,70mm

kom

120

2

kese za ileostomu, veličine
38mm,45mm,57mm,70mm

kom

40

3

Modelirajući disk za stomu, veličine
45mm,57mm,70mm

kom

15

4

Fleksibilni disk za stomu, veličine 38mm,
45mm,57mm,70mm

kom

15

5

Sprej za negu stome-100% silikon, a 50ml

kom

12

cena bez PDV

PDV

cena sa PDV

iznos bez PDV-a

iznos sa PDV-om

iznos bez PDV-a

iznos sa PDV-om

iznos bez PDV-a

iznos sa PDV-om

Proizvođač

Broj i datum
Rešenja ALIMS

Proizvođač

Broj i datum
Rešenja ALIMS

Proizvođač

Broj i datum
Rešenja ALIMS

UKUPNO
PARTIJA 33
red
br.

Naziv materijala

Jed. mere

količina

1

Diskovi za kolostomu i ileostomu 60mm

kom

120

2

kese sa zaključavanjem - za kolostomu

kom

90

3

kese sa zaključavanjem - za ileostomu

kom

120

kese sa zaključavanjem - za urostomu

kom

30

kom

48

kom

60

kom
kom

60
10

kom

12

4

7
8

post op transparentna kesa sa prozorom
100mm
Jednodelni komplet za kolostomu promera
10-70mm
jednodelni komplet za ileostomu promera
10-70mm
Swiss rol disk za osetljivu kožu

9

Barijer krem (krem za negu kože oko
stome)

5
6

cena bez PDV

PDV

cena sa PDV

UKUPNO
PARTIJA 34
red
br.
1

Naziv materijala
Neutralne ploče za Erbe nesy ili
odgovarajuće

Jed. mere

količina

kom

900

cena bez PDV

PDV

cena sa PDV

UKUPNO
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PARTIJA 35
red
br.

1

Naziv materijala
Kese za kameru za laparoskopiju, za
jednokratnu upotrebu, 13cmx250cm,
reverzibilno postavljene
Napomena : Obavezno dostaviti katalog
PARTIJA 36

Jed. mere

količina

kom

500

cena bez PDV

PDV

iznos bez PDV-a

iznos sa PDV-om

iznos bez PDV-a

iznos sa PDV-om

iznos bez PDV-a

iznos sa PDV-om

iznos bez PDV-a

iznos sa PDV-om

iznos bez PDV-a

iznos sa PDV-om

Proizvođač

Broj i datum
Rešenja ALIMS

Proizvođač

Broj i datum
Rešenja ALIMS

Proizvođač

Broj i datum
Rešenja ALIMS

Proizvođač

Broj i datum
Rešenja ALIMS

Proizvođač

Broj i datum
Rešenja ALIMS

UKUPNO

red
br.

Naziv materijala

Jed. mere

količina

1
2

Skalpel nožići od ugljeničnog čelika, sterilni,
pojedinačno pakovani, sa isprintanim
oblikom nožića na unutrašnjem
pojedinačnom pakovanju, veličine:10, 11,
15, 20, 21, 22, 23
Čelična drška za skalpel nožiće graduisana

kom
kom

18.000
10

cena bez PDV

PDV

Napomena : Obavezno dostaviti katalog i
uzorak za obe stavke
PARTIJA 37
red
br.
Naziv materijala
1 Biofrezze galon

cena sa PDV

cena sa PDV

UKUPNO

Jed. mere
kom

količina
6

cena bez PDV

PDV

cena sa PDV
UKUPNO

PARTIJA 38
red
br.

Naziv materijala

Jed. mere

količina

1

EKG elektroda jednokratne samolepljive sa
gelom

kom

18.000

2

EKG elektroda jednokratne za holter,
okrugle, minimalnog prečnika 55mm

kom

18.000

cena bez PDV

PDV

cena sa PDV

UKUPNO
PARTIJA 39
red
br.
1

Naziv materijala
Samolepljiva sterilna inciziona folija,
38cmx41cm, incizija 28x41

Jed. mere

količina

kom

150

cena bez PDV

PDV

cena sa PDV
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2

Samolepljiva sterilna inciziona folija,
82cmx45cm, incizija 60x45

kom

60

3

Antimikrobna inciziona folija sa jodoforom
dimenzija 66cm x 45cm .Dimenzija incizione
povrsine 56 cm x 45cm , sirina nelepljivog
dela sa obe strane je po 5 cm za laksu
manipulaciju i postavljanje folije na
operativno polje, obezbedjuje antimikrobnu
zastitu tokom 7 sati, sterilisana Gama
zracima, medicinsko sredstvo klase III

kom

10

Napomena : Dostaviti kataloge i uputstvo za
upotrebu za stavku br. 3
PARTIJA 40
red
br.
Naziv materijala
1 Traka za kontrolu suve sterilizacije
2 Traka za kotrolu autoklav sterilizacije

UKUPNO

Jed. mere
kom
kom

količina
10
40

3

Traka za kontrolu autoklav sterilizacije klasa
4 а 500 trakica

pak

50

4

Traka za kontrolu autoklav sterilizacije klasa
6 а 500 trakica

pak

3

cena bez PDV

PDV

cena sa PDV

iznos bez PDV-a

iznos sa PDV-om

iznos bez PDV-a

iznos sa PDV-om

Proizvođač

Broj i datum
Rešenja ALIMS

Proizvođač

Broj i datum
Rešenja ALIMS

UKUPNO
PARTIJA 41
red
br.
Naziv materijala
1 Rolna za sterilizaciju ravna 75mmx200m
2 Rolna za sterilizaciju ravna 100mmx200m
3 Rolna za sterilizaciju ravna 200mmx200m

Jed. mere
kom
kom
kom

količina
2
2
3

4

Rolna za sterilizaciju sa faltom
250mmx65mmx100m

kom

3

5

Rolna za sterilizaciju sa faltom
350mmx80mmx100m

kom

3

6

Rolna za sterilizaciju sa faltom
400mmx80mmx100m

kom

2

7

Rolna za sterilizaciju ravna,
polypropilen/pe/pp 380mmx70m

kom

2

cena bez PDV

PDV

cena sa PDV
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8

Rolna za sterilizaciju ravna,
polypropilen/pe/pp 420mmx70m

kom

2

9

Rolna za sterilizaciju ravna,
polypropilen/pe/pp 580mmx70m

kom

2

kom

800

kom

150

10

11

Umetnuti (složeni) papir za sterilizaciju beli
krep 60gr/m2 / zeleni krep 60gr/m2
120cmx120cm
Spojeni SMS-krep 100g/m2 papir za
sterilizaciju ( komplet sadrži plavi SMS
40g/m2 i zeleni krep papir 60g/m2, fabrički
spojen) (1 set-2 fabrički spojena papira po
ivicama) 75cmx75cm

UKUPNO
PARTIJA 42
red
br.
Naziv materijala
1 Osterilant za plazma sterilizaciju a240ml
Biološki indikaror za plazma sterilizaciju
2 a100amp
3
4
5
6

Hemijski indikaror za plazma sterilizaciju
a6000kom
Rolna za sterilizaciju 15cmx70m
Rolna za sterilizaciju 25cmx70m
Rolna za sterilizaciju 30cmx70m

Jed. mere
kom

količina
12

pak

1

pak
kom
kom
kom

1
4
2
2

cena bez PDV

PDV

Napomena: Za plazma sterilizator Stericool
ili odgovarajući

cena sa PDV

iznos bez PDV-a

iznos sa PDV-om

iznos bez PDV-a

iznos sa PDV-om

iznos bez PDV-a

iznos sa PDV-om

Proizvođač

Broj i datum
Rešenja ALIMS

Proizvođač

Broj i datum
Rešenja ALIMS

Proizvođač

Broj i datum
Rešenja ALIMS

UKUPNO

PARTIJA 43
red
br.

1

Naziv materijala
Tubularna ortoza otvorenih prstiju bez
podčarape priska 39-40mmHg sa
pamučnom osnovom

Jed. mere

količina

par

85

cena bez PDV

PDV

cena sa PDV

UKUPNO
PARTIJA 44
red
br.
1 CRP test

Naziv materijala

Jed. mere
test

količina
1200

cena bez PDV

PDV

cena sa PDV
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2

RF LATEX test

test

2400
UKUPNO

PARTIJA 45
red
br.
Naziv materijala
1 Aethanolum 96%

Jed. mere
litar

količina
2.100

cena bez PDV

PDV

cena sa PDV

iznos bez PDV-a

iznos sa PDV-om

iznos bez PDV-a

iznos sa PDV-om

Proizvođač

Broj i datum
Rešenja ALIMS

Proizvođač

Broj i datum
Rešenja ALIMS

UKUPNO
PARTIJA 46
red
br.

Naziv materijala

Jed. mere

količina

1

Parrafinum liqudum

litar

10

2

Parrafinum solidum

kilogram

20

3

Benzinum

litar

15

4

Glycerolum

litar

80

5

Hidrogen 30%

litar

120

6

Ricinisuvo ulje

litar

3

7

Talcum

kilogram

24

8

Vaselinum

kilogram

20

9

Amonijum sulfat p.a.- supstanca

500 gr

10

10

Natrijum hidroksid p.a - supstanca

kilogram

1

11

HCL conc

litar

1

12

Sulfosalicilna kiselina p.a.-supstanca 500g

kom

6

13

Natrijum citrat 3,8% , a 100ml

kom

6

14

Sirćetna kiselina

litar

1

15

Erlihov rastvor

100ml

36

16

Metanol

litar

5

17

Giemsa

100ml

48

18

May Grinvald

100ml

24

19

Hayem

100ml

1

20

Amonijum oksalat supstanca

gram

500

21

Ksilol

litar

1

cena bez PDV

PDV

cena sa PDV
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22

Tirkov rastvor

100ml

12

23

Aceton

litar

20

24

Lanolin

kilogram

5

25

Sulfosalicilna kiselina 20% rastvor

100ml

36

26
27

Mravlja kiselina
Hrom sumporna kiselina

litar
litar

5
40

Napomena: za stavke pod brojevima 17,
18, 19, 21 i 22 potrebno je dostaviti rešenje
Alimsa
PARTIJA 47
red
br.
Naziv materijala
1 Laboratorijska čaša staklena 500 ml
2
3

Volumetrijska pipeta 5ml graduisana
staklena
Volumetrijska pipeta 1 ml graduisana
staklena

UKUPNO

Jed. mere
kom

količina
2

kom

20

kom

20

cena bez PDV

PDV

cena sa PDV

iznos bez PDV-a

iznos sa PDV-om

iznos bez PDV-a

iznos sa PDV-om

iznos bez PDV-a

iznos sa PDV-om

Proizvođač

Broj i datum
Rešenja ALIMS

Proizvođač

Broj i datum
Rešenja ALIMS

Proizvođač

Broj i datum
Rešenja ALIMS

UKUPNO
PARTIJA 48
red
br.
Naziv materijala
1 Epruvete staklene 10X80
2 Epruvete-staklene 8X40 (durhamove tube)

Jed. mere
kom
kom

količina
100
100

cena bez PDV

PDV

cena sa PDV

UKUPNO
PARTIJA 49
red
br.
1
2
3
4
5
6
7
8

Naziv materijala
Jed. mere
Stakleni štapići
kom
Pokrovna stakla 22x22 mm
kom
Predmetna stakla nebrušena 76x26 mm
kom
Pipete po Westergrin-u
kom
Staklena Pasterova pipeta 230 mm
kom
Propipeta
kom
Četka za pranje epruveta (sa mekim vrhom)
kom
Melanžeri za leukocite
kom

količina
30
6.000
500
50
200
4
20
3

cena bez PDV

PDV

cena sa PDV

UKUPNO
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PARTIJA 50
red
br.
1

Naziv materijala
Termal traka sa nalepnicama za bar
kodove do 4,5x3,5cm
obavezno dostaviti uzorak

Jed. mere

količina

nalepnica

300.000

cena bez PDV

PDV

cena sa PDV

iznos bez PDV-a

iznos sa PDV-om

iznos bez PDV-a

iznos sa PDV-om

iznos bez PDV-a

iznos sa PDV-om

iznos bez PDV-a

iznos sa PDV-om

iznos bez PDV-a

iznos sa PDV-om

Proizvođač

Broj i datum
Rešenja ALIMS

Proizvođač

Broj i datum
Rešenja ALIMS

Proizvođač

Broj i datum
Rešenja ALIMS

Proizvođač

Broj i datum
Rešenja ALIMS

Proizvođač

Broj i datum
Rešenja ALIMS

UKUPNO

PARTIJA 51
red
br.
Naziv materijala
1 Micral test trake 1x30 traka

Jed. mere
kutija

količina
60

cena bez PDV

PDV

cena sa PDV
UKUPNO

PARTIJA 52
red
br.
1

Naziv materijala
Urin trake 11 parametara a 100 traka (za
Dirui aparat ili odgovarajući)

Jed. mere

količina

kutija

250

cena bez PDV

PDV

cena sa PDV

UKUPNO
PARTIJA 53
red
br.
1
2
3
4
5
6
7

Naziv materijala
Jonoizmenjivačka masa za dejonizator za
prečišćavanje vode
BB px 20 inc
Px 10" 5 mik
BB CBC 20 inc
Glava RO pumpe
Prigušnica
Membrana 100 gpd

Jed. mere

količina

litar
kom
kom
kom
kom
kom
kom

400
3
3
3
1
2
5

cena bez PDV

PDV

Napomena Mešana jonoizmenjivačka smola
oznaka PURE PMB 102-2 ili odgovarajuća

cena sa PDV

UKUPNO

PARTIJA 54
red
br.
Naziv materijala
1 holder za vakum sistem
2 vakum igle 0,9

Jed. mere
kom
kom

količina
100
35.000

cena bez PDV

PDV

cena sa PDV
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3
4
5

vakum igle sa indikatorom protoka i
zaštitnim poklopcem
vakum epruveta za biohemiju 10 ml
vakum epruveta za biohemiju 4 ml

kom
kom
kom

500
30.000
25.000

6

vakum epruveta za biohemiju sa gel
separatorom 5ml

kom

10.000

7

vakum epruveta za fibrinogen sa duplim
zidom i 0,109M natrijum citratom 2,7ml

kom

30.000

8

vakum epruveta za krvne slike (K2EDTA) 3
ml

kom

40.000

9

Mikroepruveta za kapilarno uzimanje sa
ugrađenim levkom za krvne slike

kom

3.000

10
11

Mikroepruveta za kapilarno uzimanje sa
ugrađenim levkom za biohemiju
Vakum epruvete sa trombinom i gelom 5ml

kom
kom

2.000
1.200

12

vakum epruveta sa litijum-heparinom i
mehaničkim separatorom 4-5ml

kom

100

13

vakum epruveta za sedimentaciju sa
očitavanjem na 1h

kom

1000

14

bebi sistem sa indikatorom protoka,
zaštitnim mehanizmom (koji se aktivira u
veni) za automatsku zaštitu igle tankih
zidova i povećanog protoka 21/23 G

kom

600

15

Kontakt aktivirajuće lanceta sečivo 1.5 X 2.0
mm

kom

200

16

Kontakt aktivirajuča lanceta igla 21 G X 1.8
mm

kom

200

17

Mikroepruvete za kapilarno uzimanje sa
K2EDTA, dimenzije 13x75mm, sa
mogućnošću direktne aplikacije na
hematološki analizator

kom

100

Napomena : 1.Sva ponuđena dobra moraju
biti od istog proizvođača zbog uniformnosti
sistema.
PARTIJA 55
red
br.

Naziv materijala

UKUPNO

Jed. mere

količina

cena bez PDV

PDV

cena sa PDV

iznos bez PDV-a
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iznos sa PDV-om

Proizvođač

Broj i datum
Rešenja ALIMS

1
2
3
4

Vakutajner za sedimentaciju 1.28 ml
Lancetar
Lancete za lancetar
Lancete - metalne

kom
kom
kom
kom

18.000
5
9.000
1.200

Napomena : za stavku 1 (Vakutajner za
sedimentaciju 1.28 ml) potrebno je dostaviti
izjavu prizvođača da je traženo dobro
kompatibilno sa umreženim automatskim
čitačem za sedimentaciju Terumo V 100.
Potrebno je dostaviti uzorak (minimum 20
kom)
PARTIJA 56
red
br.

Naziv materijala

UKUPNO

Jed. mere

količina

1
2

Pipeta po Pasteru, 3ml, graduisana
nesterilna
Epruveta 12x75mm, 5ml cilindricna

kom
kom

1000
12000

3

Epruveta 16x100mm, 10ml, cilindricna
graduisana

kom

5000

4
5

Epeuveta 16x100mm, 10ml, konusna
graduisana
Epruveta 16x50mm,4ml sa rav.dnom grad

kom
kom

18000
1000

kom

1000

kom
kom
kom

300
1000
1000

7
8
9

Epruveta 16x60mm,5 ml sa
zapusacem,grauisana
Epruveta 16x100mm, 10ml, sa zapusacem
sterilna
Zapusac fi 16mm
Zapusac fi 12mm

10

Nastavci za autom pipetu zuti 0200ul,Gilson tip

kom

12000

11
12
13
14
15
16

Nastavci za autom pipetu plavi 200ul1000ul
komplet za bris-sterilan
posuda za feces
urin čaše-nesterilne,providne
urin čaše-sterilne,providne
mikrotuba 1,5ml,graduisana

kom
kom
kom
kom
kom
kom

18000
600
1000
12.000
8.000
6000

6

cena bez PDV

PDV

cena sa PDV

iznos bez PDV-a
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iznos sa PDV-om

Proizvođač

Broj i datum
Rešenja ALIMS

17
18

PVC boca 50 ml
PVC boca 100 ml

kom
kom

100
100

Napomena za zute i plave nastavke poslati
uzorke
PARTIJA 57
red
br.

1

Naziv materijala
trake za određivanje glukoze u krvi ACCUCHEK aktiv i performa ili odgovarajući, a50
traka

UKUPNO

Jed. mere

količina

kutija

320

cena bez PDV

PDV

cena sa PDV

iznos bez PDV-a

iznos sa PDV-om

iznos bez PDV-a

iznos sa PDV-om

iznos bez PDV-a

iznos sa PDV-om

iznos bez PDV-a

iznos sa PDV-om

Proizvođač

Broj i datum
Rešenja ALIMS

Proizvođač

Broj i datum
Rešenja ALIMS

Proizvođač

Broj i datum
Rešenja ALIMS

Proizvođač

Broj i datum
Rešenja ALIMS

Proizvođač

Broj i datum
Rešenja ALIMS

UKUPNO
PARTIJA 58
red
br.
1

Naziv materijala
Trake za određivanje glukoze u krvi Contur
plus ili odgovarajući a 50 traka

Jed. mere

količina

kutija

180

cena bez PDV

PDV

cena sa PDV

UKUPNO
PARTIJA 59
red
br.
Naziv materijala
1 urin test trake 9 parametara 100traka
2 urin test trake glu-keto 50traka
3

urin test trake mikroalbumini-kreatinin
50traka

Jed. mere
kutija
kutija

količina
1
2

kutija

6

cena bez PDV

PDV

cena sa PDV

UKUPNO
PARTIJA 60
red
br.
Naziv materijala
1 Gel za ultrazvuk pak 1 kilogram
2 Gel za ultrazvuk pak 260 grama(bezbojan)
Napomena: potrebno je dostaviti uzorke
PARTIJA 61
red
br.
1

Naziv materijala
Video printer papir 110mmx20m, za Sony
UPP HD

Jed. mere
kom
kom

količina
200
100

cena bez PDV

PDV

cena sa PDV

-

-

UKUPNO

Jed. mere

količina

kom

120

cena bez PDV

PDV

cena sa PDV

iznos bez PDV-a
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iznos sa PDV-om

2

CTG papir 112x90x150 - za aparat
Cadence MFM

kom

10

3

CTG papir- za aparat Medipro bistos BT350

kom

120

4

EKG papir 110mmX45mm - za aparat
Cardipia 400 (ili odgovarajuća metraža)

kom

10

5

EKG papir 45 mmx50mm (ili odgovarajuća
metraža)

kom

75

6
7

EKG papir Schiler AT1 90x90 preklop - za
aparat Schiller cardiovit AT-1
EKG papir Simens cardiostat 104x100x200

kom
kom

400
50

8

EKG Hellige papir -za aparatHellige
multiskriptor EK-43 (ili odgovarajuća
metraža)

kom

10

9

EKG papir Inomed 80mmx45mm (ili
odgovarajuća metraža)

kom

700

10

Labpapir za aparat MINDRAY,
57mmx40mm (ili odgovarajuća metraža)

kom

10

11

Usnici za spirometriju- unutrašnji promer 30
mm za spirometar JAEGER SPIRO Vyntus

kom

3000

12

EKG papir 50mmx50mm (ili odgovarajuća
metraža)

kom

10

13
14

EKG papir 108mmx45mm za aparat Bioset
3500 (ili odgovarajuća metraža)
EKG papir bioset 3600 110mmX100

kom
kom

20
10

15

EKG papir 63mm - za aparat
Elektrocardiograf Nihon Kohden, marke
1150

kom

10

16

EKG papir 110mm x 140mm - za aparat
NeuCardio E6 Pro

kom

60

Napomena: količina pojedinih tipova traka je
okvirna i zavisiće od tipova EKG aparata
koji su trenutno u funkciji, jer zbog čestih
kvarova nismo u mogućnosti da tačno
planiramo utroške.

UKUPNO
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PARTIJA 62
red
br.

3

Naziv materijala
Jed. mere
Hydrofiber obloga sa ojačavajućim vlaknima
impregnirana sa 1,2% jonskog srebra, di
Natrijum soli etilen diamin tetrasirćetne
kiseline i benzetonijum hloridom 10x10cm
kom
hydrofiber obloga sa ojačavajućim vlaknima
iimpregnisana sa 1,2%jonskog srebra,
dinatrijum soli etilen diamin tetrasirćetne
kiseline i benzetonijum hloridom 15x15cm
kom
hydrofiber obloga sa ojačavajućim vlaknima
i impregnisana sa 1,2%jonskog srebra,
dinatrijum soli etilen diamin tetrasirćetne
kiseline i benzetonijum hloridom 2x45cm
kom

4

Adhezivna silikonska hydrofiber penasta
obloga 20x16.9 cm (za sakralni seo)

kom

20

5

Adhezivna silikonska hydrofiber penasta
obloga 19,8x14 cm (za petu)

kom

20

1

2

količina

cena bez PDV

PDV

cena sa PDV

iznos bez PDV-a

iznos sa PDV-om

iznos bez PDV-a

iznos sa PDV-om

iznos bez PDV-a

iznos sa PDV-om

Proizvođač

Broj i datum
Rešenja ALIMS

Proizvođač

Broj i datum
Rešenja ALIMS

Proizvođač

Broj i datum
Rešenja ALIMS

120

40

60

UKUPNO
PARTIJA 63
red
br.

Naziv materijala

Jed. mere

količina

1

Poliuretanska prekrivka sa silikonom
10x10cm, a 2

kom

30

2

Impregnirana kompresa sa disperzijom
hidrokoloida 10x10cm, a 10

kom

70

cena bez PDV

PDV

Napomena: dostaviti kataloge za obe
stavke
PARTIJA 64
red
br.
Naziv materijala
1 Prezervativi a 1/144
2 Štapići za uši

cena sa PDV

UKUPNO

Jed. mere
kom
kom

količina
720
3000

cena bez PDV

PDV

cena sa PDV

UKUPNO
PARTIJA 65
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red
br.
Naziv materijala
1 Toplomer digitalni, baždaren

Jed. mere
kom

količina
60

cena bez PDV

PDV

cena sa PDV

iznos bez PDV-a

iznos sa PDV-om

iznos bez PDV-a

iznos sa PDV-om

iznos bez PDV-a

iznos sa PDV-om

Proizvođač

Broj i datum
Rešenja ALIMS

Proizvođač

Broj i datum
Rešenja ALIMS

Proizvođač

Broj i datum
Rešenja ALIMS

Proizvođač

Broj i datum
Rešenja ALIMS

UKUPNO
PARTIJA 66
red
br.

Naziv materijala

Jed. mere

količina

1

Klinički toplomer bez žive za
individualnu/jednokratnu upotrebu

kom

800

2

Samolepljivi klinički individualni toplomer
bez žive za jednokratnu upotrebu/48
časovni temperaturni monitoring

kom

400

cena bez PDV

PDV

cena sa PDV

UKUPNO
PARTIJA 67
red
br.
1
2
3
4
5
6
7

Naziv materijala
oxidised regenerated cellulosa 5x7cm
oxidised regenerated cellulosa 10x20cm
Hemostatski sunđer 8cmx5cmx1cm
Hemostatski sunđer 12,5cmx8cmx1cm
Hemostatski sunđer za ORL ili dental
1x1xx1cm
Hemostatski sunđer - tampon za analnu
upotrebu 8cmxD3
Koštani vosak

Jed. mere
kom
kom
kom
kom

količina
150
90
150
30

kom

100

kom
kom

20
12

cena bez PDV

PDV

cena sa PDV

UKUPNO

-

-

PARTIJA 68
red
br.

Naziv materijala

Jed. mere

količina

1

Prekrivač za postoperativno grejanje
pacijenata za celo telo sa dva otvora za
topao vazduh dimenzije 2180x1270mm ( za
aparat MISTRAL AIR)

kom

10

2

Podloga za intraoperativno grejanje
pacijenata sa dva otvora za topao vazduh
dimenzije 2200x900mm ( za aparat
MISTRAL AIR ili odgovarajući)

kom

100

cena bez PDV

PDV

cena sa PDV

iznos bez PDV-a
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iznos sa PDV-om

3

Prekrivač za intraoperativno grejanje
pacijenata za gornju površinu tela sa dva
otvora za topao vazduh dimenzije
2010x760mm ( za aparat MISTRAL AIR ili
odgovarajući)

kom

10
UKUPNO

PARTIJA 69
red
br.

Naziv materijala

Jed. mere

količina

1

Bezigleni sistem, muski luer nastavak za
bezbedno spajanje sprica i zenskih luer
pripoja i beziglenih pripoja. Sprecava
isticanje leka iz sprica, omogucava sigurno
razredjivanje, prenos i primenu citostatika i
drugih opasnih lekova. Bez latexa, bez
DEHP-a, bez PVC-a. Zapremina 0,12 ml.

kom

1200

2

Dozator za opasne lekove, s ventilom,
univerzalni, sa siljkom, beziglenim pripojem,
hidrofobnim filterom, zapremina 0,1 ml,
duzina 6,4 cm, bez latexa, bez DEHP-a,
bez PVC-a.

kom

1200

3

Bezigleni sistem, muski luer nastavak za
sigurno spajanje zenskih luer pripoja i
beziglenih pripoja sa infuzionim sistemima.
Sprecava curenje leka, omogucava sigurno
razredjivanje, prenos i primenu
fotosenzitivnih citostatika i drugih opasnih
lekova. Duzina seta 10 cm, zapremina 1 ml.
Bez latexa, bez DEHP-a.

kom

400

4

Konektor sa siljkom za infuziju vrecicu i
infuzioni sistem, s ventilom, beziglenim
pripojem i vazdusnim hidrofobnim filterom,
zapremina 0,5 ml, duzina seta 9,5 cm, bez
PVC-a, bez latexa, bez DEHP-a.

kom

1200

cena bez PDV

PDV

cena sa PDV

iznos bez PDV-a
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iznos sa PDV-om

Proizvođač

Broj i datum
Rešenja ALIMS

5

Špric trodelni, 20 ml, s ugraðenim
beziglenim sistemom, muškim luer
nastavkom, zapremnina beziglenog sistema
0,12 ml, za sigurno razreðivanje i prenos
opasnih lekova, bez latexa, bez DEHP-a,
bez PVC-a, push-fit èep.

kom

1000

6

Špric trodelni, 10 ml, s ugraðenim
beziglenim sistemom, muškim luer
nastavkom, zapremnina beziglenog sistema
0,12 ml, za sigurno razreðivanje i prenos
opasnih lekova, bez latexa, bez DEHP-a,
bez PVC-a, push-fit èep.

kom

800

7

Špric trodelni, 5 ml, s ugraðenim beziglenim
sistemom, muškim luer nastavkom,
zapremnina beziglenog sistema 0,12 ml, za
sigurno razreðivanje i prenos opasnih
lekova, bez latexa, bez DEHP-a, bez PVCa, push-fit èep.

kom

100

8

Špric trodelni, 3 ml, s ugraðenim beziglenim
sistemom, muškim luer nastavkom,
zapremnina beziglenog sistema 0,12 ml, za
sigurno razreðivanje i prenos opasnih
lekova, bez latexa, bez DEHP-a, bez PVCa, push-fit èep

kom

100
UKUPNO

PARTIJA 70
red
br.

PROMEDIA
Naziv materijala

Jed. mere

količina

1

Citostatik-protektivne rukavice,
nitrilne,netalkirane,nesterilne

kom

400

2

Zaštitni mantil za rukovanje citostaticima,
nesterilan (L), sa lastišem na rukavu

kom

200

3

Zaštitna savitljiva respiratorna FFP-3 maska
za nos i usta BERNER ili odgovarajući

kom

200

cena bez PDV

PDV

cena sa PDV

iznos bez PDV-a
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iznos sa PDV-om

Proizvođač

Broj i datum
Rešenja ALIMS

4

Podloška za pripremu citostatika u
laminaru, 56x41cm, nesterilna

kom

200
UKUPNO

PARTIJA 71
red
br.

Naziv materijala

Jed. mere

količina

1

Optički port sa direktnom insuflacijom i
sistemom za fiksaciju sa balonom i
prstenom 11 mm 10 cm

kom

18

2

Optički port sa direktnom insuflacijom i
sistemom za fiksaciju sa balonom i
prstenom 11 mm 15 cm

kom

18

3

Port sa pokrivenom metalnom oštricom sa
sistemom fiksacije balonom i prstenom
5mmx10cm

kom

18

4

Port sa pokrivenom metalnom oštricom sa
sistemom fiksacije balonom i prstenom
12mmx10cm

kom

18

5
6

Endoskopske monopolarne makaze sa
dvostrukom oštricom 35 cm
Endoskopska hvatalica,grasper

kom
kom

4
4

7

Endoskopski instrument za disekciju
tkiva,disektor

kom

4

cena bez PDV

PDV

cena sa PDV

iznos bez PDV-a

iznos sa PDV-om

iznos bez PDV-a

iznos sa PDV-om

Proizvođač

Broj i datum
Rešenja ALIMS

Proizvođač

Broj i datum
Rešenja ALIMS

UKUPNO
PARTIJA 72
red
br.

Naziv materijala

Jed. mere

količina

1

Ručica sa sivim kablom za priključivanje
instrumenata ultrazvučnog noža za
generator, za višekratnu upotrebu

kom

1

2

Zakrivljene makaze ultrazvučnog noža za
endoskopsku hirurgiju, obložene teflonom,
sa ručnom aktivacijom 36 cm / 5mm, pištolj
drška za jednokratnu upotrebu

kom

5

cena bez PDV

PDV

cena sa PDV
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Zakrivljene makaze ultrazvučnog noža za
otvorenu hirurgiju, obložene teflonom, sa
ručnom aktivacijom 23 cm / 5mm, pištolj
drška za jednokratnu upotrebu

3

kom

2
UKUPNO

PARTIJA 73
red
br.
1

Naziv materijala
Foley kateter silikonski 100% CH12-14

Jed. mere
komad

količina

cena bez PDV

PDV

cena sa PDV

iznos bez PDV-a

iznos sa PDV-om

iznos bez PDV-a

iznos sa PDV-om

iznos bez PDV-a

iznos sa PDV-om

iznos bez PDV-a

iznos sa PDV-om

Proizvođač

Broj i datum
Rešenja ALIMS

Proizvođač

Broj i datum
Rešenja ALIMS

Proizvođač

Broj i datum
Rešenja ALIMS

Proizvođač

Broj i datum
Rešenja ALIMS

200
UKUPNO

PARTIJA 74
red
br.

Naziv materijala

Jed. mere

količina

klešta (hvataljke) za kamen - za renoskop
1 CH-4.8

komad

2

2 Makaze za cistoskop CH-6

komad

1

cena bez PDV

PDV

cena sa PDV

UKUPNO
PARTIJA 75
red
br.

1

Naziv materijala

Jed. mere

TRU cut igla za biopsiju prostate - za pištolj
Pro Mag ili odgovarajući I 2,5 16G sa
veličinom uzorka 19mm
komad

količina

cena bez PDV

PDV

cena sa PDV

10
UKUPNO

PARTIJA 76
red
br.

Naziv materijala

Jed. mere

količina

cena bez PDV

PDV

cena sa PDV
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1

Set za perkutanu nefrostomu promera CH8
i CH10 ( komponente seta: J kateter od
Vorteka u organizmu može ostati do 12
meseci, set dilatator, žica vodič s vrhom u
obliku slova J, , dve atraumatske igle tipa
čiba, nastavak za J kateter sa PVC
konektorom "luer lock"

kom

30

2

Nefrostomski vortek J kater za perkutanu
nefrostomu dužine 29cm, CH8 i CH10

kom

3
UKUPNO

PARTIJA 77
red
br.

Naziv materijala

Jed. mere

količina

1

Fleksibilna jednokratna kesa za ekstrakciju
tkiva napravljena od polimera, sa kanilom
promera 10mm, kapacitet kese 255ml

kom

5

2

Fleksibilna jednokratna kesa za ekstrakciju
tkiva napravljena od polimera, sa kanilom
promera 10mm, kapacitet kese 680ml

kom

5

cena bez PDV

PDV

cena sa PDV

iznos bez PDV-a

iznos sa PDV-om

iznos bez PDV-a

iznos sa PDV-om

Proizvođač

Broj i datum
Rešenja ALIMS

Proizvođač

Broj i datum
Rešenja ALIMS

UKUPNO
PARTIJA 78
red
br.

Jed. mere

količina

1

Dvodelna neutralna samolepljiva elektroda,
površine 12.07x14.61cm, sa slojem
conuktivnog hidrogela, bez PVC-a, bez
Lateksa,za pacijente iznad 2.2kg, sa
kablom 3.05m

kom

7

2
3

Komplet - drška sa aktivnom elektrodom tip
špatula, kablom 3.05m i kutijom za
odlaganje, sterilno za jednokratnu upotrebu
Čistač vrha aktivne elektrode

kom
kom

7
7

4

Naziv materijala

cena bez PDV

Jednolumenska creva kompatibilna za
insuflatorom proizvođača Conmed ili
odgovarajući, za standardnu insuflaciju
kom
130
napomena: potrošni materijal za hirurgiju za aparat CONMED ili odgovarajući

PDV

cena sa PDV

UKUPNO
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PARTIJA 79
red
br.

1

2

Naziv materijala
Trolumenska creva kompatibilna za
insuflatorom proizvođača Conmed ili
odgovarajući za laparoskopski kolon

Jed.
mere

kom

količina

cena bez PDV

PDV

Naziv materijala

1

Standardni Compact set zapremine
prajminga od 3 ml, dužine pacijent linije 40
cm, za suvo zagrevanje krvi i rastvora,
protoka 5-100 ml/min, maksimalnog protoka
do 400 ml/min, setovane temperature od
39°C (±2°C), sa 11 temperaturnih senzora

Jed.
mere

kom

iznos bez PDV-a

iznos sa PDV-om

iznos bez PDV-a

iznos sa PDV-om

iznos bez PDV-a

iznos sa PDV-om

Proizvođač

Broj i datum
Rešenja ALIMS

Proizvođač

Broj i datum
Rešenja ALIMS

Proizvođač

Broj i datum
Rešenja ALIMS

30

Pristupni port kompatibilan sa trolumenskim
crevima za laparoskopski kolon
kom
5
napomena: potrošni materijal za hirurgiju za aparat AirSeal ili odgovarajući
PARTIJA 80

red
br.

cena sa PDV

količina

cena bez PDV

UKUPNO

PDV

cena sa PDV

120
UKUPNO

PARTIJA 81
red
br.

1

2

3
4

Naziv materijala
Špatule od medicinskog providnog
polimera, obloženog supstancom protiv
magljenja,Macintosh tip zakrivljenosti,
veličina 3
Špatule od medicinskog providnog
polimera, obloženog supstancom protiv
magljenja,Macintosh tip zakrivljenosti,
veličina 4

Jed.
mere

količina

cena bez PDV

PDV

cena sa PDV

50
kom
50
kom

Špatule oštrijeg ugla zakrivljenja za otežane
intubacije.Sterilno pakovanje, za
jednokratnu upotrebu
kom
Baterija od 3,6 V za 250 min. rada
kom

10
1
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UKUPNO
PARTIJA 82
red
br.

1

Naziv materijala
Sterilno sredstvo za zastitu operativnog
polja I mesta
extrakcije, sa dostupnim veličinama od 36cm sa
mogućnošću korišćenja sa prstenom koji
formira kružni
oblik retraktora

Jed.
mere

cena bez PDV

PDV

cena sa PDV

iznos bez PDV-a

iznos sa PDV-om

iznos bez PDV-a

iznos sa PDV-om

Proizvođač

Broj i datum
Rešenja ALIMS

Proizvođač

Broj i datum
Rešenja ALIMS

50

kom

Elasticni transparentni poklopac za sredstvo
za zastitu operativnog polja dimenzija 36cm, za odrzavanje pnenumoperitoneuma I
mogucnost rada operacija sa jednom
incizijom, mogucnost za rad sa vise
troakara, sterilno.
2

količina

50

kom
UKUPNO
PARTIJA 83

red
br.

1

2

Naziv materijala
Troakar/port sa zakrivljenim nozem i
atraumatskim vrhom, sa automatskom
zastitom povlacenja noza, sa providnom
rebrastom kanilom radi bolje fiksacije,
promera 5mm, duzine kanile 78mm.
Troakar/port sa nozem i atraumatskim
vrhom, sa automatskom zastitom
povlacenja noza, sa providnom rebrastom
kanilom radi bolje fiksacije, sa valvulom za
koriscenje instrumenata 5-11mm, promera
11mm, duzine kanile 108mm.

Jed.
mere

količina

cena bez PDV

PDV

cena sa PDV

1
kom

1

kom
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3

4

Troakar/port sa nozem i atraumatskim
vrhom, sa automatskom zastitom
povlacenja noza, sa providnom rebrastom
kanilom radi bolje fiksacije, sa valvulom za
koriscenje instrumenata 5-12mm, promera
12mm, duzine kanile 108mm.
Troakar/set sa nozem i atraumatskim
vrhom, sa automatskom zastitom
povlacenja noza, sa dve providne rebraste
kanilom radi bolje fiksacije, sa valvulom za
koriscenje instrumenata 5-11mm, promera
11mm, duzine kanile 108mm. U setu jedan
bodez I dve kanile.

1
kom

1

kom
UKUPNO

partija 84
red
br.
Naziv materijala
1 Špric 20 ml, trodelni, sa podelom na 1ml

Materijal za potrebe dijalize
Jed.
mere
kom

količina
10200

cena bez PDV

PDV

cena sa PDV

iznos bez PDV-a

iznos sa PDV-om

Proizvođač

Broj i datum
Rešenja ALIMS

UKUPNO
partija 85
red
br.
1

Naziv materijala
Oksidisana regenerisana celuloza netkana
za laparoskopskei otvorene procedure,
maksimalno 3 sloja 2,5cmx5,1cm

Jed.
mere
kom

količina

cena bez PDV

PDV

cena sa PDV

5

Напомена: Наручилац задржава право да тражи узорак.
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iznos sa PDViznos bez PDV-a om

Proizvođač

Broj i datum
Rešenja ALIMS

IV ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА И ПЛАНОВИ, ОДНОСНО
ДОКУМЕНТАЦИЈА О КРЕДИТНОЈ СПОСОБНОСТИ НАРУЧИОЦА У
СЛУЧАЈУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ФИНАНСИЈСКИХ УСЛУГА

Не спроводи се набавка финансијских услуга.
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V УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76.
ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА
1. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА

1.1.

Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који испуњава
обавезне услове за учешће у поступку јавне набавке дефинисане чл. 75. Закона, и
то:
1) Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар
(чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона);
2) Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан
организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против
привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или
давања мита, кривично дело преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона);
3) Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са
прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној
територији (чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона);
4) Да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет
јавне набавке (чл. 75. ст. 1. тач. 5) Закона)-Решење Министарства здравља.

5) Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао
обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и
условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања
делатности која је на снази у време подношења понуде (чл. 75. ст. 2. Закона).

1.2.

Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке, мора
испунити додатне услове за учешће у поступку јавне набавке,
дефинисане чл. 76. Закона, и то:
1) Решење Агенције за лекове и медицинска средства РС за
понуђено добро Србије и/или решење о биоциду и/или решење о
упису хемикалије у регистар хемикалија.
2) Документ (проспект, каталог, потврду или друго) издат од стране
произвођача за понуђено добро, на основу којег наручилац може
да изврши проверу свих наведених техничких карактеристика.
3) Извештај о бонитету-образац БОН –ЈОН за 2016, 2017. И 2018.годину или
биланс стања и биланс успеха.

4) Понуђачи морају доставити овлашћење за учешће у конкретном
поступку јавне набавке издато од стране произвођача или
генералног увозника, насловљено на наручиоца , из којег се са
сигурношћу може утврдити да ће овлашћени понуђач располагати
траженом врстом И количином добара која су предмет јавне
набавке током важења уговора и да ће обезбедити сигурну
испоруку истих.
5) Изјаву (на меморандуму фирме) да располаже довољним техничким и
кадровским капацитетом.
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6) Изјава (на меморандуму фирме) да поседује возило неопходно за
транспорт предметног добра.
1.3) Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 80. Закона,
подизвођач мора да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона и
услов из члана 75. став 1. тачка 5) Закона, за део набавке који ће понуђач извршити
преко подизвођача.

1.4). Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача, мора
да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона, а додатне
услове испуњавају заједно.
Услов из члана 75. став 1. тач. 5) Закона, дужан је да испуни понуђач из групе
понуђача којем је поверено извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност
тог услова.
Уз понуду доставити сертификате или ИСО стандарде или уверења о квалитету или
атесте или декларације да су производи произведени по стандардима прихваћеним
у Републици Србији, Европској Унији или др. међународним стандардима.
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2. УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА
Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, понуђач
доказује достављањем следећих доказа:
1) Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона - Доказ: Извод из регистра Агенције за
привредне регистре, односно извод из регистра надлежног Привредног суда:
2) Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона - Доказ: Правна лица: 1) Извод из казнене
евиденције, односно уверењe основног суда на чијем подручју се налази седиште
домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног
правног лица, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за кривична дела
против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања
или давања мита, кривично дело преваре; 2) Извод из казнене евиденције Посебног
одељења за организовани криминал Вишег суда у Београду, којим се потврђује да
правно лице није осуђивано за неко од кривичних дела организованог криминала; 3)
Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУПа, којим се потврђује да законски заступник понуђача није осуђиван за кривична
дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело
примања или давања мита, кривично дело преваре и неко од кривичних дела
организованог криминала (захтев се може поднети према месту рођења или према
месту пребивалишта законског заступника). Уколико понуђач има више законских
заступника дужан је да достави доказ за сваког од њих. Предузетници и физичка
лица: Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе
МУП-а, којим се потврђује да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан
организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против
привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или
давања мита, кривично дело преваре (захтев се може поднети према месту рођења
или према месту пребивалишта).
Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда;
3) Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона - Доказ: Уверење Пореске управе
Министарства финансија и привреде да је измирио доспеле порезе и доприносе и
уверење надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу
изворних локалних јавних прихода или потврду Агенције за приватизацију да се
понуђач налази у поступку приватизације.
Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда;
4) Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 5) Закона - Доказ : Решење Министарства здравља о
испуњености услова за обављање делатности промета медицинских средстава на
велико,сходно чл.125.став 1.и 2.и чл.126.Закона о лековима и медицинским
средствима („Сл.гл.РС“број 84/04), коју понуђач доставља у виду неоверене копије.
Дозвола мора бити важећа.
5) Услов из члана чл. 75. ст. 2. - Доказ: Потписан о оверен Oбразац изјаве (Образац
изјаве, дат је у поглављу XII). Изјава мора да буде потписана од стране
овлашћеног лица понуђача и оверена печатом. Уколико понуду подноси група
понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача
из групе понуђача и оверена печатом.
Напомена: На основу члана 79. ЗНЈ, (начин достављања доказа) о испуњености
услова из чл.75. тачка 1-4. понуђач који је уписан у регистар понуђача, није у обавези
да доставља обавезне доказе, већ је довољно да у понуди наведе интернет страницу
где се могу видети докази о упису, као и Решење о упису у регистар понуђача (Решење
АПР).
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Испуњеност додатних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке,
понуђач доказује достављањем следећих доказа:
1) Понуђени производи морају имати важеће решење од Агенције за
лекове и медицинска средства РС којим се понуђачу / носиоцу дозволе,
издаје дозвола за стављање у промет лека или потврда о пријему
захтева код Агенције за лекове и медицинска средства РС којим се
понуђачу/ носиоцу дозволе којом се доказује да је носилац дозволе
предао за обнову уписа у регистар медицинских средства, издато од
Агенције за лекове и медицинска средства Србије и/или решење о
биоциду и/или решење о упису хемикалије у регистар хемикалија.
Понуђачи су дужни да маркером обележе на поменутим документимарешењу АЛИМС /решењу о биоциду/решење о упису хемикалије у
регистар хемикалија, свако понуђено добро тако што ће поред назива
додати број партије и ставке из Техничке спецификације тражених
добара.
2) Понуђено добро мора да у потпуности одговара обавезним техничким
карактеристикама, у супротном понуда ће се третирати као неодговарајућа.
Понуђач је дужан да достави документ (оригинал каталог или извод из
оригиналног каталога , проспект, или друго) обележен (број партије из техничке
специф. поред понуђеног добра из документа) издат од стране произвођача за
понуђено добро, на основу којег наручилац може да изврши проверу свих
наведених техничких карактеристика. Уз каталог, проспект,
или друго,
неопходно је да достави превод који може бити у слободној форми понуђача са
печатом и потписом одговорног лица. У случају да понуђач не достави тражена
документа или достави документа на основу којег се не може извршити провера
свих обавезних техничких карактеристика, понуда ће се сматрати
неодговарајућом.
3) да располаже неопходним финансијским капацитетом, односно да је у
2016,2017. И 2018. години, пословао са оствареном добити или позитивном
нулом. (Биланс успеха). БОН –ЈОН за 2016, 2017. И 2018.годину биланс стања и
биланс успеха.
4) Понуђачи морају доставити овлашћење за учешће у конкретном поступку
јавне набавке издато од стране произвођача или генералног увозника,
насловљено на наручиоца , из којег се са сигурношћу може утврдити да
ће овлашћени понуђач располагати траженом врстом И количином
добара која су предмет јавне набавке током важења уговора И да ће
обезбедити сигурну испоруку истих.

5) Изјаву (на меморандуму фирме) да располаже довољним техничким и
кадровским капацитетом.
6) Изјава (на меморандуму фирме) да поседује возило неопходно за
транспорт предметног добра.
Уколико понуду подноси група понуђача понуђач је дужан да за сваког члана групе
достави наведене доказе да испуњава услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4), а доказ из
члана 75. став 1. тач. 5) Закона, дужан је да достави понуђач из групе понуђача којем је
поверено извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог услова.
Додатне услове група понуђача испуњава заједно.
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, понуђач је дужан да за
подизвођача достави доказе да испуњава услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона,
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а доказ из члана 75. став 1. тач. 5) Закона, за део набавке који ће понуђач извршити преко
подизвођача.
Наведене доказе о испуњености услова понуђач може доставити у виду неоверених
копија, а наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од понуђача,
чија је понуда на основу извештаја за јавну набавку оцењена као најповољнија, да
достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа.
Ако понуђач у остављеном, примереном року који не може бити краћи од пет дана, не
достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову
понуду одбити као неприхватљиву.
Понуђачи који су регистровани у регистру који води Агенција за привредне регистре не
морају да доставе доказ из чл. 75. ст. 1. тач. 1) Извод из регистра Агенције за привредне
регистре, који је јавно доступан на интернет страници Агенције за привредне регистре.
Наручилац неће одбити понуду као неприхватљиву, уколико не садржи доказ одређен
конкурсном документацијом, ако понуђач наведе у понуди интернет страницу на којој су
подаци који су тражени у оквиру услова јавно доступни.
Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ, понуђач доставља копију
електронског документа у писаном облику, у складу са законом којим се уређује
електронски документ, осим уколико подноси електронску понуду када се доказ доставља
у изворном електронском облику.
Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају тражени докази, понуђач може,
уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и материјалном
одговорношћу оверену пред судским или управним органом, јавним бележником или
другим надлежним органом те државе.
Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су
документи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране
надлежних органа те државе.
Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у
вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења
одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да
је документује на прописани начин.
Напомена: Уз понуду доставити сертификате или ИСО стандарде или уверења о
квалитету или атесте или декларације да су производи произведени по стандардима
прихваћеним у Републици Србији, Европској Унији или др. међународним стандардима.
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VI УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ
1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА
Понуђач подноси понуду на српском језику.
2. НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА
Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или
кутији, затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу
утврдити да се први пут отвара.
На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача.
У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да
се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој
понуди.
Понуду доставити на адресу: Расадничка бб, 19000 Зајечар, деловодни протокол
Управна зграда Здравственог центра Зајечар са назнаком: ,,Понуда за јавну
набавку добра – санитетско потрошни материјал за потребе Опште болнице
Здравственог центра Зајечар, ЈН бр. 20/19, партија бр.______ - НЕ
ОТВАРАТИ”. Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране
наручиоца до 19.12.2019.године до 09,30 часова .
Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се
понуда налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде
према редоследу приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно наручулац
ће понуђачу предати потврду пријема понуде. У потврди о пријему наручилац ће
навести датум и сат пријема понуде.
Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда,
односно која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде
подносити, сматраће се неблаговременом.
Понуда мора да садржи:
• Образац понуде за сваку партију за коју подноси понуду
• Опште податке о пониђачу
• Опште податке о подизвођачу
• Опште податке о учеснику у заједничкој
• Техничку спецификацију тражених добара по партијама за које подноси
понуду по упутсву и напоменама из спецификације.Понуђачи могу
поднети понуде за све или поједине партије.Исправна је она понуда у
којој понуђач понуди све ставке-добра у оквиру једне партије.
• Решење АЛИМС-а обележено на начи предвиђен на стр.49
• Доказе о испуњености услова за учешће у поступку јавне набавке
• Документ (проспект, каталог, потврду или друго) издат од стране
произвођача, упутство стр.
• Доказе о испуњености услова за учешће у поступку јавне набавке
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• Решење Министарства здравља
• Доказе о испуњености додатних услова за учешће у поступку јавне
набавке
• Образац изјаве о прихватању финансијске гаранције (на меморандуму
понуђача)
• Образац изјаве о независној понуди
Образац изјаве о поштовању обавеза које произилазе из важећих прописа
о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне
средине, као и да понуђач гарантује да нема забрану обављања

делатности која је на снази у време подношења понуде.

• Образац изјаве о трошковима понуде (напомена: ова изјава није обавезна),
за сваку партију посебно
• Образац структуре цене са упутством како да се попуни
• Модел уговора
3. ПАРТИЈЕ
Набавка је обликована по партијама : Партија 1 - 84;
4. ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА
Подношење понуде са варијантама није дозвољено.
5. 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: Расадничка бб,
19000 Зајечар, служба јавних набавки са назнаком:
„Измена понуде за јавну набавку санитетско потрошног материјала за потребе Опште
болнице Здравственог центра Зајечар, партија ______, ЈН бр. 20/19- НЕ ОТВАРАТИ” или
„Допуна понуде за јавну набавку санитетско потрошног материјала за потребе Опште
болнице Здравственог центра Зајечар, партија ______, ЈН бр. 20/19- НЕ ОТВАРАТИ” или
„Опозив понуде за јавну набавку санитетско потрошног материјала за потребе Опште
болнице Здравственог центра Зајечар, партија ______, ЈН бр. 20/19- НЕ ОТВАРАТИ” или
„Измена и допуна понуде за јавну набавку санитетско потрошног материјала за потребе
Опште болнице Здравственог центра Зајечар, партија ______, ЈН бр. 20/19- НЕ ОТВАРАТИ”.

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. У случају да
понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о
групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.
По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења
своју понуду.
6. УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ
Понуђач може да поднесе само једну понуду.
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Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у
заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више
заједничких понуда.
У Обрасцу понуде (поглавље VII), понуђач наводи на који начин подноси понуду,
односно да ли подноси понуду самостално, или као заједничку понуду, или
подноси понуду са подизвођачем.
7. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде
(поглавље VII) наведе да понуду подноси са подизвођачем, проценат укупне
вредности набавке који ће поверити подизвођачу, а који не може бити већи од
50%, као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.
Понуђач у Обрасцу понуде наводи назив и седиште подизвођача, уколико ће
делимично извршење набавке поверити подизвођачу.
Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који
подноси понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у уговору о
јавној набавци.
Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су
наведени у поглављу V конкурсне документације, у складу са Упутством како се
доказује испуњеност услова.
Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне
набавке, односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.
Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код
подизвођача, ради утврђивања испуњености тражених услова.
8. 8. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА
Понуду може поднети група понуђача.
Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде мора
бити споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују
на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке из члана 81. ст. 4.
тач. 1) до 2) Закона и то податке о:
• члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и
који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем,
• опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора.
Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су
наведени у поглављу V конкурсне документације, у складу са Упутством како се
доказује испуњеност услова.
Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.
Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или
заједничку понуду у име задругара.
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Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и
уговора о јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са законом.
Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка
јавне набавке и уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају
задругари.
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.
Рок плаћања је минимум 60, максимум 90 дана од дана издавања фактуре , на
основу документа који испоставља понуђач, а којим је потврђена (испорука
добара).
Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача.
Понуђачу није дозвољено да захтева аванс.
9.2. Захтев у погледу рока (испоруке добара, извршења услуге, извођења радова)
Рок испоруке добара не може бити дужи од 2 дана од дана закључења уговора.
Место испоруке добара, врши се сукцесивно, у магацину болничке апотеке
искључиво по позиву одговорног лица из апотека ЗЦ Зајечар,
– на адресу
наручиоца: Здравствени центар Зајечар, Расадничка бб, 19000 Зајечар- магацин
болничке апотеке.
9.4. Захтев у погледу рока важења понуде
Рок важења понуде не може бити краћи од 90 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.
10. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА
ЦЕНА У ПОНУДИ
Цена мора бити исказана у динарима, са и без пореза на додату вредност, са
урачунатим свим трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне
набавке, с тим да ће се за оцену понуде узимати у обзир цена без пореза на
додату вредност.
У цену морају бити укалкулисани сви трошкови тако да Наручилац неће
надокнађивати никакве додатне трошкове нпр. трошкови превоза,
царине,складиштења,осигурања и др.накнадне трошкове Понуђача..
Цена је фиксна и не може се мењати.
Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у
складу са чланом 92. Закона.
11. ПОДАЦИ О ДРЖАВНОМ ОРГАНУ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИЈИ, ОДНОСНО ОРГАНУ
ИЛИ СЛУЖБИ ТЕРИТОРИЈАЛНЕ АУТОНОМИЈЕ ИЛИ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ
ГДЕ СЕ МОГУ БЛАГОВРЕМЕНО ДОБИТИ ИСПРАВНИ ПОДАЦИ О ПОРЕСКИМ
ОБАВЕЗАМА,
ЗАШТИТИ
ЖИВОТНЕ
СРЕДИНЕ,
ЗАШТИТИ
ПРИ
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ЗАПОШЉАВАЊУ, УСЛОВИМА РАДА И СЛ., А КОЈИ СУ ВЕЗАНИ ЗА
ИЗВРШЕЊЕ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ
Подаци о пореским обавезама се могу добити у Пореској управи, Министарства
финансија и привреде.
Подаци о заштити животне средине се могу добити у Агенцији за заштиту животне
средине и у Министарству енергетике, развоја и заштите животне средине.
Подаци о заштити при запошљавању и условима рада се могу добити у
Министарству рада, запошљавања и социјалне политике.
12. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И
РОКОВИМА ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА
ИЗЈАВА
О ПРИХВАТАЊУ ФИНАНСИЈСКЕ ГАРАНЦИЈЕ (на меморандуму фирме)

На основу члана 61. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“бр.124/12),
као
Понуђач
по
јавном
позиву
за
набавку
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
( број партије/а )
у отвореном поступку јавне набавке бр 20/19 за потребе Опште болнице
Здравственог центра Зајечар, у Зајечару, као Наручиоца, приликом потписивања
уговора, доставићемо Наручиоцу финансијску гаранцију којом се обезбеђује испуњење
уговорних обавеза, и то Меницу, као и попуњено Менично писмо-овлашћење,које је
безусловно и неопозиво, без протеста и трошкова, као и које важи у случају да код
понуђача дође до промене лица овлашћених за располагање средствима на рачуну,
статусних промена и друго, у висини 10% вредности уговора/партије без ПДВ-а ,
печатирано и потписано од стране одговорног лица.
Понуђач,

_____________________

Име и презиме одговорног лица _____________________
Број л.к.

_____________________

Потпис одговорног лица

_____________________
Име и презиме одговорног лица

М.П.
______________________________
Потпис одговорног лица
_____________________________

Изабрани понуђач је дужан да достави:
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1) Финансијску гаранцију за добро извршење посла - Изабрани понуђач се
обавезује да у року од 7 дана од дана закључења уговора , преда
наручиоцу финансијску гаранцију за добро извршење посла (бланко
регистровану меницу, потписану и печатирану), која ће бити са
клаузулама: безусловна и платива на први позив. Меница за добро
извршење посла издаје се у висини од 10% од укупне вредности
уговора/партије без ПДВ-а, са роком важности који је 30 (тридесет)
дана дужи од истека рока за коначно извршење посла Ако се за време
трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе,
важност менице за добро извршење посла мора да се продужи.
Наручилац ће уновчити меницу за добро извршење посла у случају да
понуђач не буде извршавао своје уговорне обавезе у роковима и на начин
предвиђен уговором. Поднета меница не може да садржи додатне услове
за исплату, краће рокове, мањи износ или промењену месну надлежност
за решавање спорова.
Уз меницу доставити менично овлашћење на износ 10% вредности
уговора за добро извршење посла, као и картон депонованих потписа.
13. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА ПОНУЂАЧИМА НА
РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ

Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на
располагање.
14. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ

Заинтересовано лице може, у писаном облику путем поште на адресу
наручиоца: Здравствени центар Зајечар, Расадничка бб, 19000 Зајечар,
електронске поште на e-mail: javne.nabаvke.zcz@gmail.com или факсом на бро
019/421-164 тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у вези
са припремањем понуде, најкасније 5 дана пре истека рока за подношење понуде
до 13 часова.
Наручилац ће заинтересованом лицу у року од 3 (три) дана од дана пријема
захтева за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације,
одговор доставити у писаном облику и истовремено ће ту информацију објавити
на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.
Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев за
додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, ЈН бр.
20/19”.
Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 или мање дана пре
истека рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда
и објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда.
По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења
нити да допуњује конкурсну документацију.
Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде
телефоном није дозвољено.
Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен
чланом 20. Закона.
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15. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И
КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА
После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у писаном
облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу,
вредновању и упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид) код понуђача,
односно његовог подизвођача (члан 93. Закона).
Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно извршити
контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац ће понуђачу
оставити примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да омогући наручиоцу
контролу (увид) код понуђача, као и код његовог подизвођача.
Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака уочених
приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања.
У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.
Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду
одбити као неприхватљиву.

16. ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА, ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА
ОСНОВУ КОЈИХ СЕ ДОДЕЉУЈЕ УГОВОР И МЕТОДОЛОГИЈА ЗА ДОДЕЛУ ПОНДЕРА
ЗА СВАКИ ЕЛЕМЕНТ КРИТЕРИЈУМА
Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума „Најнижа понуђена
цена“ .
17. ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ ИЗВРШИТИ
ДОДЕЛУ УГОВОРА У СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ ИЛИ ВИШЕ ПОНУДА СА
ЈЕДНАКИМ БРОЈЕМ ПОНДЕРА ИЛИ ИСТОМ ПОНУЂЕНОМ ЦЕНОМ
Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, као најповољнија биће
изабрана понуда оног понуђача који је понудио краћи рок испоруке рок. У случају истог
понуђеног рока испоруке, као најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача са
ранијим роком приспећа у деловодном протоколу наручиоца.
18. ПОШТОВАЊЕ ОБАВЕЗА КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА
Понуђач је дужан да у оквиру своје понуде достави изјаву дату под кривичном и
материјалном одговорношћу да је поштовао све обавезе које произилазе из
важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити
животне средине, као и да гарантује да нема забрану обављања делатности која је
на снази у време подношења понуде.
(Образац изјаве, дат је у поглављу XI конкурсне документације).
19. КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ ПРАВА
ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА
Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права
интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач.
20. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПОНУЂАЧА
Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, радним даном, 07,00 – 15,00 часова, поштом на
адресу: Здравствени центар Зајечар, Расадничка бб, 19000 Зајечар, непосредно на писарницу ЗЦЗ
на наведеној адреси или електронском поштом на е-маил: јavne.nabavke.zcz@gmail.com , а копија
се истовремено доставља Републичкој комисији.
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Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње
наручиоца, осим ако овим законом није другачије одређено.
Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда
или конкурсне документације сматраће се благовременим ако је примљен од стране наручиоца
најкасније седам дана пре истека рока за подношење 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.
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. ЗЈН, сматраће се благовременим
уколико је поднет најкасније до истека рока за подношење понуда.
После доношења одлуке о додели уговора или одлуке о обустави поступка, рок за подношење
захтева за заштиту права је десет дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки.
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 из члана 149. ст. 3. и 4. ЗЈН, а подносилац захтева га није поднео
пре истека тог рока.
Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране истог
подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за које је подносилац
захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева.
Захтев за заштиту права не задржава даље активности наручиоца у поступку јавне набавке у
складу са одредбама члана 150. овог закона.
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.
Подносилац захтева је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу у свакој фази
подношења у изнoсу од 120.000,00 динара. Такса се уплаћује на рачун број: 840-30678845-06,
шифра плаћања: 153 или 253, позив на број: подаци о броју јавне набавке поводом које се подноси
захтев за заштиту права, сврха уплате: захтев за заштиту права, корисник: буџет Републике Србије.
Упутство о уплати таксе за подношење захтева за заштиту права дато је на сајту Републичке
комисије за заштиту права понуђача, на коме се налазе и инструкције за уплате таксе за
подношење захтева за заштиту права из иностранства на девизни рачун Министарства финансија.
Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138. - 167. ЗЈН.
21. РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН
Уговор о јавној набавци ће бити закључен са понуђачем којем је додељен уговор у року од
8 дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права из члана 149.
Закона.

У случају да је поднета само једна понуда наручилац може закључити уговор пре
истека рока за подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 112. став
2. тачка 5) Закона.
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VII ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

На основу отвореног поступка , за доделу Уговора о јавној набавци добара: ЈН бр. 20/19, по
партијама, за потребе Опште болнице Здравственог центра Зајечар, у Зајечару, Расадничка б.б, за
период од годину дана, подносимо понуду број_______ од ___________________ године
Понуду подносимо ( заокружити ):
1.

самостално

2. Заједничка понуда

3. са подизвођачем

Достављамо понуду за :
____________________________________________________________________
Навести област и број партије
Услови понуде:
Понуда важи___________дана од дана јавног отварања понуда ( не може бити краће од 90 дана ).
Укупна вредност понуде без ПДВ-а:____________________________дин
Порез на додату вредност од 10 %__________________________________дин
Порез на додату вредност од 20 %_________________________________дин
Укупна вредност са порезом на додату вредност_________________________дин
Рок плаћања је одложен___________ дана од дана службеног пријема рачуна.(не краћи од 60 дана,
макс. 90)
Рок испоруке је ______ дана од дана пријема захтева . (не дужи од 2 дана)
Рок за започињање и отклањање рекламације је _______дана ( не може бити више од 3 дана )
Документа која су приложена у понуди одговарају оригиналима.
-Назив произвођача понуђеног добра __________________________

Датум:_______________
Име и презиме овлашћеног лица
__________________________
Печат предузећа
Потпис овлашћеног лица
___________________________

(Образац понуде копирати , попунити, потписати и печатирати за сваку партију посебно.)
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1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

Адреса понуђача:

Матични број понуђача:

Порески
идентификациони
понуђача (ПИБ):

број

Име особе за контакт:

Електронска адреса понуђача (e-mail):
Телефон:

Телефакс:

Број рачуна понуђача и назив банке:

Лице овлашћено
уговора

за

потписивање

2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:
А) САМОСТАЛНО
Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ
В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ
Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о
подизвођачу, уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о
свим учесницима заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача.
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3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

1)

Назив подизвођача:
Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони број:
Име особе за контакт:
Проценат
укупне
набавке
који
ће
подизвођач:

вредности
извршити

Део предмета набавке који ће
извршити подизвођач:
2)

Назив подизвођача:
Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони број:
Име особе за контакт:
Проценат
укупне
набавке
који
ће
подизвођач:

вредности
извршити

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

1)

Назив учесника
понуди:

у

заједничкој

Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони број:
Име особе за контакт:
2)

Назив учесника
понуди:

у

заједничкој

Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони број:
Име особе за контакт:
3)

Назив учесника
понуди:

у

заједничкој

Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони број:
Име особе за контакт:
Напомена:
Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи
који подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој
понуди од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац
копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача
који је учесник у заједничкој понуди
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VIII МОДЕЛ УГОВОРА
Модел уговора копирати , попунити, потписати и печатирати- посебно по областима
и за све партије за које понуђач подноси понуду)

– МОДЕЛ УГОВОРА –
На основу члана 4. став 1. тачка 1. члана 61. став 4. тачка 4. Закона о јавним
набавкама Републике Србије („ Сл. гласник РС“бр. 124/2012 ) ЈН. број 20/19 и
Одлуке о избору најповољније понуде број_____________од____________ 2019.
године, закључује се за период од годину дана
УГОВОР О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ ДОБАРА БРОЈ: _____
Закључен дана______________.2019. године, између:
1.
Здравственог центра Зајечар, Расадничка б.б., ПИБ 101329997, кога
заступа в.д. директора др Мирослав Стојановић, као Наручиоца добара (у даљем
тексту: Наручилац), с једне стране,и
2.
_____________________________,ул._______________________,
ПИБ________________,
мат.бр.________________,
назив
банке
__________________и
бр.
рачуна___________________,
кога
заступа____________________као
Испоручиоца
добара
(у
даљем
тексту:Испоручилац ).
3.
_____________________________,ул._______________________,
ПИБ________________,
мат.бр.________________,
назив
банке
___________________
и
бр.
Рачуна___________________,
кога
заступа____________________као
Испоручиоца
добара
(у
даљем
тексту:Испоручилац )." Попуњавати у случају заједничке понуде "
Предмет Уговора:
Члан 1.
Предмет овог уговора је купопродаја санитетско потрошног материјала за потребе
Опште болнице, партија број_____,јавна набавка број 20/19 и то:
_____________________________________________________________________
( табеларни приказ добара са ценама и количинама –попуњава наручилац )

а у свему према понуди испоручиоца број ________од___________,која је
достављена по јавном позиву, и чини саставни део овог уговора.
Члан 2.
Цена
добара
утврђена
је
понудом
број________од_______________
Укупна вредност добра из члана 1. овог Уговора износи:

испоручиоца

_______________________динара без ПДВ-а,
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_______________________ПДВ____%
_______________________ПДВ____%
УКУПНО:
______________________динара са ПДВ-ом
Словима:_____________________________________________________________
Уговорне стране су сагласне да је цена из члана 2.став 1. овог Уговора фиксна за
цео рок трајања Уговора и подразумева франко болничка апотека Здравственог
центра Зајечар. У цену морају бити укалкулисани сви трошкови тако да
Наручилац неће надокнађивати никакве додатне трошкове нпр.трошкови превоза,
царине, складиштења, осигурања и др.накнадне трошкове Понуђача.
Члан 3.
Испоручилац се обавезује да робу која је предмет овог уговора испоручује у
просторијама болничке апотеке Здравственог центра Зајечар, сукцесивно, са
роком испоруке до _____ дана од пријема писменог захтева наручиоца, у свему
под условима из конкурсне документације и прихваћене понуде.
Продужење рока испоруке толерише се само у случају више силе.
Квалитативни и квантитативни пријем робе, као и пропратне документације
(фактуре, отпремница са израженим ценама, сертификат анализе и остало) врши
се у просторијама седишта наручиоца.
Члан 4.
Уговорне стране су сагласне да је цена из члана 2.овог Уговора фиксна за
цео рок трајања Уговора и подразумева франко магацин купца. У цену морају бити
укалкулисани сви трошкови тако да Наручилац неће надокнађивати никакве
додатне трошкове нпр.трошкови превоза, царине,складиштења,осигурања и
др.накнадне трошкове Понуђача.
Испоручилац се обавезује да пре ступања на снагу овог уговора достави
наручиоцу једну бланко регистровану меницу на износ од 10 % укупне вредности
посла без ПДВ-а за све уговорене партије којом обезбеђује испуњење својих
обавеза, као и менично писмо-овлашћење, на коме ће навести све уговорене
партије, које је безусловно и неопозиво, без протеста и трошкова, као и које важи у
случају да код испоручиоца дође до промене лица овлашћених за располагање
средствима на рачуну, статусних промена и друго.
Члан 5.
Наручилац се обавезује да плаћање испоручене робе врши сукцесивно у
року од _______ дана након сваке појединачне испоруке односно квантитативно и
квалитативно усаглашеног пријема робе која је предмет ове јавне набавке, а на
основу испостављеног рачуна који садржи, поред основних података и податак из
чл.42.Закона о ПДВ („Сл.Гласник РС“број 84/2004,86/2004-испр.,61/2005 и
61/2007),и следеће податке захтеване од стране наручиоца, и то:назив и број
предметне јавне набавке, број уговора, број партије и назив партије, јединица
мере, цена по јединици мере, назив произвођача.
Плаћање по овом уговору вршиће се до нивоа средстава обезбеђених
Финансијским планом за 2019.годину, за ове намене, а обавезе које доспевају у
наредној буџетској години биће реализоване највише до износа средстава која ће
за ту намену бити одобрена у тој буџетској години. За обавезе које пo oвом
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Уговору доспевају у 2020. години наручилац ће извршити требовање и плаћање
по обезбеђивању финансијских средстава усвајањем Финансијског плана за 2020.
годину или доношењем Одлуке о привременом финансирању.
У супротном уговор престаје да важи без накнаде штете због немогућности
преузимања обавеза од стране наручиоца.
Члан 6.
Квалитет добара која су предмет овог уговора мора у потпуности да
одговара важећим домаћим или међународним стандардима за ту врсту робе ,
уверењима о кавалитету и атестима .
Наручилац је овлашћен да врши контролу квалитета испоручених добара у
било које време и без претходне најаве у месту пријема, током или после
испоруке, са правом да узорке добара из било које испоруке достави независној
специјализованој институцији ради анализе.
У случају када специјализована независна институција утврди одступање од
уговореног квалитета производа, трошкови анализе падају на терет испоручиоца.
Квантитативни пријем робе врши се приликом пријема у просторијама
седишта наручиоца у присуству представника испоручиоца.
Евентуалне рекламације наручио у погледу испоручене количине мора
бити сачињене у писаној форми и достављене испоручиоцу у року од 2 (два ) дана
од извршеног пријема.
Уколико испоручилац не изврши испоруку робе по достављеном захтеву за
испоруку-наруџбеници, или не изврши замену или допуну робе у случају кад
независна специјализована институција утврди одступање од уговореног
квалитета производа, наручилац има право да раскине овај уговор и да тражи
накнаду штете.
Ако наручилац након пријема робе открије одређене недостатке који се нису
могли уочити у редовном поступку контроле приликом квантитативног пријема
робе у просторијама седишта наручиоца, дужан је да одмах обавести
испоручиоца.
Испоручилац има обавезу да у најкраћем року, а накасније у року од _____
дана отклони недостатак или ту робу замени исправном.
Испоручилац одговара за евентуалне скривене недостатке испоручене робе
и дужан је да надокнади штету која настане као последица скривеног недостатка.
Члан 7.
Наступање више силе ослобађа од одговорности уговорне стране за
кашњење у извршавању уговорених обавеза.О датуму наступања, трајања и
престанка више силе, уговорне стране су обавезне да без одлагања једна другу
обавесте писменим путем.
Као случајеви више силе сматрају се природне катастрофе,
пожар,поплава,експлозија,транспортне несреће, одлуке органа власти,штрајк и
други случајеви, који су законом утврђени као виша сила.
Члан 8.
Уговорне стране су сагласне да се евентуални спорови по овом уговору
решавају споразумно,у супротном уговара се стварна и месна надлежност
Привредног суда у Зајечару.
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Члан 9.
Све евентуалне измене, допуне као и раскид овог Уговора уговорне стране
могу вршити искључиво у писаној форми.
Уговорна страна је сагласна да ће у случају да РФЗО , у периоду важења
овог уговора спроведе поступак централизоване набавке, овај уговор бити
раскинут, сходно Инструкцији РФЗО и не може захтевати накнаду штете од
наручиоца.
Уговорна страна незадовољна испуњењем уговорних обавеза друге
уговорне стране може захтевати раскид уговора, под условом да је своје уговорне
обавезе у потпуности и благовремено извршила.
Раскид уговора се захтева писменим путем, са раскидним роком од 15
(петнаест дана).
Члан 10.
Измене и допуне овог уговора вршиће се у писменој форми – анексом, уз
обострану сагласност уговорних страна.
Члан 11.
Овај уговор ступа на снагу даном потписивања од стране обе уговорне
стране и подношењем бланко менице и меничног писма-овлашћења из члана 4.
од стране испоручиоца.
Члан 12.
За све што није регулисано овим уговором примењиваће се одредбе Закона
о облигационим односима, као и други важећи прописи који регулишу ову
материју.
Члан 13.
Овај уговор је сачињен у 6 ( шест ) истоветна примерка, од којих 4 (четири)
примерка задржава наручилац а 2 (два) примерка испоручилац.
Члан 14.
Саставни део овог уговора су и његови прилози, како следи:
Прилог бр.1 -Понуда бр. __________ од _________г.
Прилог бр.2 -Меница
Прилог бр.3 -Менично писмо-овлашћење

Испоручилац
____________________

Наручилац
_______________________
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IX ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ
У складу са чланом 88. став 1. Закона, понуђач ____________________ [навести
назив понуђача], доставља укупан износ и структуру трошкова припремања
понуде за ЈН 20/19, како следи у табели:
ВРСТА ТРОШКА

ИЗНОС ТРОШКА У РСД

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

Датум:

М.П.

Потпис понуђача
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X ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ 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
поступку јавне набавке добра – санитетско потрошни материјал за потребе
Опште болнице Здравственог центра Зајечар, ЈН бр. 20/19, по партијама,
поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим
лицима.

Датум:

М.П.

Потпис понуђача

Напомена: у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о
независној понуди, наручулац ће одмах обавестити организацију надлежну за
заштиту конкуренције. Организација надлежна за заштиту конкуренције, може
понуђачу, односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у
поступку јавне набавке ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице
повредило конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу закона којим се
уређује заштита конкуренције. Мера забране учешћа у поступку јавне набавке
може трајати до две године. Повреда конкуренције представља негативну
референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2. Закона.
Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од
стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.
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XI ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА ИЗ ЧЛ. 75. СТ. 2. ЗАКОНА

У вези члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама, као заступник понуђача
дајем следећу

ИЗЈАВУ
Понуђач______________________________________________________[нав
ести назив понуђача] у поступку јавне набавке добра – санитетско
потрошни материјал за потребе Опште болнице Здравственог центра
Зајечар, ЈН бр. 20/19, по партијама, поштовао је обавезе које произлазе
из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада,
заштити животне средине и да нема забрану обављања делатности која је на
снази у време подношења понуде.

Датум
________________

Понуђач
М.П.

__________________

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити
потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и
оверена печатом.
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XII Образац структуре цена са упутством како да се попуни
Санитетско потрошни материјал за потребе Опште болнице:
PARTIJA 1
red
br.
1

Naziv materijala
Hidrofilna gaza 100x80, 17niti,
23,5g/m2

Jed.
mere

količina

metar

120000

2

Tampon od gaze sa rendgen
kontrasnom niti, nesterilni ŠT3
(20x20cm) KN12/8 i 17/17

kom

500

3

Tampon od gaze sa rendgen
kontrasnom niti, nesterilni ŠT4
(25x25cm) KN12/8 i 17/17

kom

500

4
5
6
7
8

Tampon od gaze sa rendgen
kontrasnom niti, nesterilni ŠT5
(25x25cm) KN12/8 i 17/17
Vazelinska gaza 10cmx7m
Vazelinska gaza 10cmx30cm
Sterilne komprese 5x5
Sterilne komprese 10x10

kom
metar
kom
kom
kom

500
50
50
2000
2000

9

Operativna kompresa pamučna sa
rendgen kontrasnom niti, nesterilna
20x10 KN 16 slojeva, 10/7

kom

500

10

Operativna kompresa pamučna sa
rendgen kontrasnom niti, nesterilna
15x8 KN 12 slojeva, 10/7

kom

500

cena bez PDV

PDV

iznos bez
cena sa PDV PDV-a

iznos sa PDVom

UKUPNO
PARTIJA 2
red
br.

1

red
br.

1

2

Naziv materijala
Visoko upijajuća hidrofilna gaza
nesterilna, rolovana preklopljena u 4
sloja 90cmx100m, gustina tkanja 17
niti po 1cm2, odnosno raspodela niti
10+7
Napomena : dostaviti proizvođački
katalog ili sliku, uzorak ponuđenog
proizvoda u originalnom pakovanju sa
deklaracijom proizvođača i kopiju
sertifikata analize kojimse dokazuju
tražene karakteristike
PARTIJA 3
Naziv materijala
Zavoj kaliko 5cmx5cm , gustina tkanja
24 niti/cm2, raspodele niti 12+12, sa
48 petlji na 1 cm2, finoća pređe
50/1Nm, pleteni
Zavoj kaliko 6cmx5cm , gustina tkanja
24 niti/cm2, raspodele niti 12+12, sa
48 petlji na 1 cm2, finoća pređe
50/1Nm, pleteni

Jed.
mere

pakovanj
e

Jed.
mere

količina

cena bez PDV

PDV

iznos bez
cena sa PDV PDV-a

iznos sa PDVom

cena bez PDV

PDV

iznos bez
cena sa PDV PDV-a

iznos sa PDVom

20

količina

kom

300

kom

3000
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3

4

5

6

7

8

9

10

red
br.
1

2

red
br.

1
2

Zavoj kaliko 8cmx5cm , gustina tkanja
24 niti/cm2, raspodele niti 12+12, sa
48 petlji na 1 cm2, finoća pređe
50/1Nm, pleteni
Zavoj kaliko 10cmx5cm , gustina
tkanja 24 niti/cm2, raspodele niti
12+12, sa 48 petlji na 1 cm2, finoća
pređe 50/1Nm, pleteni
Zavoj kaliko 12cmx5cm , gustina
tkanja 24 niti/cm2, raspodele niti
12+12, sa 48 petlji na 1 cm2, finoća
pređe 50/1Nm, pleteni
Zavoj kaliko 15cmx5cm , gustina
tkanja 24 niti/cm2, raspodele niti
12+12, sa 48 petlji na 1 cm2, finoća
pređe 50/1Nm, pleteni
Elastični zavoj, fiksan 4cmx4m,
elastičnost 130%, težina 27g/m2 u
napetom stanju, 46% viskoza, 54%
poliester
Elastični zavoj, fiksan 6cmx4m,
elastičnost 130%, težina 27g/m2 u
napetom stanju, 46% viskoza, 54%
poliester
Elastični zavoj, fiksan 10cmx4m,
elastičnost 130%, težina 27g/m2 u
napetom stanju, 46% viskoza, 54%
poliester
Elastični zavoj, fiksan 12cmx4m,
elastičnost 130%, težina 27g/m2 u
napetom stanju, 46% viskoza, 54%
poliester
Napomena :Dostaviti katalog
proizvođača uzorke za stavke 1-6 u
originalnom pakovanju i kopiju
sertifikata analize kojim se dokazuju
tražene tehničke karakteristike. Za
stavke 7-10 priložiti tehničku
specifikaciju proizvođača ponuđenog
dobra i uzorak za jednu od traženih
veličina na poziciji 7-10
PARTIJA 4
Naziv materijala
Vata papirna 100% celuloza po Ph
Yug IV a 1kg
Vata sanitetska 1kg proèišæena
hidrofilna 100% pamuk, upakovana
urolovano ravnomerno zajedno sa
tankim slojem papira, minimalne
dužine vlakna 10mm po Ph Yug IV i
Ph Yug V
Napomena :Dostaviti sertifikat analize
PARTIJA 5
Naziv materijala
Flaster na platnu 5x5 bele boje, težina
pamuka 125g, težina lepka 100g,
lepak nanesen tačkasto (ne
ravnomerno kako ne bi izazvao
iritaciju);
Flaster na svili 5x5

kom

3000

kom

3000

kom

3000

kom

6000

kom

700

kom

1500

kom

1500

kom

1500

UKUPNO
Jed.
mere

količina

kg

600

kg

1200

cena bez PDV

PDV

iznos bez
cena sa PDV PDV-a

iznos sa PDVom

UKUPNO
Jed.
mere

kom
kom

količina

cena bez PDV

PDV

iznos bez
cena sa PDV PDV-a

4500
2500
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iznos sa PDVom

3

Flaster na papiru 5x5

kom

300

4

Flaster samolepivi samoadhezivni od
elastičnog netkanog materijala,
hipoalergijski sa zaštitnim papirom
talasasto perforiranim sa obeleženom
kvadratnom mrežom izdeljenom na
2cm, masa netkanog tekstila 65g/m2,
lepka 70g/m2, adhezivne jačine 3,2
N/cm, rolna 10m x5cm;

kom

1200

5

flaster za bešivno zbrinjavanje rana
6mmx75mm

tračica

600

Napomena za stavku 1: dostaviti test
raport proizvođača u skladu sa
standardom B.P1993 i uzorak

UKUPNO

Napomena za stavku 4: dostaviti
sertifikat proizvođača u skladu sa
standardom B.P1993
PARTIJA 6
red
br.

1

Naziv materijala
Transparentni flaster u spreju na bazi
politoxietilmetikrilata, etil acetata i
etanola, zapremine 150ml

Jed.
mere

kom

količina

cena bez PDV

PDV

iznos bez
cena sa PDV PDV-a

iznos sa PDVom

50
UKUPNO

PARTIJA 7
red
br.

Naziv materijala

Jed.
mere

količina

1

Prozirni flaster za zaštitu CVK sa
hlorheksidinom 10cm x 15,5cm

kom

100

2

Prozirni flaster za zaštitu CVK sa
hlorheksidinom 8,5cm x 11,5cm

kom

100

cena bez PDV

PDV

iznos bez
cena sa PDV PDV-a

iznos sa PDVom

UKUPNO
PARTIJA 8
red
br.

1

2

3

Naziv materijala
Gipsani zavoj 10cmx3m – 92%
prirodni medicinski gips, 5% gaza, 3%
vezujućeg sredstva, predivo od 17 niti
gaze težine 23 g/m2 sa gipsanim
nanosom od 410 gr /m2 +- 10%
Vreme kvašenja 3 sec +- 1,5 Brzina
vezivanja 2,75 min +- 0,75
gipsani zavoj 12cm x 3m – 92%
prirodni medicinski gips, 5% gaza, 3%
vezujućeg sredstva, predivo od 17 niti
gaze težine 23 g/m2 sa gipsanim
nanosom od 410 gr /m2 +- 10%
Vreme kvašenja 3 sec +- 1,5 Brzina
vezivanja 2,75 min +- 0,75
gipsani zavoj 14cm x 3m – 92%
prirodni medicinski gips, 5% gaza, 3%
vezujućeg sredstva, predivo od 17 niti
gaze težine 23 g/m2 sa gipsanim
nanosom od 410 gr /m2 +- 10%
Vreme kvašenja 3 sec +- 1,5 Brzina
vezivanja 2,75 min +- 0,75

Jed.
mere

količina

kom

800

kom

900

kom

400

cena bez PDV

PDV

iznos bez
cena sa PDV PDV-a
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iznos sa PDVom

6

gipsani zavoj 15cm x 3m – 92%
prirodni medicinski gips, 5% gaza, 3%
vezujućeg sredstva, predivo od 17 niti
gaze težine 23 g/m2 sa gipsanim
nanosom od 410 gr /m2 +- 10%
Vreme kvašenja 3 sec +- 1,5 Brzina
vezivanja 2,75 min +- 0,75
gipsani zavoj 18cm x 3m
gipasni zavoj 20cm x 3m – 92%
prirodni medicinski gips, 5% gaza, 3%
vezujućeg sredstva, predivo od 17 niti
gaze težine 23 g/m2 sa gipsanim
nanosom od 410 gr /m2 +- 10%
Vreme kvašenja 3 sec +- 1,5 Brzina
vezivanja 2,75 min +- 0,75

kom

2600

7

Sintetička podloga za gips 10 cm x 3m
100% poliester, težine 85g/m2

kom

100

8

Sintetička podloga za gips 15 cm x 3m
100% poliester, težine 85g/m2

kom

100

9

Sintetička podloga za gips 25 cm x 3m
100% poliester, težine 85g/m2

kom

100

4
5

kom
kom

1500
1500

Napomena. Dostaviti tehnički list za
sve stavke kao dokaz traženih
specifikacija i uzorak za jednu veličinu
zavoja i jednu veličinu podloge
PARTIJA 9
red
br.

1

2
3
4
5

6

red
br.
1
2
3

Naziv materijala
Plasticni zavoj,Fiber
Glass,10x3,6,impregniran
poliuretanskom masom,vreme
aktivacije 3-4 min,vreme vezivanja 30
min,lagan,porozan na vazduh I
Xzrake,nepropusan za vodu
Plasticni zavoj,Fiber
Glass,12x3,6,impregniran
poliuretanskom masom,vreme
aktivacije 3-4 min,vreme vezivanja 30
min,lagan,porozan na vazduh I
Xzrake,nepropusan za vodu
Podloga za gips 15x3
Podloga za gips 20x3
Peta gumena
Rukavice pamucne,zastitne,za
primenu kod postavljanja plasticnog
gipsanog zavoja,100% nebeljeni
pamuk,prosiven koncem od
poliestera,da se mogu prati I sterilisati
parom(134 stepeni)
Napomena : Za sve stavke u partiji
neophodno je rešenje ALIMS-a o
registraciji
PARTIJA 10
Naziv materijala
Špric 20 ml, trodelni, sa podelom na
1ml
Špric 10 ml, trodelni, sa podelom na
0,5ml
Špric 5 ml, trodelni, sa podelom na
0,2ml

UKUPNO
Jed.
mere

količina

kom

50

kom
kom
kom
kom

50
50
50
20

kom

10

cena bez PDV

PDV

iznos bez
cena sa PDV PDV-a

iznos sa PDVom

UKUPNO
Jed.
mere

količina

kom

60000

kom

70000

kom

60000

cena bez PDV

PDV

iznos bez
cena sa PDV PDV-a
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iznos sa PDVom

4
5
6
7
8
9
10
11
12

Špric 2 ml,trodelni, sa podelom na
0,1ml
Špric 50-60 ml trodelni, luer lock
Špric 50-60 ml trodelni, za hranjenje
Insulinski spric 1ml sa iglom,trodelni
Injekciona igla 0,45
Injekciona igla 0,5x25mm
Injekciona igla 0,8
Injekciona igla 0,9
Injekciona igla 1,2

kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom

50000
600
1000
12000
16000
300
50000
40000
60000

13

Špric trodelni a 0,5ml, Luer Slip, sa
sigurnosnim sistemom (sa fiksiranom
iglom

kom

100

14

Špric trodelni a 1ml, Luer Slip, sa
sigurnosnim sistemom (sa fiksiranom
iglom

kom

100

15

Špric trodelni a 2ml, Luer Slip, sa
sigurnosnim sistemom (sa fiksiranom
iglom

kom

100

16

Špric trodelni a 20ml, Luer Slip, sa
sigurnosnim sistemom (sa fiksiranom
iglom

kom

100

Napomena - Dostaviti proizvođačke kataloge prevedene na srpsk.jez., uzorke svakog
od proizvoda u originalnom pakovanju i kopije proizvođačkih i/ili drugih sertifikata kojima
se dokazuju tražene karakteristike
Stavke10,11,12- igle sa ektra tankim zidom po ISO 9626

UKUPNO

Stavke13,14,15 i 16- siguronosni sistem - klip se posle prve upotrebe automatski lomi u telu šprica, čime
se obezbeđuje zaštita zdravstvenih radnika i pacijenata od povrede i infekcija
PARTIJA11
red
br.
Naziv materijala
1 Bebi sistem 23g
Sistemi za infuziju, dužina creva
2 185cm

3

4
5
6

Sistemi za infuziju sa ugrađenim antibakterijskim fileterom od 0.2 microna, i
filterom koji sprečava isticanje tečnosti
prilikom prvog punjenja sistema otporan na dejstvo lekova (za primenu
citostatika) bez-PVC
Bebi sistem, Luer Lock, sa zaštitnim
mehanizmom od ponovne upotrebe i
slučajnog uboda, DEHP free, vel 1826G
Sistem sa mernom biretom za
preciznu distribuciju leka od 100ml
Sistem za infuziju za fotosenzitivne
lekove

Jed.
mere
kom

količina
2.000

kom

70.000

kom

350

kom

200

kom

20

kom

300

cena bez PDV

PDV

Napomena - Dostaviti proizvođačke kataloge prevedene na srp. jez., uzorke svakog od
proizvoda u originalnom pakovanju i kopije proizvođačkih i/ili drugih sertifikata kojima se
dokazuju tražene karakteristike
PARTIJA 12
red
br.
1

Naziv materijala
Sistem za davanje krvi sa metalnom
iglom

Jed.
mere
kom

količina

cena bez PDV

PDV

iznos bez
cena sa PDV PDV-a

iznos sa PDVom

UKUPNO
iznos bez
cena sa PDV PDV-a

2.400
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iznos sa PDVom

UKUPNO
PARTIJA13
red
br.

1
2
3

Naziv materijala
Urin kesa sterilna zapremine 2l, dužine
creva 120cm sa ispusnim ventilom u
najnižoj tački
Urin kesa sa komorom za merenje
diuteze
Urin kesa sterilna, pedijatrijska

Jed.
mere

količina

kom

10000

kom
kom

20
900

cena bez PDV

PDV

Napomena - Dostaviti proizvođačke kataloge prevedene na srps. jez., uzorke svakog od
proizvoda u originalnom pakovanju i kopije proizvođačkih i/ili drugih sertifikata kojima se
dokazuju tražene karakteristike
PARTIJA 14
red
br.

Naziv materijala

Jed.
mere

količina

5
6

identifikacione trake za majke i bebe
sa natpisom ustanove
štipaljka za pupčanu vrpcu
irigator komplet
irigator nastavak
Set za irigaciju za jednokratnu
upotrebu . Sastoji se od kese za
klistiranje, kapaciteta 1750 ml,
zatvarača-otvarača-kleme, rektalnog
nastavka , neporomočivog podmetača,
glicerinskog sapuna, lubrikanta i PE
rukavice
gumena poveska

7

poveska sa kaišem za odrasle za
višekratnu upotrebu

8
9

poveska sa kaišem za decu za
višekratnu upotrebu
gumeno platno (rolna)

kom
metar

20
350

10
11
12

Špatule drvene, sterilne za pregled,
sterilisana EO
PVC lopata
PVC bubrežnjak

kom
kom
kom

18000
30
30

1
2
3
4

kom
kom
kom
kom

400
400
2
10

kom
kom

10
150

kom

60

cena bez PDV

PDV

Napomena : Obavezno dostaviti
uzorak za stavke 1,2 i 5 i katalog za
sve tražene proizvode

iznos bez
cena sa PDV PDV-a

iznos sa PDVom

UKUPNO
iznos bez
cena sa PDV PDV-a

iznos sa PDVom

UKUPNO

Napomena za stavku 10: Obavezno
dostaviti katalog I ALIMS
PARTIJA 15
red
br.

Naziv materijala

Jed.
mere

količina

1

Kanila za oksigenaciju priklj.210 cm
neonatalna

kom

10

2

Kanila za oksigenaciju priklj.210 cm
za decu

kom

10

3

Kanila za oksigenaciju priklj.210 cm
za odrasle

kom

300

4

Maska za oksigenaciju za decupriklj.210 cm

kom

2

cena bez PDV

PDV

iznos bez
cena sa PDV PDV-a
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iznos sa PDVom

5

Maska za oksigenaciju za odrasle priklj.210 cm

kom

5

6

AMBU BALONI sa prikljuckom za
kiseonik za za za odrasle
od
1600ml I maskama br.4+5

kom

4

Napomena : Obavezno dostaviti
katalog za sve stavke u partiji

UKUPNO

PARTIJA 16
red
br.

1

2

3

4

Naziv materijala
Vodič vazduha " airway" izrađen od
medicinskog PVC-a, sa integrisanom
površinom ugriza obeležen u boji i sa
glatko zaobljenim rubovima ,
pojedinačno pakovanje 1/1.Sterilno
pakovanje za jednokratnu upotrebu ,
veličine i boje : 000 00 0 , 1 ,2 ,3, 4, ,
6 u raznim bojama , dužine od 30120mm
Tubus endotrahealni bez "cuff" ,
oralno-nazalno tip " Murphy" izrađen
od termostabilnog PVC-a , proziran ,
silikoniziran ,"kaf" velike zapremine i
niskog pritiska.Rendgenska linija sa
jasnim oznakama cevi , označen
vodeći balon i različite vrste oznaka
dubine intubacije
Tubus endotrahealni sa niskim
pritiskom "low pressure cuff" , oralno nazalno tip " Murphy", od
termosenzibilnog PVC-a proziran ,
silikoniziran , sa "cuff"-om velike
zapremine i niskog
pritiska,Rendgenska linija sa jasnim
oznakama cevi , označen vodeći balon
i različite vrste oznaka dubine
intubacije.Sterilno pakovanje za
jednokratnu upotrebu , veličine I:D:
(2.0mm-10.0mm) veličine o:d: (3.0mm13.7mm).Prečnik (fi) "cuff" u opsegu
7.0-32.0mm
Tubus endotrahealni , ojačan
"armiran" sa niskim pritiskom " low
pressure cuff" , oralno-nazalno , tip
"Murphy" , od termosenzibilnog PVC-a
, proziran , silikoniziran , "cuff" velike
zapremine i niskog pritiska.Armatura
od nerđajućeg čelika , zakrivljenog
oblika sa jasnim oznakama cevi sa
lepljenim konektorom i sa označenim
vodećim balonom , bez
lateksa.Sterilno pakovanje za
jednokratnu upotrebu , bez
"DEHP".Veličine I.D.(2.5mm-10.0mm)
, veličine O.D.(4.2mm-14.2mm)
Prečnik kafa u opsegu od 8.0-32.0mm

Jed.
mere

količina

kom

20

kom

10

kom

1800

kom

20

cena bez PDV

PDV

iznos bez
cena sa PDV PDV-a
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iznos sa PDVom

kom

20

6

Tubus endotrahealni sa lumenom za
sukciju , sa niskim pritiskom "low
pressure cuff" oralno - nazalno tip
"Murphy" , od termosenzibilnog PVC-a
, proziran , silikoniziran , sa "cuff"-om
velike zapremine i niskog
pritiska.Rendgenska linija sa jasnim
oznakama cevi, označen vodeći balon
i različite vrste oznaka dubine
intubacije.Potrebno je da omogućava
sukciju sekreta iznad "cuff"asmanjujući rizik od infekcije , da na
kraju lumena ima univerzalni
konektor.Sterilno pakovanje za
jednokratnu upotrebu , veličine
I.D.(5.0mm-10.0mm) , veličine O.D.
84.2mm-13.6mm) . Prečnik "cuff"-a u
opsegu 20.0mm-36.0mm
Tubus endotrahealni bez "cuff"-a
oralno-nazalno , tip "Murphy" , od
termosenzibilnog PVC-a , proziran ,
silikoniziran , "cuff" velike zapremine i
niskog pritiska , rendgenska linija sa
jasbim oznakama cevi , označen
vodeći balon i različite vrste oznaka
dubine intubacije.Sterilno pakovanje
za jednokratnu upotrebu , veličine
I.D.(3.0mm-10.0mm) , veličine
O.D.(4.2mm-13.7mm) .Prečnik "cuff"-a
u opsegu 8.0mm-32.0mm

kom

20

7

Uvodnik za tubus (trahealnu cev) sa
fleksibilnim ojačanjem , graduisan ,
obeležen na svakom santimetru ,
zakrivljenog vrha za lakšu intubaciju ,
od plastike koja olakšava lako
umetanje i povlačenje , za višekratnu
upotrebu , dimenzije I.D. (3.3mm5.0mm) dužine 600mm , 800mm ,
1000mm

kom

20

8

Silikonska laringealna maska za
jednokratnu upotrebu , napravljena od
medicinskog silikona , prozirna tuba ,
mekan silikonski kaf , anatomski oblik
za lako i nežno uvođenje i optimalno
postavljanje , veličina , težina i
zapremina kafa treba da budu
označeni na tubusu , označena bojom
, 15mm konektor , bez lateksa "DEHP
free" , sterilno pakovanje

kom

3

5

Napomena : Obavezno dostaviti
katalog za sve stavke u partiji
PARTIJA 17
red
br.

1

Naziv materijala
MASKA ZA VENTILACIJU
silikonska.transparentna ; velicine: 0;
1; 2; 3; 4; 5;

UKUPNO
Jed.
mere

kom

količina

cena bez PDV

PDV

iznos bez
cena sa PDV PDV-a

24
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iznos sa PDVom

2

CREVA ZA VENTILACIJU,
jednokratna,PVC (za aparate za
anesteziju I respiratore)komplet-set sa
Y nastavkom I otvorom za CO2 sistem
za kapnografiju za decu

kom

20

3

CREVA ZA VENTILACIJU,
jednokratna,PVC (za aparate za
anesteziju I respiratore)komplet-set sa
Y nastavkom I otvorom za CO2 sistem
za kapnografiju za odrasle

kom

600
UKUPNO

PARTIJA 18
red
br.

1

Naziv materijala
Y nastavak sa Luer-Lockom za
visekratnu upotrebu sa Luer-Lockom I
otvorom za CO2,visekratni,za aparate
za anesteziju

Jed.
mere

kom

količina

cena bez PDV

PDV

iznos bez
cena sa PDV PDV-a

iznos sa PDVom

1
UKUPNO

PARTIJA 19
red
br.
1

Naziv materijala
CASICE-POSUDE ZA
KAPNOGRAFIJU(za anestezioloske
aparate)

2

SET CREVA ZA KAPNOGRAFIJU(za
anestezioloske aparate)

Jed.
mere

količina

kom

50

kom

50

cena bez PDV

PDV

iznos bez
cena sa PDV PDV-a

iznos sa PDVom

UKUPNO
PARTIJA20
red
br.

1

2

Jed.
Naziv materijala
mere
FILTERI ZA ANESTEZIOLOSKE
APARATE I
RESPIRATORE,JEDNOKRATNI,ANTI
BAKTERIJSKIBEZ OVLAZIVACA
kom
FILTERI ZA ANESTEZIOLOSKE
APARATE I
RESPIRATORE,JEDNOKRATNI,ANTI
BAKTERIJSKISA OVLAZIVACEM
HME
kom

količina

cena bez PDV

PDV

iznos bez
cena sa PDV PDV-a

iznos sa PDVom

150

100
UKUPNO

PARTIJA 21
red
br.
1
2

Jed.
Naziv materijala
mere
SENZOR ZA KISEONIK ZA
DRAEGER ANESTEZIOLOSKE
APARATE
kom
SODA LIME (DRAEGER ILI
odgovarajući) za aparate za anesteziju
a5l
kanta

količina

cena bez PDV

PDV

iznos bez
cena sa PDV PDV-a

iznos sa PDVom

3
30
UKUPNO

PARTIJA 22
red
br.

Naziv materijala

Jed.
mere

količina

cena bez PDV

PDV

iznos bez
cena sa PDV PDV-a
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1

Aspiracioni kateter ( usisni kateter ) ,
sa dva bočna suprotna otvora , prav ,
izrađen od medicinskog PVC-a ,
pokrivena površina sa konektorima u
boji , poseduje sa dve strane suprotne
oči , bez lateksa , sterilan i za
jednokratnu upotrebu , dužine 400mm
, 600mm. , veličine 8 ,10 ,12 , 14 , 16 i
18

kom

5000

2

Sonde za ishranu "DEHP free" ,
izrađen od medicinskog PVC-a ,
zamrznuta površina , kape sa bojama ,
označene , dva bočna oka , meki ,
zaobljeni vrh , graduisane , sa
rendgenskom linijom , bez lateksa ,
sterilna , jednokratna upotreba CH- 6,
8 , 10 , boje plava , zelena , crna ,
dužine 400mm , 1000mm

kom

900

3

Sonda gastroduodenalna,duzine 125
cm,velicine: ch 06-16

kom

20

4

Sonda za ishranu,duzine 50
cm,velicine: ch 04,06; 08; 10; 12

kom

100

Napomena : Obavezno dostaviti
katalog za sve stavke u partiji
PARTIJA 23
red
br.

Naziv materijala

UKUPNO
Jed.
mere

količina

1

Igle za plexus anesteziju 22G (0,70 x
50mm)

kom

25

2

Merac kapi sa biretom za doziranje sa
kontejnerom od 150mL "Dosifix" ili
odgovarajući

kom

50

kom

600

kom

100

4

Infuzioni sistem sa integrisanim
regulatorom protoka za precizno
doziranje, dužine 180cm, bez DEHP-a
Infuzioni sistem za Bbraun infuzionu
pumpu (Tip pumpe infuzomat P) ili
odgovarajući

5

Tubinzi 200cm za špric pumpe model
perfusor FM ili odgovarajući

kom

50

6

Špric 50ml sa iglom za špric pumpe
model perfusor FM ili odgovarajući

kom

50

7

Set za epidural-spinal anesteziju

kom

150

8

SPINALNE IGLE- PENCIL POINT,
velicine: 22G(crna) 25G(oranz)

kom

100

kom

400

3

9

red
br.

SPINALNE IGLE- QINCKE, velicine:
25G(oranz)
Napomena : Obavezno dostaviti
obeležene kataloge za sve stavke u
partiji
PARTIJA 24
Naziv materijala

cena bez PDV

PDV

iznos bez
cena sa PDV PDV-a

iznos sa PDVom

UKUPNO
Jed.
mere

količina

cena bez PDV

PDV

iznos bez
cena sa PDV PDV-a
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iznos sa PDVom

1

IV kanile sa četiri utisnute jasne radio
neprozirne linije, fiksacionim krilcima i
injekcoinim portom, providnom
komorom za povrat krvi; Veličine
16G,18G, 20G, 22G, 24G, 26G

kom

40000

Napomena : dostaviti proizvođačke kataloge prevedene na srps. jez., uzorke svakog
proizvoda u originalnom pakovanju i kopije proizvođačkih i/ili drugih sertifikata kojima se
dokazuju tražene karakteristike. Potrebno je da kanile budu sa 4 utisnute jasne
neprozirne linije, fiksacionim krilcima i injekcionim portom,Dostaviti kopiju izveštaja
nezavisne laboratorije i originalnu izjavu proizvođača kojima se potvrđuje postojanje 4
radioneprozirne linije
PARTIJA 25
red
br.
1

red
br.

1

Naziv materijala
TROKRAKA INFUZIONA SLAVINA za
I.V. primenu, otporna na dejstvo
lekova
Napomena: dostaviti uzorke
PARTIJA 26
Naziv materijala
I-GEL maske; veličine 1(2-5kg),1,5(512kg),2(10-25kg),2,5(25-35kg), 3(3060kg);4(50-90kg);5(>90kg)

Jed.
mere
kom

količina

cena bez PDV

PDV

UKUPNO
iznos bez
cena sa PDV PDV-a

iznos sa PDVom

1.500
UKUPNO

Jed.
mere

kom

količina

cena bez PDV

PDV

iznos bez
cena sa PDV PDV-a

iznos sa PDVom

20
UKUPNO

PARTIJA 27
red
br.
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Naziv materijala
Abdominalni dren silikonski sa
radiopaktnom linijom CH 21,24,27,30,
33
Redon dren sa 15cm perforacijama
dužine 50cm sa rad. pakt linijom
T-dren lateks ch 10,12,14,16,18,20
torakalni dren sa troakarom
16,20,24,28,32
Foly kateter 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20,
22, 24
Rektalni kateteri
Pezer kateter
Kateter za embolektomiju FR 2 dužine
60cm, FR 3,4,5,6 i 7 dužine 80cm
Jankauer set ch 25/6mm kanila i ch
30/8mm kanilom gde su kanile
spojene sa crevom

Jed.
mere

količina

kom

300

kom
kom

200
3

kom

10

kom
kom
kom

4500
1000
20

kom

2

kom

1300

kom

500

kom

200

12

Drenažna vakum boca set 400- 500ml,
sa fleksibilnim crevom otpornim na
savijanje dužine 90 cm
Drenažna vakum boca mini set 50ml
sa drenom ( posuda,dren CH8 i igla
uvođač)
Talasasta drenaža 30x15cm ,
silikonska

kom

30

13

Set za pasivnu torakalnu drenažu sa
dve spojene boce od 1300ml
podvodna drenaža

kom

5

10
11

cena bez PDV

PDV

iznos bez
cena sa PDV PDV-a
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iznos sa PDVom

14

Set za pasivnu torakalnu drenažu sa
jednom bocom od 1300ml podvodna
drenaža

kom

2

15

Kesa za brzu nadoknadu tecnosti sa
manometrom, od 500 ml

kom

1

16

Kateter centralni venski dvolumenski set 7F/20 cm sa špricem kroz čiji klip
se može plasirati žica vodilja I iglom za
transdukcijsku probu

kom

40

17

Kateter centralni venski trolumenski set 7Fr,duž.20cm sa spricem kroz koji
se moze plasirati zica vodilja I iglom za
transdukcijsku probu

kom

40

Napomena : Obavezno dostaviti
katalog za sve stavke u partiji
PARTIJA 28
red
br.
Naziv materijala
1 Set za suprapubičnu drenažu ch 10

UKUPNO
Jed.
mere
kom

količina
30

cena bez PDV

PDV

iznos bez
cena sa PDV PDV-a

iznos sa PDVom

UKUPNO
PARTIJA 29
red
br.

1

2

3

4
5

6

Jed.
Naziv materijala
mere
Rukavice pregledne lateks sa talkom,
EEC93/42, EEC 89/686, PPE
standard, kategorija I, otporne na
infektivne agense u skladu sa ASTM F
1671 veličine S, M, L, XL
kom
Rukavice pregledne nitrilne bez talka,
EEC93/42, EEC 89/686, PPE
standard, kategorija III (zaštitne
rukavice),u skladu sa SATRA
metodom, AQL 1.0, otporna na
infektivne agense u skladu sa ASTM F
1671
kom
Rukavice pregledne lateks za rizične
intervencije-netalkirane, AQL 1.0,
dužina min 295mm, debljine na
prstima 0,33mm, debljina na dlanu
0,32mm
kom
Rukavice pregledne nitrilne bez talka,
EEC93/42, EEC 89/686, PPE
standard, kategorija III (zaštitne
rukavice),u skladu sa SATRA
metodom, AQL 1.0, otporna na
infektivne agense u skladu sa ASTM F
1671 , na propuštanje citostatika u
skladu sa ASTM D6978,minimalne
dužine 295mm, accelerator free
Rukavice PVC
Hirurške rukavice od lateksa,sterilne,
talkirane, AQL 1.0, veličine 6-9, nivo
proteina manji od 28 mikrograma/gram
(mikrograma proteina na gram
rukavica - Lowery metoda), nivo
endotoksina manji od 0,1 EU/ml (LAL
test) - kao dokaz za ispunjavanje
traženih kriterijuma za nivo proteina i
endotoksina dostaviti test nezavisne
laboratorije

količina

cena bez PDV

PDV

iznos bez
cena sa PDV PDV-a

600.000

25.000

500

kom
kom

1.000
120.000

par

40.000
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iznos sa PDVom

7

8

9

Hirurške rukavice sterilne za
ortopedske procedure, jednostruke ,od
latexa, netalkirane, AQL 1.0, dužine
min 280mm, debljina na prstima
0,29mm, debljina na dlanu 0,26mm
Hirurške rukavice sterilne za
ginekološke procedure, jednostruke
(od latexa, netalkirane, AQL 1.0,
dužine min 480mm, debljina na
prstima 0,24mm, debljina na dlanu
0,23mm
Hirurške rukavice od latexa, sterilne,
netalkirane, AQL 1.0, obložene
polimerom, veličine 6-9, nivo proteina
manji od 10 mikrograma/gram
(mikrograma proteina na gram
rukavica - Lowery metoda), nivo
endotoksina manji od 0,01 EU/ml (LAL
test) - kao dokaz za ispunjavanje
traženih kriterijuma za nivo proteina i
endotoksina dostaviti test nezavisne
laboratorije

par

400

par

100

par

200

Napomena : Dostaviti proizvođačke kataloge prevedene na srps. jez., uzorke svakog
proizvoda u originalnom pakovanju i kopije proizvođačkih i/ili drugih sertifikata kojima se
dokazuju tražene karakteristike

UKUPNO

PARTIJA 30
red
br.
Naziv materijala
1 Hirurške kaljače
2 Hirurške kape
3 Hirurške maske na vezivanje
Sterilni operativni mantili za
jednokratnu upotrebu,
4 vodonepropustivi

Jed. mere
kom
kom
kom

količina
35000
10000
15000

kom

900

cena bez PDV

PDV

iznos bez
cena sa PDV PDV-a

iznos sa PDVom

UKUPNO
PARTIJA 31
red
br.

1

Naziv materijala
Jed. mere
vodonepropusna prekrivka debljine 2,5
mikrona +-10% od CPE (Chlorinated
Polyethylene) plave boje ne glatke već
reljefne teksture, za bolnički krevet
dimenzije 210X90X20, obšivena
elastičnom gumicom radi fiksiranja za
krevet
kom

količina

cena bez PDV

PDV

iznos bez
cena sa PDV PDV-a

iznos sa PDVom

900
UKUPNO

PARTIJA 32
red
br.

Naziv materijala

Jed. mere

količina

1

kese za kolostomu sa filterom,
veličine 38mm,45mm,57mm,70mm

kom

120

2

kese za ileostomu, veličine
38mm,45mm,57mm,70mm

kom

40

3

Modelirajući disk za stomu, veličine
45mm,57mm,70mm

kom

15

cena bez PDV

PDV

iznos bez
cena sa PDV PDV-a

Конкурсна документација за набавку санитетско потрошног материјала 82/97
ЈН бр 20/19

iznos sa PDVom

4
5

Fleksibilni disk za stomu, veličine
38mm, 45mm,57mm,70mm
Sprej za negu stome-100% silikon, a
50ml

kom

15

kom

12
UKUPNO

PARTIJA 33
red
br.

2

Naziv materijala
Diskovi za kolostomu i ileostomu
60mm
kese sa zaključavanjem - za
kolostomu

3

kese sa zaključavanjem - za ileostomu

kom

120

kese sa zaključavanjem - za urostomu

kom

30

kom

48

kom

60

kom
kom

60
10

kom

12

1

4

7
8

post op transparentna kesa sa
prozorom 100mm
Jednodelni komplet za kolostomu
promera 10-70mm
jednodelni komplet za ileostomu
promera 10-70mm
Swiss rol disk za osetljivu kožu

9

Barijer krem (krem za negu kože oko
stome)

5
6

Jed. mere

količina

kom

120

kom

90

cena bez PDV

PDV

iznos bez
cena sa PDV PDV-a

iznos sa PDVom

UKUPNO
PARTIJA 34
red
br.
1

Naziv materijala
Neutralne ploče za Erbe nesy ili
odgovarajuće

Jed. mere

količina

kom

900

cena bez PDV

PDV

iznos bez
cena sa PDV PDV-a

iznos sa PDVom

UKUPNO
PARTIJA 35
red
br.

1

red
br.

1
2

Naziv materijala
Kese za kameru za laparoskopiju, za
jednokratnu upotrebu, 13cmx250cm,
reverzibilno postavljene
Napomena : Obavezno dostaviti
katalog
PARTIJA 36
Naziv materijala
Skalpel nožići od ugljeničnog čelika,
sterilni, pojedinačno pakovani, sa
isprintanim oblikom nožića na
unutrašnjem pojedinačnom pakovanju,
veličine:10, 11, 15, 20, 21, 22, 23
Čelična drška za skalpel nožiće
graduisana

Jed. mere

količina

kom

500

cena bez PDV

PDV

iznos sa PDVom

UKUPNO

Jed. mere

količina

kom

18.000

kom

10

cena bez PDV

PDV

Napomena : Obavezno dostaviti
katalog i uzorak za obe stavke
PARTIJA 37
red
br.
Naziv materijala
1 Biofrezze galon

iznos bez
cena sa PDV PDV-a

iznos bez
cena sa PDV PDV-a

iznos sa PDVom

UKUPNO

Jed. mere
kom

količina
6

cena bez PDV

PDV

iznos bez
cena sa PDV PDV-a
UKUPNO
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iznos sa PDVom

PARTIJA 38
red
br.

Naziv materijala

Jed. mere

količina

1

EKG elektroda jednokratne
samolepljive sa gelom

kom

18.000

2

EKG elektroda jednokratne za holter,
okrugle, minimalnog prečnika 55mm

kom

18.000

cena bez PDV

PDV

iznos bez
cena sa PDV PDV-a

iznos sa PDVom

UKUPNO
PARTIJA 39
red
br.
1
2

3

Naziv materijala
Samolepljiva sterilna inciziona folija,
38cmx41cm, incizija 28x41
Samolepljiva sterilna inciziona folija,
82cmx45cm, incizija 60x45
Antimikrobna inciziona folija sa
jodoforom dimenzija 66cm x 45cm
.Dimenzija incizione povrsine 56 cm x
45cm , sirina nelepljivog dela sa obe
strane je po 5 cm za laksu
manipulaciju i postavljanje folije na
operativno polje, obezbedjuje
antimikrobnu zastitu tokom 7 sati,
sterilisana Gama zracima, medicinsko
sredstvo klase III

Jed. mere

količina

kom

150

kom

60

kom

10

cena bez PDV

PDV

Napomena : Dostaviti kataloge i
uputstvo za upotrebu za stavku br. 3
PARTIJA 40
red
br.
Naziv materijala
1 Traka za kontrolu suve sterilizacije
2 Traka za kotrolu autoklav sterilizacije

iznos bez
cena sa PDV PDV-a

iznos sa PDVom

UKUPNO

Jed. mere
kom
kom

količina
10
40

3

Traka za kontrolu autoklav sterilizacije
klasa 4 а 500 trakica

pak

50

4

Traka za kontrolu autoklav sterilizacije
klasa 6 а 500 trakica

pak

3

cena bez PDV

PDV

iznos bez
cena sa PDV PDV-a

iznos sa PDVom

UKUPNO
PARTIJA 41
red
br.

3

Naziv materijala
Rolna za sterilizaciju ravna
75mmx200m
Rolna za sterilizaciju ravna
100mmx200m
Rolna za sterilizaciju ravna
200mmx200m

4

Rolna za sterilizaciju sa faltom
250mmx65mmx100m

kom

3

5

Rolna za sterilizaciju sa faltom
350mmx80mmx100m

kom

3

6

Rolna za sterilizaciju sa faltom
400mmx80mmx100m

kom

2

7

Rolna za sterilizaciju ravna,
polypropilen/pe/pp 380mmx70m

kom

2

8

Rolna za sterilizaciju ravna,
polypropilen/pe/pp 420mmx70m

kom

2

1
2

Jed. mere

količina

kom

2

kom

2

kom

3

cena bez PDV

PDV

iznos bez
cena sa PDV PDV-a
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9

10

11

Rolna za sterilizaciju ravna,
polypropilen/pe/pp 580mmx70m
Umetnuti (složeni) papir za sterilizaciju
beli krep 60gr/m2 / zeleni krep
60gr/m2 120cmx120cm
Spojeni SMS-krep 100g/m2 papir za
sterilizaciju ( komplet sadrži plavi SMS
40g/m2 i zeleni krep papir 60g/m2,
fabrički spojen) (1 set-2 fabrički
spojena papira po ivicama)
75cmx75cm

kom

2

kom

800

kom

150
UKUPNO

PARTIJA 42
red
br.

2

Naziv materijala
Osterilant za plazma sterilizaciju
a240ml
Biološki indikaror za plazma
sterilizaciju a100amp

3
4
5
6

Hemijski indikaror za plazma
sterilizaciju a6000kom
Rolna za sterilizaciju 15cmx70m
Rolna za sterilizaciju 25cmx70m
Rolna za sterilizaciju 30cmx70m

1

Jed. mere

količina

kom

12

pak

1

pak
kom
kom
kom

1
4
2
2

cena bez PDV

PDV

Napomena: Za plazma sterilizator
Stericool ili odgovarajući

iznos bez
cena sa PDV PDV-a

iznos sa PDVom

UKUPNO

PARTIJA 43
red
br.

1

Naziv materijala
Tubularna ortoza otvorenih prstiju bez
podčarape priska 39-40mmHg sa
pamučnom osnovom

Jed. mere

količina

par

85

cena bez PDV

PDV

iznos bez
cena sa PDV PDV-a

iznos sa PDVom

UKUPNO
PARTIJA 44
red
br.
Naziv materijala
1 CRP test
2 RF LATEX test

Jed. mere
test
test

količina
1200
2400

cena bez PDV

PDV

iznos bez
cena sa PDV PDV-a

iznos sa PDVom

UKUPNO
PARTIJA 45
red
br.
Naziv materijala
1 Aethanolum 96%

Jed. mere
litar

količina
2.100

cena bez PDV

PDV

iznos bez
cena sa PDV PDV-a

iznos sa PDVom

UKUPNO
PARTIJA 46
red
br.

Naziv materijala

Jed. mere

količina

1

Parrafinum liqudum

litar

10

2

Parrafinum solidum

kilogram

20

3

Benzinum

litar

15

4

Glycerolum

litar

80

5

Hidrogen 30%

litar

120

6

Ricinisuvo ulje

litar

3

cena bez PDV

PDV

iznos bez
cena sa PDV PDV-a
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7

Talcum

kilogram

24

8

Vaselinum

kilogram

20

9

Amonijum sulfat p.a.- supstanca

10

Natrijum hidroksid p.a - supstanca

500 gr

10

kilogram

1

11
12

HCL conc
Sulfosalicilna kiselina p.a.-supstanca
500g

litar

1

13

Natrijum citrat 3,8% , a 100ml

kom

6

kom

6

14

Sirćetna kiselina

litar

1

15

Erlihov rastvor

100ml

36

16

Metanol

litar

5

17

Giemsa

100ml

48

18

May Grinvald

100ml

24

19

Hayem

100ml

1

20

Amonijum oksalat supstanca

gram

500

21

Ksilol

litar

1

22

Tirkov rastvor

100ml

12

23

Aceton

litar

20

24

Lanolin

kilogram

5

25

Sulfosalicilna kiselina 20% rastvor

100ml

36

26
27

Mravlja kiselina
Hrom sumporna kiselina

litar
litar

5
40

Napomena: za stavke pod brojevima
17, 18, 19, 21 i 22 potrebno je dostaviti
rešenje Alimsa
PARTIJA 47
red
br.
Naziv materijala
1 Laboratorijska čaša staklena 500 ml
2
3

Volumetrijska pipeta 5ml graduisana
staklena
Volumetrijska pipeta 1 ml graduisana
staklena

UKUPNO

Jed. mere
kom

količina
2

kom

20

kom

20

cena bez PDV

PDV

iznos bez
cena sa PDV PDV-a

iznos sa PDVom

UKUPNO
PARTIJA 48
red
br.
Naziv materijala
1 Epruvete staklene 10X80
Epruvete-staklene 8X40 (durhamove
2 tube)

Jed. mere
kom

količina
100

kom

100

cena bez PDV

PDV

iznos bez
cena sa PDV PDV-a

iznos sa PDVom

UKUPNO
PARTIJA 49
red
br.
Naziv materijala
1 Stakleni štapići
2 Pokrovna stakla 22x22 mm
Predmetna stakla nebrušena 76x26
3 mm
4 Pipete po Westergrin-u
5 Staklena Pasterova pipeta 230 mm

Jed. mere
kom
kom

količina
30
6.000

kom
kom
kom

500
50
200

cena bez PDV

PDV

iznos bez
cena sa PDV PDV-a
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6
7
8

Propipeta
Četka za pranje epruveta (sa mekim
vrhom)
Melanžeri za leukocite

kom

4

kom
kom

20
3
UKUPNO

PARTIJA 50
red
br.
1

Naziv materijala
Termal traka sa nalepnicama za bar
kodove do 4,5x3,5cm
obavezno dostaviti uzorak

Jed. mere

količina

nalepnica

300.000

cena bez PDV

PDV

iznos bez
cena sa PDV PDV-a

iznos sa PDVom

UKUPNO

PARTIJA 51
red
br.
Naziv materijala
1 Micral test trake 1x30 traka

Jed. mere
kutija

količina
60

cena bez PDV

PDV

iznos bez
cena sa PDV PDV-a

iznos sa PDVom

UKUPNO
PARTIJA 52
red
br.
1

Naziv materijala
Urin trake 11 parametara a 100 traka
(za Dirui aparat ili odgovarajući)

Jed. mere

količina

kutija

250

cena bez PDV

PDV

iznos bez
cena sa PDV PDV-a

iznos sa PDVom

UKUPNO
PARTIJA 53
red
br.
1
2
3
4
5
6
7

Naziv materijala
Jonoizmenjivačka masa za dejonizator
za prečišćavanje vode
BB px 20 inc
Px 10" 5 mik
BB CBC 20 inc
Glava RO pumpe
Prigušnica
Membrana 100 gpd
Napomena Mešana jonoizmenjivačka
smola oznaka PURE PMB 102-2 ili
odgovarajuća

Jed. mere

količina

litar
kom
kom
kom
kom
kom
kom

400
3
3
3
1
2
5

cena bez PDV

PDV

iznos bez
cena sa PDV PDV-a

iznos sa PDVom

UKUPNO

PARTIJA 54
red
br.
Naziv materijala
1 holder za vakum sistem
2 vakum igle 0,9
3
4
5

vakum igle sa indikatorom protoka i
zaštitnim poklopcem
vakum epruveta za biohemiju 10 ml
vakum epruveta za biohemiju 4 ml

Jed. mere
kom
kom

količina
100
35.000

kom
kom
kom

500
30.000
25.000

kom

10.000

7

vakum epruveta za biohemiju sa gel
separatorom 5ml
vakum epruveta za fibrinogen sa
duplim zidom i 0,109M natrijum
citratom 2,7ml

kom

30.000

8

vakum epruveta za krvne slike
(K2EDTA) 3 ml

kom

40.000

9

Mikroepruveta za kapilarno uzimanje
sa ugrađenim levkom za krvne slike

kom

3.000

6

cena bez PDV

PDV

iznos bez
cena sa PDV PDV-a
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kom

2.000

11

Mikroepruveta za kapilarno uzimanje
sa ugrađenim levkom za biohemiju
Vakum epruvete sa trombinom i gelom
5ml

kom

1.200

12

vakum epruveta sa litijum-heparinom i
mehaničkim separatorom 4-5ml

kom

100

10

kom

1000

14

vakum epruveta za sedimentaciju sa
očitavanjem na 1h
bebi sistem sa indikatorom protoka,
zaštitnim mehanizmom (koji se aktivira
u veni) za automatsku zaštitu igle
tankih zidova i povećanog protoka
21/23 G

kom

600

15

Kontakt aktivirajuće lanceta sečivo 1.5
X 2.0 mm

kom

200

16

Kontakt aktivirajuča lanceta igla 21 G
X 1.8 mm

kom

200

17

Mikroepruvete za kapilarno uzimanje
sa K2EDTA, dimenzije 13x75mm, sa
mogućnošću direktne aplikacije na
hematološki analizator

kom

100

13

Napomena : 1.Sva ponuđena dobra
moraju biti od istog proizvođača zbog
uniformnosti sistema.
PARTIJA 55
red
br.
1
2
3
4

red
br.

UKUPNO

Naziv materijala
Jed. mere
Vakutajner za sedimentaciju 1.28 ml
kom
Lancetar
kom
Lancete za lancetar
kom
Lancete - metalne
kom
Napomena : za stavku 1 (Vakutajner
za sedimentaciju 1.28 ml) potrebno je
dostaviti izjavu prizvođača da je
traženo dobro kompatibilno sa
umreženim automatskim čitačem za
sedimentaciju Terumo V 100.
Potrebno je dostaviti uzorak (minimum
20 kom)
PARTIJA 56
Naziv materijala

količina
18.000
5
9.000
1.200

Jed. mere

količina

Pipeta po Pasteru, 3ml, graduisana
nesterilna
Epruveta 12x75mm, 5ml cilindricna

kom
kom

1000
12000

3

Epruveta 16x100mm, 10ml, cilindricna
graduisana

kom

5000

kom

18000

kom

1000

kom

1000

kom
kom
kom

300
1000
1000

4
5
6
7
8
9

Epruveta 16x60mm,5 ml sa
zapusacem,grauisana
Epruveta 16x100mm, 10ml, sa
zapusacem sterilna
Zapusac fi 16mm
Zapusac fi 12mm

PDV

iznos bez
cena sa PDV PDV-a

iznos sa PDVom

UKUPNO

1
2

Epeuveta 16x100mm, 10ml, konusna
graduisana
Epruveta 16x50mm,4ml sa rav.dnom
grad

cena bez PDV

cena bez PDV

PDV

iznos bez
cena sa PDV PDV-a
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10

Nastavci za autom pipetu zuti 0200ul,Gilson tip

kom

12000

11
12
13
14
15
16
17
18

Nastavci za autom pipetu plavi 200ul1000ul
komplet za bris-sterilan
posuda za feces
urin čaše-nesterilne,providne
urin čaše-sterilne,providne
mikrotuba 1,5ml,graduisana
PVC boca 50 ml
PVC boca 100 ml

kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom

18000
600
1000
12.000
8.000
6000
100
100

Napomena za zute i plave nastavke
poslati uzorke
PARTIJA 57
red
br.

1

Naziv materijala
trake za određivanje glukoze u krvi
ACCU-CHEK aktiv i performa ili
odgovarajući, a50 traka

UKUPNO

Jed. mere

količina

kutija

320

cena bez PDV

PDV

iznos bez
cena sa PDV PDV-a

iznos sa PDVom

UKUPNO
PARTIJA 58
red
br.
1

Naziv materijala
Trake za određivanje glukoze u krvi
Contur plus ili odgovarajući a 50 traka

Jed. mere

količina

kutija

180

cena bez PDV

PDV

iznos bez
cena sa PDV PDV-a

iznos sa PDVom

UKUPNO
PARTIJA 59
red
br.
Naziv materijala
1 urin test trake 9 parametara 100traka
2 urin test trake glu-keto 50traka
3

urin test trake mikroalbumini-kreatinin
50traka

Jed. mere
kutija
kutija

količina
1
2

kutija

6

cena bez PDV

PDV

iznos bez
cena sa PDV PDV-a

iznos sa PDVom

UKUPNO
PARTIJA 60
red
br.
Naziv materijala
1 Gel za ultrazvuk pak 1 kilogram
Gel za ultrazvuk pak 260
2 grama(bezbojan)
Napomena: potrebno je dostaviti
uzorke
PARTIJA 61
red
br.

Naziv materijala

Jed. mere
kom

količina
200

kom

100

Jed. mere

količina

Video printer papir 110mmx20m, za
Sony UPP HD

kom

120

2

CTG papir 112x90x150 - za aparat
Cadence MFM

kom

10

kom

120

kom

10

4

CTG papir- za aparat Medipro bistos
BT-350
EKG papir 110mmX45mm - za aparat
Cardipia 400 (ili odgovarajuća
metraža)

PDV

iznos bez
cena sa PDV PDV-a

iznos sa PDVom

-

-

UKUPNO

1

3

cena bez PDV

cena bez PDV

PDV

iznos bez
cena sa PDV PDV-a
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5

EKG papir 45 mmx50mm (ili
odgovarajuća metraža)

7

EKG papir Schiler AT1 90x90 preklop
- za aparat Schiller cardiovit AT-1
EKG papir Simens cardiostat
104x100x200

8

EKG Hellige papir -za aparatHellige
multiskriptor EK-43 (ili odgovarajuća
metraža)

6

kom

75

kom

400

kom

50

kom

10

kom

700

kom

10

10

EKG papir Inomed 80mmx45mm (ili
odgovarajuća metraža)
Labpapir za aparat MINDRAY,
57mmx40mm (ili odgovarajuća
metraža)

11

Usnici za spirometriju- unutrašnji
promer 30 mm za spirometar
JAEGER SPIRO Vyntus

kom

3000

12

EKG papir 50mmx50mm (ili
odgovarajuća metraža)

kom

10

13
14

EKG papir 108mmx45mm za aparat
Bioset 3500 (ili odgovarajuća metraža)
EKG papir bioset 3600 110mmX100

kom
kom

20
10

15

EKG papir 63mm - za aparat
Elektrocardiograf Nihon Kohden,
marke 1150

kom

10

16

EKG papir 110mm x 140mm - za
aparat NeuCardio E6 Pro

kom

60

9

Napomena: količina pojedinih tipova
traka je okvirna i zavisiće od tipova
EKG aparata koji su trenutno u
funkciji, jer zbog čestih kvarova nismo
u mogućnosti da tačno planiramo
utroške.

UKUPNO

PARTIJA 62
red
br.

4

Naziv materijala
Hydrofiber obloga sa ojačavajućim
vlaknima impregnirana sa 1,2%
jonskog srebra, di Natrijum soli etilen
diamin tetrasirćetne kiseline i
benzetonijum hloridom 10x10cm
hydrofiber obloga sa ojačavajućim
vlaknima iimpregnisana sa
1,2%jonskog srebra, dinatrijum soli
etilen diamin tetrasirćetne kiseline i
benzetonijum hloridom 15x15cm
hydrofiber obloga sa ojačavajućim
vlaknima i impregnisana sa
1,2%jonskog srebra, dinatrijum soli
etilen diamin tetrasirćetne kiseline i
benzetonijum hloridom 2x45cm
Adhezivna silikonska hydrofiber
penasta obloga 20x16.9 cm (za
sakralni seo)

5

Adhezivna silikonska hydrofiber
penasta obloga 19,8x14 cm (za petu)

1

2

3

Jed. mere

količina

kom

120

kom

40

kom

60

kom

20

kom

20

cena bez PDV

PDV

iznos bez
cena sa PDV PDV-a

UKUPNO

Конкурсна документација за набавку санитетско потрошног материјала 90/97
ЈН бр 20/19
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PARTIJA 63
red
br.

Naziv materijala

Jed. mere

količina

1

Poliuretanska prekrivka sa silikonom
10x10cm, a 2

kom

30

2

Impregnirana kompresa sa disperzijom
hidrokoloida 10x10cm, a 10

kom

70

cena bez PDV

PDV

Napomena: dostaviti kataloge za obe
stavke
PARTIJA 64
red
br.
Naziv materijala
1 Prezervativi a 1/144
2 Štapići za uši

iznos bez
cena sa PDV PDV-a

iznos sa PDVom

UKUPNO

Jed. mere
kom
kom

količina
720
3000

cena bez PDV

PDV

iznos bez
cena sa PDV PDV-a

iznos sa PDVom

UKUPNO
PARTIJA 65
red
br.
Naziv materijala
1 Toplomer digitalni, baždaren

Jed. mere
kom

količina
60

cena bez PDV

PDV

iznos bez
cena sa PDV PDV-a

iznos sa PDVom

UKUPNO
PARTIJA 66
red
br.
1

2

Naziv materijala
Klinički toplomer bez žive za
individualnu/jednokratnu upotrebu
Samolepljivi klinički individualni
toplomer bez žive za jednokratnu
upotrebu/48 časovni temperaturni
monitoring

Jed. mere

količina

kom

800

kom

400

cena bez PDV

PDV

iznos bez
cena sa PDV PDV-a

iznos sa PDVom

UKUPNO
PARTIJA 67
red
br.
Naziv materijala
Jed. mere
1 oxidised regenerated cellulosa 5x7cm
kom
oxidised regenerated cellulosa
2 10x20cm
kom
3 Hemostatski sunđer 8cmx5cmx1cm
kom
4 Hemostatski sunđer 12,5cmx8cmx1cm
kom
Hemostatski sunđer za ORL ili dental
5 1x1xx1cm
kom
Hemostatski sunđer - tampon za
6 analnu upotrebu 8cmxD3
kom
7 Koštani vosak
kom

količina
150

cena bez PDV

PDV

iznos bez
cena sa PDV PDV-a

iznos sa PDVom

90
150
30
100
20
12
UKUPNO

-

-

PARTIJA 68
red
br.

1

Naziv materijala
Prekrivač za postoperativno grejanje
pacijenata za celo telo sa dva otvora
za topao vazduh dimenzije
2180x1270mm ( za aparat MISTRAL
AIR)

Jed. mere

količina

kom

10

cena bez PDV

PDV

iznos bez
cena sa PDV PDV-a
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2

Podloga za intraoperativno grejanje
pacijenata sa dva otvora za topao
vazduh dimenzije 2200x900mm ( za
aparat MISTRAL AIR ili odgovarajući)

kom

100

3

Prekrivač za intraoperativno grejanje
pacijenata za gornju površinu tela sa
dva otvora za topao vazduh dimenzije
2010x760mm ( za aparat MISTRAL
AIR ili odgovarajući)

kom

10
UKUPNO

PARTIJA 69
red
br.

1

Naziv materijala
Bezigleni sistem, muski luer nastavak
za bezbedno spajanje sprica i zenskih
luer pripoja i beziglenih pripoja.
Sprecava isticanje leka iz sprica,
omogucava sigurno razredjivanje,
prenos i primenu citostatika i drugih
opasnih lekova. Bez latexa, bez
DEHP-a, bez PVC-a. Zapremina 0,12
ml.

Jed. mere

količina

kom

1200

kom

1200

kom

400

kom

1200

4

Dozator za opasne lekove, s ventilom,
univerzalni, sa siljkom, beziglenim
pripojem, hidrofobnim filterom,
zapremina 0,1 ml, duzina 6,4 cm, bez
latexa, bez DEHP-a, bez PVC-a.
Bezigleni sistem, muski luer nastavak
za sigurno spajanje zenskih luer
pripoja i beziglenih pripoja sa
infuzionim sistemima. Sprecava
curenje leka, omogucava sigurno
razredjivanje, prenos i primenu
fotosenzitivnih citostatika i drugih
opasnih lekova. Duzina seta 10 cm,
zapremina 1 ml. Bez latexa, bez
DEHP-a.
Konektor sa siljkom za infuziju vrecicu
i infuzioni sistem, s ventilom,
beziglenim pripojem i vazdusnim
hidrofobnim filterom, zapremina 0,5
ml, duzina seta 9,5 cm, bez PVC-a,
bez latexa, bez DEHP-a.

5

Špric trodelni, 20 ml, s ugraðenim
beziglenim sistemom, muškim luer
nastavkom, zapremnina beziglenog
sistema 0,12 ml, za sigurno
razreðivanje i prenos opasnih lekova,
bez latexa, bez DEHP-a, bez PVC-a,
push-fit èep.

kom

1000

6

Špric trodelni, 10 ml, s ugraðenim
beziglenim sistemom, muškim luer
nastavkom, zapremnina beziglenog
sistema 0,12 ml, za sigurno
razreðivanje i prenos opasnih lekova,
bez latexa, bez DEHP-a, bez PVC-a,
push-fit èep.

kom

800

2

3

cena bez PDV

PDV

iznos bez
cena sa PDV PDV-a
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iznos sa PDVom

7

Špric trodelni, 5 ml, s ugraðenim
beziglenim sistemom, muškim luer
nastavkom, zapremnina beziglenog
sistema 0,12 ml, za sigurno
razreðivanje i prenos opasnih lekova,
bez latexa, bez DEHP-a, bez PVC-a,
push-fit èep.

kom

100

8

Špric trodelni, 3 ml, s ugraðenim
beziglenim sistemom, muškim luer
nastavkom, zapremnina beziglenog
sistema 0,12 ml, za sigurno
razreðivanje i prenos opasnih lekova,
bez latexa, bez DEHP-a, bez PVC-a,
push-fit èep

kom

100
UKUPNO

PARTIJA 70
red
br.

Naziv materijala

PROMEDIA
Jed. mere

količina

kom

400

2

Citostatik-protektivne rukavice,
nitrilne,netalkirane,nesterilne
Zaštitni mantil za rukovanje
citostaticima, nesterilan (L), sa
lastišem na rukavu

kom

200

3

Zaštitna savitljiva respiratorna FFP-3
maska za nos i usta BERNER ili
odgovarajući

kom

200

4

Podloška za pripremu citostatika u
laminaru, 56x41cm, nesterilna

kom

200

1

cena bez PDV

PDV

iznos bez
cena sa PDV PDV-a

iznos sa PDVom

UKUPNO
PARTIJA 71
red
br.

Naziv materijala

Jed. mere

količina

1

Optički port sa direktnom insuflacijom i
sistemom za fiksaciju sa balonom i
prstenom 11 mm 10 cm

kom

18

2

Optički port sa direktnom insuflacijom i
sistemom za fiksaciju sa balonom i
prstenom 11 mm 15 cm

kom

18

3

Port sa pokrivenom metalnom
oštricom sa sistemom fiksacije
balonom i prstenom 5mmx10cm

kom

18

4

Port sa pokrivenom metalnom
oštricom sa sistemom fiksacije
balonom i prstenom 12mmx10cm

kom

18

5
6

Endoskopske monopolarne makaze sa
dvostrukom oštricom 35 cm
Endoskopska hvatalica,grasper

kom
kom

4
4

7

Endoskopski instrument za disekciju
tkiva,disektor

kom

4

cena bez PDV

PDV

iznos bez
cena sa PDV PDV-a

iznos sa PDVom

UKUPNO
PARTIJA 72
red
br.

1

Naziv materijala
Ručica sa sivim kablom za
priključivanje instrumenata
ultrazvučnog noža za generator, za
višekratnu upotrebu

Jed. mere

količina

kom

1

cena bez PDV

PDV

iznos bez
cena sa PDV PDV-a
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iznos sa PDVom

Zakrivljene makaze ultrazvučnog noža
za endoskopsku hirurgiju, obložene
teflonom, sa ručnom aktivacijom 36
cm / 5mm, pištolj drška za jednokratnu
upotrebu
Zakrivljene makaze ultrazvučnog noža
za otvorenu hirurgiju, obložene
teflonom, sa ručnom aktivacijom 23
cm / 5mm, pištolj drška za jednokratnu
upotrebu

2

3

kom

5

kom

2
UKUPNO

PARTIJA 73
red
br.
1

Naziv materijala

Jed. mere

količina

Foley kateter silikonski 100% CH12-14 komad

cena bez PDV

PDV

iznos bez
cena sa PDV PDV-a

iznos sa PDVom

200
UKUPNO

PARTIJA 74
red
br.

Naziv materijala

Jed. mere

količina

klešta (hvataljke) za kamen - za
1 renoskop CH-4.8

komad

2

2 Makaze za cistoskop CH-6

komad

1

cena bez PDV

PDV

iznos bez
cena sa PDV PDV-a

iznos sa PDVom

UKUPNO
PARTIJA 75
red
br.

1

Naziv materijala
TRU cut igla za biopsiju prostate - za
pištolj Pro Mag ili odgovarajući I 2,5
16G sa veličinom uzorka 19mm

Jed. mere

količina

komad

cena bez PDV

PDV

iznos bez
cena sa PDV PDV-a

iznos sa PDVom

10
UKUPNO

PARTIJA 76
red
br.

1
2

Naziv materijala
Jed. mere
Set za perkutanu nefrostomu promera
CH8 i CH10 ( komponente seta: J
kateter od Vorteka u organizmu može
ostati do 12 meseci, set dilatator, žica
vodič s vrhom u obliku slova J, , dve
atraumatske igle tipa čiba, nastavak za
J kateter sa PVC konektorom "luer
lock"
kom
Nefrostomski vortek J kater za
perkutanu nefrostomu dužine 29cm,
CH8 i CH10
kom

količina

cena bez PDV

PDV

iznos bez
cena sa PDV PDV-a

iznos sa PDVom

30
3
UKUPNO

PARTIJA 77
red
br.

1

Naziv materijala
Fleksibilna jednokratna kesa za
ekstrakciju tkiva napravljena od
polimera, sa kanilom promera 10mm,
kapacitet kese 255ml

Jed. mere

količina

kom

5

cena bez PDV

PDV

iznos bez
cena sa PDV PDV-a
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iznos sa PDVom

2

Fleksibilna jednokratna kesa za
ekstrakciju tkiva napravljena od
polimera, sa kanilom promera 10mm,
kapacitet kese 680ml

kom

5
UKUPNO

PARTIJA 78
red
br.

1

2
3

4

Naziv materijala
Dvodelna neutralna samolepljiva
elektroda, površine 12.07x14.61cm, sa
slojem conuktivnog hidrogela, bez
PVC-a, bez Lateksa,za pacijente iznad
2.2kg, sa kablom 3.05m
Komplet - drška sa aktivnom
elektrodom tip špatula, kablom 3.05m i
kutijom za odlaganje, sterilno za
jednokratnu upotrebu
Čistač vrha aktivne elektrode

Jed. mere

količina

kom

7

kom
kom

7
7

cena bez PDV

PDV

Jednolumenska creva kompatibilna za
insuflatorom proizvođača Conmed ili
odgovarajući, za standardnu insuflaciju
kom
130
napomena: potrošni materijal za hirurgiju za aparat CONMED ili odgovarajući

iznos bez
cena sa PDV PDV-a

iznos sa PDVom

UKUPNO

PARTIJA 79
red
br.

1

2

Naziv materijala
Trolumenska creva kompatibilna za
insuflatorom proizvođača Conmed ili
odgovarajući za laparoskopski kolon

Jed.
mere

kom

količina

cena bez PDV

PDV

Naziv materijala

1

Standardni Compact set zapremine
prajminga od 3 ml, dužine pacijent
linije 40 cm, za suvo zagrevanje krvi i
rastvora, protoka 5-100 ml/min,
maksimalnog protoka do 400 ml/min,
setovane temperature od 39°C (±2°C),
sa 11 temperaturnih senzora

Jed.
mere

kom

iznos sa PDVom

30

Pristupni port kompatibilan sa
trolumenskim crevima za
laparoskopski kolon
kom
5
napomena: potrošni materijal za hirurgiju za aparat AirSeal ili odgovarajući
PARTIJA 80

red
br.

iznos bez
cena sa PDV PDV-a

količina

cena bez PDV

UKUPNO

PDV

iznos bez
cena sa PDV PDV-a

iznos sa PDVom

120
UKUPNO

PARTIJA 81
red
br.

1

2

Naziv materijala
Špatule od medicinskog providnog
polimera, obloženog supstancom
protiv magljenja,Macintosh tip
zakrivljenosti, veličina 3
Špatule od medicinskog providnog
polimera, obloženog supstancom
protiv magljenja,Macintosh tip
zakrivljenosti, veličina 4

Jed.
mere

količina

cena bez PDV

PDV

iznos bez
cena sa PDV PDV-a

50
kom
50
kom
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iznos sa PDVom

3
4

Špatule oštrijeg ugla zakrivljenja za
otežane intubacije.Sterilno pakovanje,
za jednokratnu upotrebu
Baterija od 3,6 V za 250 min. rada

10
kom
kom

1
UKUPNO

PARTIJA 82
red
br.

1

2

Naziv materijala
Sterilno sredstvo za zastitu
operativnog polja I mesta
extrakcije, sa dostupnim veličinama od
3-6cm sa
mogućnošću korišćenja sa prstenom
koji formira kružni
oblik retraktora
Elasticni transparentni poklopac za
sredstvo za zastitu operativnog polja
dimenzija 3-6cm, za odrzavanje
pnenumoperitoneuma I mogucnost
rada operacija sa jednom incizijom,
mogucnost za rad sa vise troakara,
sterilno.

Jed.
mere

količina

cena bez PDV

PDV

iznos bez
cena sa PDV PDV-a

iznos sa PDVom

50

kom

50

kom
UKUPNO

PARTIJA 83
red
br.

1

2

3

4

Naziv materijala
Troakar/port sa zakrivljenim nozem i
atraumatskim vrhom, sa automatskom
zastitom povlacenja noza, sa
providnom rebrastom kanilom radi
bolje fiksacije, promera 5mm, duzine
kanile 78mm.

Jed.
mere

količina

cena bez PDV

PDV

iznos bez
cena sa PDV PDV-a

1

kom
Troakar/port sa nozem i atraumatskim
vrhom, sa automatskom zastitom
povlacenja noza, sa providnom
rebrastom kanilom radi bolje fiksacije,
sa valvulom za koriscenje
instrumenata 5-11mm, promera
11mm, duzine kanile 108mm.
kom
Troakar/port sa nozem i atraumatskim
vrhom, sa automatskom zastitom
povlacenja noza, sa providnom
rebrastom kanilom radi bolje fiksacije,
sa valvulom za koriscenje
instrumenata 5-12mm, promera
12mm, duzine kanile 108mm.
kom
Troakar/set sa nozem i atraumatskim
vrhom, sa automatskom zastitom
povlacenja noza, sa dve providne
rebraste kanilom radi bolje fiksacije, sa
valvulom za koriscenje instrumenata
5-11mm, promera 11mm, duzine
kanile 108mm. U setu jedan bodez I
dve kanile.
kom

1

1

1

UKUPNO
partija 84

Materijal za potrebe dijalize
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iznos sa PDVom

red
br.
1

Naziv materijala
Špric 20 ml, trodelni, sa podelom na
1ml

Jed.
mere

količina

cena bez PDV

PDV

iznos bez
cena sa PDV PDV-a

iznos sa PDVom

10200

kom

UKUPNO

partija 85
red
br.

1

Naziv materijala
Oksidisana regenerisana celuloza
netkana za laparoskopskei otvorene
procedure, maksimalno 3 sloja
2,5cmx5,1cm

Jed.
mere

količina

kom

cena bez PDV

cena sa
PDV PDV

iznos bez
PDV-a

iznos sa PDVom

5

UPUTSTVO ZA POPUNJAVANJE OBRASCA STRUKTURE CENE:

Ponuđač treba da popuni obrazac strukture cene na sledeći način:
1) u kolonu 5. potrebno je upisati cenu po jedinici mere bez PDV-a
2) u kolonu 6. potrebno je upisati stopu PDV-a izraženu u procentima
3) u kolonu 7. potrebno je upisati cenu po jedinici mere sa PDV-om do koje se dolazi koja se
dobija primenom stope PDV-a iz kolone 5. na jediničnu cenu bez PDV-a iz kolone 4.
4) u kolonu 8. potrebno je upisati ukupnu vrednost bez PDV-a do koje se dolazi tako što se
cena bez PDV-a iz kolone 5. pomnoži sa količinom iz kolone 4.
5) u kolonu 9. potrebno je upisati ukupnu vrednost sa uračunatim PDV-om do koje se dolazi
tako što se cena sa PDV-om iz kolone 7. pomnoži sa količinom iz kolone 4.

M. P.
Datum
_____________________________

Ponuđač
___________________________
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