ИНСТИТУТ ЗА ОНКОЛОГИЈУ ВОЈВОДИНЕ
Пут др Голдмана 4, 21204 Сремска Каменица, Србија
Teл: + 381 21 480 5500 ● http://www.onk.ns.ac.rs ● Факс: + 381 21 661 3741

Број: 5/20/2-2767
Дана: 01.09.2020.

Позив за донацију апарата за гасне анализе
Институт за онкологију Војводине, Пут доктора Голдмана 4, 21204 Сремска Каменица (у даљем
тексту: Институт) упућује позив заинтересованим лицима да доставе понуду за донацију опреме
– гасни анализатор, 1 комад.
1) Обавезни услови донације:
1. донација је безусловна;
2. донатор о свом трошку врши испоруку, монтажу, обуку запослених и пуштање у рад
опреме, у просторијама Института. Сервисни део испоруке (монтажа и пуштање у рад) и
обуку запослених врши искључиво сервисер који поседује важећи сертификат
произвођача опреме;
3. донатор о свом трошку обезбеђује потрошни материјал неопходан за пуштање у рад
опреме;
4. донатор гарантује да је обезбеђена набавка реагенаса и потрошног материјала, у трајању
од најмање пет година од потписивања уговора о донацији;
5. донатор гарантује да је обезбеђена бесплатна сервисна подршка за све време коришћења
апарата, односно бесплатно сервисирање и бесплатни оригинални резервни делови и
потрошни материјал за потребе сервисног одржавања. Сервисирање опреме обавља
искључиво сервисер који поседује важећи сертификат произвођача опреме;
6. опрема која је предмет донације је нова, није коришћена или репарирана;
7. да опрема која је понуђена као предмет донације испуњава све захтеване техничке
карактеристике из овог позива, што се доказује достављањем каталога предмета
донације. Под каталогом се подразумева: оригинални каталог; фотокопија каталога;
каталог преузет са интернет странице произвођача опреме или са цд-а; проспектни
материјал и слично;
8. опрема која је предмет донације мора бити уписана у Регистар медицинских средстава
Агенције за лекове и медицинска средства Србије. Понуђач је дужан да достави копију
важећег решења о регистрацији понуђеног медицинског средства;
9. реагенси и потрошни материјал који се користе за рад на опема која је предмет донације
морају бити уписани у Регистар медицинских средстава Агенције за лекове и медицинска
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средства Србије. Понуђач је дужан да достави копију важећег решења о регистрацији
медицинског средства.

2) Критеријум за избор најповољније понуде за донацију гасног анализатора је најнижа
цена укупног броја планираних анализа за период од 12 месеци без урачунатог ПДВ-а, уз
услов да су у потпуности испуњени обавезни услови донације и захтеване техничке
карактеристике предмета донације.
3) Институт ће набавку реагенаса и потрошног материјала за гасни анализатор, вршити у
отвореном поступку јавне набавке, у складу са одредбама Закона о јавним набавкама
(„Сл. Гласник РС“ бр. 91/2019).
4) Понуду доставити путем поште, на адресу Института, или лично - предајом референту
за деловодни протокол (канцеларија у приземљу). Пријем поште врши се у периоду од
07,30 до 14,30. На коверти назначити: НЕ ОТВАРАТИ - Понуда за донацију гасног
анализатора.
Институт ће по пријему одређене понуде, на коверти обележити време пријема и
евидентирати број и датум понуде према редоследу приспећа. У случају непосредног
достављања, понуђачу се предаје потврда о пријему понудe, са подацима о датуму и
времену пријема.
Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране Института до
11.09.2020. године до 10,00 часова.
Понуда која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити
сматраће се неблаговременом, биће враћена понуђачу, неотворена, са назнаком да је
поднета неблаговремено.
5) Одлука о прихватању донације биће донета у року од 60 дана од дана истека рока за
пријем понуда.
Институт ће обуставити поступак, уколико не добије ниједну понуду, не добије ниједну
понуду која испуњава услове захтеване овим позивом, престане потреба за предметом
донације или из других објективних разлога који се нису могли унапред предвидети.
Институт ће на својој интернет страници објавити обавештење о донетој одлуци
(прихватање донације или обустава) као и обавештење о закљученом уговору о донацији.
6) Захтев за додатне информације или појашњења, понуђач може доставити на адресу
Института или путем електронске поште: jovancic.ljubica@onk.ns.ac.rs.
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7) Понуђач подноси понуду у једном примерку, читко, јасно и недвосмислено.

Елементи понуде:
1. образац 1 – подаци о понуђачу, попуњен и потписан од стране овлашћеног лица;
2. образац 2 – подаци о предмету донације, попуњен, печатом оверен и потписан од стране
овлашћеног лица.

Овај Позив објављује се на интернет страници Институт www.onk.ns.ac.rs.
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ПОНУДА ЗА ДОНАЦИЈУ ОПРЕМЕ – ГАСНИ АНАЛИЗАТОР
ОБРАЗАЦ 1 – ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ
број и датум понуде:
ЗАХТЕВАНИ ПОДАЦИ
Пословно име

ПОПУЊАВА ПОНУЂАЧ

Скраћено пословно име
Улица и број
Место и
поштански број
Матични број и
ПИБ
Телефон и телефакс (са
позивним бројем)
Адееса електронске поште
Назив банке
Текући рачун број
Подаци о лицу за додатна
објашњења и реализацију
уговора

име и презиме:
функција:
број телефона:
електронска адреса:

Подаци о лицу овлашћеном за
име и презиме:
потписивање уговора о донацији
функција:
потпис:

печат и потпис овлашћеног лица понуђача
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ОБРАЗАЦ 2 – ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ДОНАЦИЈЕ
назив понуђача:
број и датум понуде:
гасни анализатор
гасни анализатор - комерцијални назив, модел/тип/каталошки број, произвођач

Понуђена опрема је затворени или отворени
систем у односу на потрошни материјал
Цена без ПДВ-а, Стопа Износ ПДВ-а, Цена са ПДВ-ом,
динара
ПДВ-а
динара
динара

Број и датум решења АЛИМС

Захтеване техничке карактеристике
Р.
Испуњава
Захтеване техничке карактеристике гасног анализатора
бр.
ДА/НЕ
Potpuno automatski analizator za gasne analize zasnovan na kertridž
1.
sistemu
Minimaln paleta testova koju aparat pruža je Ph,pCo2, pO2, K+, Na+,
Ca2+, Cl-, glukoza, laktat, hematokrit, ukupni hemoglobin, oksiHb,
2.
karboksiHb, metHb, redukovani Hb, saturacija kiseonikom, bikarbonati,
TCO2, BE(B), BEecf, Anjonski Gap
Sve komponente neophodne za rad aparata nalaze se u jednom kertridžu:
senzori, reagensi, sistem za aspiraciju uzorka sa iglom, CO-OX senzorna
3.
ćelija, sistem creva, kesa za otpad, rastvori za kontrole i kalibracije.
Aparat ne zahteva dodatne elektrode i tečnost van kertridža.
4. Brzina aparata: vreme do rezultata je 45 sekundi.
5.
6

Коментар

Svi parametri se određuju iz jednog uzorka, tip uzorka može biti
arterijska, kapilarna i venska puna krv. Uzorci se mogu analizirati iz
šprica ii z kapilare.
Trajanje kertridža u aparatu je 31 dan.
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Tokom analiziranja aparat prepoznaje mikrokoagulume i supstance u
uzorku koje utiču na rezultate i sam iste uklanja iz sistema.
Aparat sprovodi automatsku, aktivnu (real-time), kontinuiranu kontrolu
kvaliteta bez učešća operatera pre, tokom i nakon analiziranja svakog
uzorka. Automatska kontrola kvaliteta obuhvata kontinuirano praćenje
analitičkog procesa (automatski pušta kontrole i kontinuirano prati
8
proces rada aparata), detekciju problema i mogućih grešaka u sistemu
(prisustvo koaguluma, interferencije i sl.), automatsko otklanjanje istog i
dokumentovanje aktivnosti koje je sistem sproveo u cilju otklanjanja
problema.
Postoji mogućnost biranja parametara koji se žele raditi na aparatu,
9
zavisno od potrebe korisnika.
10 Čuvanje kertridža isključivo na sobnoj temperaturi.
11 Aparat ne zahteva nikavo održavanje
12 Aparat ima ugrađen štampač i barcode čitač
Техничке карактеристике које нису обухваћене захтеваним, а поседује их понуђена опрема
7

Број планираних анализа
Укупан број планираних
Цена једне анализе, динара Цена укупног броја анализа за 12
анализа за 12 месеци
без ПДВ-а
месеци, без ПДВ-а
1
2
3 (1x2)
900
Напомена: цена једне анализе, динара без ПДВ, обухвата неопходни потрошни материјал и
контроле.
Понуђач изјављује:
1. донација је безусловна;
2. донатор о свом трошку врши испоруку, монтажу, обуку запослених и пуштање у рад
опреме, у просторијама Института. Сервисни део испоруке (монтажа и пуштање у рад) и
обуку запослених врши искључиво сервисер који поседује важећи сертификат
произвођача опреме;
3. донатор о свом трошку обезбеђује потрошни материјал неопходан за пуштање у рад
опреме;
4. донатор гарантује да је обезбеђена набавка реагенаса и потрошног материјала, у трајању
од најмање пет година од потписивања уговора о донацији;
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5. донатор гарантује да је обезбеђена бесплатна сервисна подршка за све време коришћења
апарата, односно бесплатно сервисирање и бесплатни оригинални резервни делови и
потрошни материјал за потребе сервисног одржавања. Сервисирање опреме обавља
искључиво сервисер који поседује важећи сертификат произвођача опреме;
6. опрема која је предмет донације је нова, није коришћена или репарирана;
7. да опрема која је понуђена као предмет донације испуњава све захтеване техничке
карактеристике из овог позива, што се доказује достављањем каталога предмета
донације. Под каталогом се подразумева: оригинални каталог; фотокопија каталога;
каталог преузет са интернет странице произвођача опреме или са цд-а; проспектни
материјал и слично;
8. опрема која је предмет донације мора бити уписана у Регистар медицинских средстава
Агенције за лекове и медицинска средства Србије. Понуђач је дужан да достави копију
важећег решења о регистрацији понуђеног медицинског средства;
9. реагенси и потрошни материјал који се користе за рад на опема која је предмет донације
морају бити уписани у Регистар медицинских средстава Агенције за лекове и медицинска
средства Србије. Понуђач је дужан да достави копију важећег решења о регистрацији
медицинског средства.

печат и потпис овлашћеног лица понуђача
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