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На основу чл. 32. и чл. 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012, 14/2015 и 
68/2015, у даљем тексту: ЗЈН), чл. 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у 
поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС” бр.86/2015), 
чл. 37. Правилника о ближем уређивању поступка јавне набавке у Институту за онкологију Војводине 
(прве измене од 05.11.2015. године и друге измене од 14.11.2016. године), Одлуке о покретању 
поступка јавне набавке број 89-2018-О-02, деловодни број Одлуке 5/18/2-2930 од 06.09.2018. године, 
и Решења о образовању комисије број 5/18/2-2931 од 06.09.2018. године, а по објављивању 
Претходног обавештења број 5/17/2413 од 21.12.2017.године припремљена је: 
  

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
 

за јавну набавку добара 
ПОТРОШНИ МЕДИЦИНСКИ МАТЕРИЈАЛ  

 у отвореном поступку 
 

број јавне набавке: 89-2018-О-02 
 
Конкурсна документација садржи: 
Р. број Назив документа Страна 

1 Општи подаци о јавној набавци 3 

2 

Врста, техничке карактеристике (спецификације), квалитет, количина и опис 
добара, радова или услуга, начин спровођења контроле и обезбеђивања 
гаранције квалитета, рок извршења, место извршења или испоруке добара, 
евентуалне додатне услуге и сл. 

5 

3 
Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. ЗЈН и упутство 
како се доказује испуњеност тих услова 

9 

4 Критеријум за доделу уговора 14 
5 Обрасци који чине саставни део понуде 14 

обр. 1. Образац понуде 15 
обр. 2. Образац трошкова припреме понуде 60 
обр. 3. Изјава о независној понуди 61 

обр. 4. 

Изјава на основу члана 75. став 2. ЗЈН  (изјава о поштовању обавеза које 
произилазе из важећих проприса о заштити на раду, запошљавању и 
условима рада, заштити животне средине, као и да понуђач нема забрану 
обављања делатности која је на снази у време подношења понуде) 

62 

обр.5. 
Овлашћење носиоца уписа у регистар медицинских средстава 
за учествовање понуђача у јавној набавци број 89-2018-О-02 

63 

6 Модел уговора 64 
7 Упутство понуђачима како да сачине понуду 71 

Сходно члану 12. став 2.  Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у 
поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС” бр. 86/2015),  
образац структуре цене није посебно дефинисан предметном Конкурсном документацијом, с обзиром 
да су основни елементи понуђене цене садржани у обрасцу број 1 – Образац понуде. 
 
 
 
 
 



Конкурсна документација за јавну набавку 89-2018-О-02  потрошни медицински материјал                                              страна 3 од 79                                                                                                                                                                              
                                                                                                                                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                                                  

 

 
 

Документ 1 – јн 89-2018-О-02 
ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 

 
  (1) назив, адреса и интернет страница наручиоца:  
назив наручиоца: ИНСТИТУТ ЗА ОНКОЛОГИЈУ ВОЈВОДИНЕ 
адреса наручиоца: 21204 Сремска Каменица, Пут доктора Голдмана 4 
интернет страница наручиоца: www.onk.ns.ac.rs 
 
(2) врста поступка јавне набавке: Предметна јавна набавка се спроводи у отвореном поступку, 
у складу са ЗЈН и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. 
 
(3) предмет јавне набавке (добра, услуге или радови): добра 
 
(4)опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке: 
 опис предмета набавке, назив: потрошни медицински материјал 
ознака из општег речника набавке: 33140000 медицински потрошни материјал 
 
   (5) опис партије, ако је предмет јавне набавке обликован по партијама, назив и ознака из 
општег речника набавке: 
Предмет јавне набавке је обликован по партијама – 50 партија 
Ознака из општег речника набавке: 33140000 медицински потрошни материјал 

Бр. партије Назив партије 
1 дрен абдоминални силиконски 
2 есмарх повеске 
3 катетер ректални 
4 перфузиони шприц за инфузиону пумпу 
5 системи за инфузију и трансфузију 
6 ендотрахеални тубуси са балоном 
7 калуп касета- носач парафинског ткивног блока са поклопцем 
8 наставци за пипете за PCR 
9 заштитни затварач за боцу 
10 преливни систем 
11 систем за мерење количине урина 
12 капа хируршка округла на гумицу 
13 предметно стакло 
14 пелене за одрасле 
15 стерилне хируршке рукавице 
16 трака за стерилизацију-аутоклав 
17 завој калико 
18 презерватив 
19 потрошни материјал за израду хистолошких препарата и макро резова 
20 покровна стакла 
21 филтер папир ребрасти 
22 трака за штампање виталних параметара за дефибрилатор ZOLL-M Series 
23 индикатор трака за контролу квалитета стерилности  паковања 



Конкурсна документација за јавну набавку 89-2018-О-02  потрошни медицински материјал                                              страна 4 од 79                                                                                                                                                                              
                                                                                                                                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                                                  

24 завој еластични 15цм x 10м 
25 редон дрен силиконски 
26 кесе за урин 
27 мантил заштитни од флиса 
28 потрошни материјал за принтер Codonics 
29 подметач за кревет 
30 каљаче од флиса 
31 маске хируршке од флиса 
32 пластичне боце и кутије 
33 инсулинска игла  за пен 
34 наставци за аутоматску пипету Eppendorf 
35 микроцентрифушка тест туба 
36 гумирано платно 
37 каљаче пластичне 
38 уринарни  катетер foley, силиконски 
39 потрошни материјал за цт инјектор Optivantage DH Pedestal SYS XI 
40 глицерин течни 
41 затворени  капиларни систем за вађење артеријске крви 
42 манжетна  за неинвазивно мерење крвног притиска 
43 беби системи 
44 хируршки скалпел ножићи 
45 медицинске рукавице 
46 четкице ендоцервикалне 
47 средства за површинско затварање рана 

48 антидекубиталне подлоге 
49 хидрофибер облоге и траке са сребром 

50 потрошни материјал за инјектор Missisipi произвођача Ulrich 
 

(6) назнака да се поступак спроводи ради закључења уговора о јавној набавци или оквирног 
споразума: Предметни поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о јавној 
набавци. 
 
 (7) контакт (лице или служба): Лице за контакт Наручиоца је Љубица Јованчић, 
дипл.правник. Комуникација у вези са додатним информацијама, појашњењима и одговорима 
врши се на начин одређен чланом 20. ЗЈН. Захтев за додатним информацијама или 
појашњењима, понуђач може доставити искључиво путем електронске поште: 
jovancic.ljubica@onk.ns.ac.rs. Тражење додатних информација и појашњења телефоном није 
дозвољено. 
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                                                           Документ 2 – јн 89-2018-О-02 

ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈЕ), КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА 
И ОПИС ДОБАРА, РАДОВА ИЛИ УСЛУГА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И 
ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА, МЕСТО ИЗВРШЕЊА ИЛИ 
ИСПОРУКЕ ДОБАРА, ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ УСЛУГЕ И СЛ.  

(1) врста, техничке карактеристике (спецификације), квалитет, количина и опис добара 
1.1. Подаци о врсти, техничким карактеристикама, квалитету и количини, дати су у обрасцу број 1   

Образац понуде;  
 

1.2. За понуђена добра понуђач је дужан да достави: 
Бр. 
парт 

Назив партије Број 
ст. 

Доставити 

1 дрен абдоминални силиконски 4 за сваку ставку: решење АЛИМС, каталог 
2 есмарх повеске 1 решење АЛИМС, каталог 
3 катетер ректални 2 за сваку ставку: решење АЛИМС, каталог 

4 
перфузиони шприц за инфузиону 
пумпу 

1 решење АЛИМС, каталог 

5 системи за инфузију и трансфузију 2 за сваку ставку: решење АЛИМС, каталог 

6 ендотрахеални тубуси са балоном 6 
за сваку ставку: решење АЛИМС, каталог, 
узорак по један комад 

7 
калуп касета- носач парафинског 
ткивног блока са поклопцем 

1 решење АЛИМС, каталог 

8 наставци за пипете за PCR 9 за сваку ставку: решење АЛИМС, каталог 
9 заштитни затварач за боцу 1 решење АЛИМС, каталог 
10 преливни систем 1 решење АЛИМС, каталог 
11 систем за мерење количине урина 1 решење АЛИМС, каталог 
12 капа хируршка округла на гумицу 1 решење АЛИМС, каталог 
13 предметно стакло 1 решење АЛИМС, каталог 

14 пелене за одрасле 2 

за сваку ставку: решење АЛИМС, каталог, 
извештај независне акредитоване лабораторије  
као доказ да понуђено добро  поседује МДС 
1/93 сертификат 

15 стерилне хируршке рукавице 5 

за сваку ставку: решење АЛИМС; каталог; тест 
акредитоване независне лабораторије за 
доказивање нивоа протеина и ендотоксина; 
копију декларације о усклађености производа 
са директивом 93/42 EEC и директивом 89/686 
EEC; копију сертификата о прегледу типа 
усаглашености према Правилнику о личној 
заштитиној опреми; узорак рукавице у једном 
оригиналном паковању, у кутији  са 
индикатором стерилизације. 

16 трака за стерилизацију-аутоклав 1 
решење АЛИМС или мишљење АЛИМС да се 
понуђено добро не сматра медицинским 
средством, каталог 
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17 завој калико 3 за сваку ставку: решење АЛИМС, каталог 
18 презерватив 1 решење АЛИМС, каталог 

19 
потрошни материјал за израду 
хистолошких препарата и макро резова 

5 за сваку ставку: решење АЛИМС, каталог 

20 покровна стакла 5 за сваку ставку: решење АЛИМС, каталог 
21 филтер папир ребрасти 1 каталог 

22 
трака за штампање виталних 
параметара за дефибрилатор ZOLL-M 
Series 

1 решење АЛИМС, каталог 

23 
индикатор трака за контролу квалитета 
стерилности  паковања 

1 
решење АЛИМС или мишљење АЛИМС да се 
понуђено добро не сматра медицинским 
средством, каталог 

24 завој еластични 15цм x 10м 1 решење АЛИМС, каталог 
25 редон дрен силиконски 4 каталог 
26 кесе за урин 1 решење АЛИМС, каталог 
27 мантил заштитни од флиса 1 решење АЛИМС, каталог 

28 
потрошни материјал за принтер 
Codonics 

2 за сваку ставку: решење АЛИМС, каталог 

29 подметач за кревет 1 решење АЛИМС, каталог 
30 каљаче од флиса 1 решење АЛИМС, каталог 
31 маске хируршке од флиса 2 за сваку ставку: решење АЛИМС, каталог 
32 пластичне боце и кутије 3 / 
33 инсулинска игла  за пен 1 решење АЛИМС, каталог 

34 
наставци за аутоматску пипету 
Eppendorf 

1 решење АЛИМС, каталог 

35 микроцентрифушка тест туба 2 за сваку ставку: решење АЛИМС, каталог 
36 гумирано платно 1 каталог 
37 каљаче пластичне 1 каталог 
38 уринарни  катетер foley, силиконски 2 за сваку ставку: решење АЛИМС, каталог 

39 
потрошни материјал за цт инјектор 
Optivantage DH Pedestal SYS XI 

2 за сваку ставку: решење АЛИМС, каталог 

40 глицерин течни 1 / 

41 
затворени  капиларни систем за вађење 
артеријске крви 

1 решење АЛИМС, каталог 

42 
манжетна  за неинвазивно мерење 
крвног притиска 

1 каталог 

43 беби системи 2 за сваку ставку: решење АЛИМС, каталог 

44 хируршки скалпел ножићи 1 

решење АЛИМС, каталог, доказ да понуђена 
добра испуњавају захтеве стандарда БС ЕН 
27740/ИСО 7740, БС 2982:1992, БС ЕН ИСО 
7153 

45 медицинске рукавице 1 
решење АЛИМС или мишљење АЛИМС да се 
понуђено добро не сматра медицинским 
средством, каталог 

46 четкице ендоцервикалне 1 решење АЛИМС, каталог 
47 средства за површинско затварање рана 2 за сваку ставку: решење АЛИМС, каталог 
48 антидекубиталне подлоге 4 за сваку ставку: решење АЛИМС, каталог 
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49 хидрофибер облоге и траке са сребром 8 за сваку ставку: решење АЛИМС, каталог 

50 
потрошни материјал за инјектор 
Missisipi произвођача Ulrich 

2 за сваку ставку: решење АЛИМС 

1.3. Понуђено медицинско средство мора бити уписано у Регистар медицинских средстава 
АЛИМС.  

Понуђач је дужан да достави копију важећег решења о упису понуђеног добра у Регистар 
медицинских средстава АЛИМС. Уколико је решење истекло, понуђач је дужан да достави 
фотокопију истог, као и доказ да је поднет захтев за обнову дозволе за стављање у промет 
медицинског средства. 

Уколико је решење АЛИМС о упису медицинског средства истекло и није обновљено, при чему 
медицинско средство може да се нађе у промету у складу са Законом о лековима и медицинским 
средствима („Сл. гласник РС” бр. 30/2010, 107/2012 и 105/2017 (др. закон)), понуђач је у обавези 
да исто достави заједно са копијом предатог захтева за обнову уписа у регистар медицинских 
средстава. 

1.4. Мишљење АЛИМС да се понуђено добро не сматра медицинским средством. 

Понуђач је дужан да достави копију важећег мишљења АЛИМС да се понуђено добро не сматра 
медицинским средством. 

1.5. Каталог: понуђач је дужан да за понуђено медицинско средство, достави каталог произвођача 
са подацима о техничким карактеристикама, из кога се на несумњив начин може утврдити да 
понуђено добро одговара захтевима из конкурсне документације, односно да испуњава све 
захтеване техничке карактеристике. Уколико је текст у каталогу, којим се доказује испуњеност 
обавезне техничке карактеристике на страном језику, понуђач је дужан да достави превод на 
српски језик, а Наручилац има право да захтева од понуђача да достави и оверени превод судског 
тумача. 

У случају да  се у каталогу не налази слика понуђеног добра, наручилац има право да од понуђача 
захтева да исту достави.   

У случају да  се у каталогу не налазе подаци којима се доказује испуњеност свих обавезних 
техничких карактеристика, понуђач је дужан да за недостајуће податке достави писану изјаву 
произвођача понуђених добара. Изјава мора да садржи: назив, комерцијални назив, модел и 
каталошки број понуђеног добра, назнаку да ли понуђено добро испуњава захтев или не 
испуњава, вредност параметра  уколико се исти исказује бројчано и слику. Изјава мора бити 
сачињена на меморандуму даваоца изјаве, мора имати датум,  мора бити печатом оверена и 
потписана од стране овлашћеног лица произвођача.  

Под каталогом се подразумева: оригинални каталог; фотокопија каталога; каталог преузет са 
интернет странице произвођача опреме или са цд-а; проспектни материјал, TDC (Technical Data 
Sheet), произвођачка декларација и слично.  

Наручилац има право да у поступку стручне оцене понуда захтева од понуђача да достави  
оригинални каталог произвођача (интегрални оригинални штампани каталог), као и оверен превод 
судског тумача дела интегралног оригинаног штампаног каталога, а који се односи на испуњеност 
обавезних техничких карактеристика понуђеног добра. 

Наручилац неће прихватити изјаву произвођача у којој се наводи да се понуђено добро не налази 
у каталогу, да узорак не постоји већ да се понуђено добро може произвести након закључења 
уговора. 
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1.6. Понуђач је дужан да понуди добро које је апсолутно безбедно и комфорно за све кориснике, у 
свим медицинским процедурама и које у потпуности одговара својој намени, које обезбеђује  
највиши степен квалитета, тачности, прецизности и ефикасности и које је компатибилно са 
опремом за коју се набавља.  

1.7. За партије 6 и 15 понуђач доставља узорке уз понуду, према упутству у овом документу и 
обрасцу понуде. На обавезе понуђача и поступак достављања, враћања и коришћења узорка 
примењују се одредбе из тачке 1.8. став 2. и 3. овог документа.   

1.8. Наручилац има право да у поступку стручне оцене понуда захтева од понуђача да узорак 
понуђеног добра  достави на увид. Захтев за достављање узорка, Наручилац ће понуђачу упутити 
у писаној форми.  

Трошкове достављања и враћања узорка сноси понуђач као и евентуалне трошкове самог узорка 
(у случају да након увида/провере узорак није у оригиналном паковању како се захтева 
произвођачком декларацијом, немогућност даље употребе и сл.). 

Узорци које је доставио изабрани понуђач, Наручилац ће задржати током реализације уговора у 
циљу пријемне контроле. Добављачима којима не буде додељен уговор о јавној набавци, узорци 
ће бити враћени након закључења уговора са изабраним понуђачем.   

1.9. Наручилац задржава право да захтева од понуђача или произвођача додатна објашњења, 
сходно члану 93. став 1. ЗЈН.  

(2) начин спровођења контроле и обезбеђивања гаранције квалитета:  
Квалитет добара који су предмет ове јавне набавке мора у потпуности одговарати подацима из 
понуде. 
 
 (3) рок извршења, место извршења или испоруке добара:  
            3.1.Рок испоруке:  
Добављач ће испоруку добара која су предмет ове јавне набавке, извршавати сукцесивно,  по пријему 
наруџбенице Наручиоца, у року и количинама наведеним у наруџбеници. 
Продужење рока испоруке толерисаће се само у случају више силе. О датуму наступања, трајања и 
престанка више силе, добављач мора обавестити Наручиоца писменим путем, без одлагања. 
 
            3.2. Место испоруке: просторије Апотеке Наручиоца, сутерен, радним даном од 7,30 до 12 
часова. 
            3.3. Остали захтеви у погледу испоруке: Добављач је дужан да обезбеди кадровске и 
техничке капацитете за испоруку добара која су предмет ове јавне набавке.  
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Документ 3 – јн 89-2018-О-02 

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

ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ 

Р. 
бр. 

Обавезни услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. ЗЈН и упутство како се 
доказује испуњеност тих услова 

1 УСЛОВ:понуђач мора бити регистрован код надлежног органа, односно уписан у 
одговарајући регистар (члан 75. став 1. тачка 1). 
ДОКАЗ И НАЧИН ДОКАЗИВАЊА: 

- правно лице које није уписано у Регистар понуђача: извод из регистра Агенције за 
привредне регистре* , или решење Привредног суда из регистра привредног субјекта. 

- правно лице које је уписано у Регистар понуђача: Решење Регистра понуђача који 
води Агенције за привредне регистре. **  

- предузетник који није уписан у Регистар понуђача: извод из регистра Агенције за 
привредне регистре* , односно извод из одговарајућег регистра.  

- предузетник који је уписан у Регистар понуђача: Решење Регистра понуђача који 
води Агенције за привредне регистре. **  

- физичко лице:/ 
- подизвођач: Доказивање испуњености услова се врши на начин који је предвиђен за 

правно лице, предузетника или физичко лице, у зависности који статус подизвођач 
има.  

- група понуђача: Доказивање испуњености услова се врши на начин који је предвиђен 
за правно лице, предузетника или физичко лице, у зависности који статус понуђач из 
групе понуђача има. Сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни и докаже овај 
услов.  

Посебни захтеви у погледу старости доказа и датума издавања доказа: не постоје 
2 УСЛОВ: да понуђач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела 

као члан организоване криминалне групе, да нису осуђивани за кривична дела против 
привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, 
кривично дело преваре (члан 75. став 1. тачка 2). 
ДОКАЗ И НАЧИН ДОКАЗИВАЊА: 

- правно лице које није уписано у Регистар понуђача (доказ се доставља и за 
правно лице и за законског заступника правног лица:  
правно лице(1+2):  
1. извод из казнене евиденције основног суда на чијем је подручју седиште домаћег 

правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица, 
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 (http://www.bg.vi.sud.rs/lt/articles/o-visem-sudu/obavestenje-ke-za-
pravna-lica.html) 

 
      законски заступник правног лица: уверење из казнене евиденције надлежне 

полицијске управе Министарства унутрашњих послова, да није осуђиван за неко од 
кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за неко од 
кривичних дела против привреде, кривична дела против заштите животне средине, 
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кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре. Захтев за издавање 
овог уверења може се поднети према месту рођења или према месту пребивалишта. 
Уколико правно лице има више законских заступника, за сваког од њих се достављају 
ови докази. 

       
- правно лице које је уписано у Регистар понуђача: Решење Регистра понуђача који 

води Агенције за привредне регистре. **  
 
- предузетник који није уписан у Регистар понуђача: извод из казнене евиденције, 

односно уверење из казнене евиденције надлежне полицијске управе Министарства 
унутрашњих послова, да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан 
организоване криминалне групе, да није осуђиван за неко од кривичних дела против 
привреде, кривична дела против заштите животне средине, кривично дело примања 
или давања мита, кривично дело преваре. Захтев за издавање овог уверења може се 
поднети према месту рођења или према месту пребивалишта. 

- предузетник који је уписан у Регистар понуђача: Решење Регистра понуђача који 
води Агенције за привредне регистре. **  

 
- физичко лице: / 
- подизвођач: на начин који је предвиђен за правно лице/предузетника.  
- група понуђача: на начин који је предвиђен за правно лице/предузетника. Сваки 

понуђач из групе понуђача мора да испуни и докаже овај услов.  
Посебни захтеви у погледу старости доказа и датума издавања доказа,  за понуђаче који 
нису уписани у Регистар понуђача: Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања 
понуда,тј. не старији од 23.08.2018. године. 

3 УСЛОВ: да је понуђач измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са 
прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији (члан 
75. став 1. тачка 4). 
 
ДОКАЗ И НАЧИН ДОКАЗИВАЊА: 

- правно лице које није уписано у Регистар понуђача:  
уверење Пореске управе Министарства финансија и привреде да је измирио доспеле 
порезе и доприносе 
 и  
уверење надлежне локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних 
локалних јавних прихода 
 

- правно лице које је уписано у Регистар понуђача: Решење Регистра понуђача који 
води Агенције за  привредне регистре. ** 

-  предузетник који није уписан у Регистар понуђача:  
уверење Пореске управе Министарства финансија и привреде да је измирио доспеле 
порезе и доприносе 
 и  
уверење надлежне локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних 
локалних јавних прихода. 

      -       предузетник који је уписан у Регистар понуђача: Решење Регистра понуђача који 
води Агенције за привредне регистре. ** 
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-     физичко лице: / 
- подизвођач: Доказивање испуњености услова се врши на начин који је предвиђен за 

правно лице/ предузетника.  
- група понуђача: Доказивање испуњености услова се врши на начин који је предвиђен 

за правно лице/ предузетника. Сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни и 
докаже овај услов. 

 
Посебни захтеви у погледу старости доказа и датума издавања доказа,  за понуђаче који 
нису уписани у Регистар понуђача: Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања 
понуда,тј. не старији од 23.08.2018. године. 

4 УСЛОВ: важећа дозвола за обављање одговарајуће делатности, издате од стране надлежног 
органа (члан 75. став 1. тачка 5).  
ДОКАЗ И НАЧИН ДОКАЗИВАЊА:  

- правно лице: Важеће решење Министарства здравља Републике Србије којим се 
издаје дозвола за обављање промета на велико (увоз, извоз, набавка, складиштење и 
дистрибуција) медицинских средстава за које се подноси понуда у предметном 
поступку јавне набавке.  

- предузетник: Важеће решење Министарства здравља Републике Србије којим се 
издаје дозвола за обављање промета на велико (увоз, извоз, набавка, складиштење и 
дистрибуција) медицинских средстава за које се подноси понуда у предметном 
поступку јавне набавке.  

- физичко лице: / 
- подизвођач: Доказивање испуњености услова се врши на начин који је предвиђен за 

правно лице, предузетника или физичко лице, у зависности који статус подизвођач 
има. ***  

- група понуђача: Доказивање испуњености услова се врши на начин који је предвиђен 
за правно лице, предузетника или физичко лице, у зависности који статус понуђач из 
групе понуђача има. ****  

Посебни захтеви у погледу старости доказа и датума издавања доказа: не постоје. 
5 УСЛОВ: Доказ да је понуђач при састављању своје понуде поштовао обавезе које произлазе 

из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне 
средине, као и да му није изречена правноснажна судска односно управна мера забране 
обављања делатности, која је на снази у време подношења понуде (члан 75. став 2.).  
 

ДОКАЗ И НАЧИН ДОКАЗИВАЊА:  
- правно лице: Понуђач је у обавези да достави  попуњен, потписан и печатом оверен 

образац Изјава на основу члана 75. став 2. ЗЈН , образац број 4.  
- предузетник: Понуђач је у обавези да достави  попуњен, потписан и печатом оверен 

образац Изјава на основу члана 75. став 2. ЗЈН , образац број 4 . 
- физичко лице: Понуђач је у обавези да достави  попуњен, потписан и печатом оверен 

образац Изјава на основу члана 75. став 2. ЗЈН , образац број 4. 
- подизвођач: Доказивање испуњености услова се врши на начин који је предвиђен за 

правно лице/ предузетника.  
- група понуђача: Доказивање испуњености услова се врши на начин који је предвиђен 

за правно лице/ предузетника. Сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни и 
докаже овај услов. 

ДОДАТНИ УСЛОВИ 
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Р. 
бр. 

Додатни услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 76. ЗЈН и упутство како се 
доказује испуњеност тих услова 

1 УСЛОВ: да је понуђач овлашћен од стране носиоца уписа медицинског средства у Регистар 
медицинских средстава да продаје медицинска средства за која доставља понуду. 
ДОКАЗ И НАЧИН ДОКАЗИВАЊА: Потврда носиоца уписа у Регистар медицинских 
средстава да је понуђач овлашћен да продаје медицинска средства за која доставља понуду.  
Понуђач доставља Образац број 5 - Овлашћење носиоца уписа у регистар медицинских 
средстава за учествовање понуђача у јавној набавци број 89-2018-О-02. Потврду не доставља 
понуђач који је носилац уписа за добро за које доставља понуду и који доставља понуду за 
добра на која се овај захтев не односи. 

Докази о испуњености услова могу се достављати у неовереним копијама, а Наручилац може пре 
доношења одлуке о додели уговора, захтевати од понуђача, чија је понуда на основу извештаја 
комисије за јавну набавку оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену 
копију свих или појединих доказа. 

Ако Наручилац упути захтев понуђачу да достави на увид оригинал или оверену копију свих или 
појединих доказа, понуђач је дужан да исте достави у року од пет дана од дана пријема захтева. У 
супротном, Наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву. 

*Понуђач није дужан да достави извод из регистра Агенције за привредне регистре (доказ за 
услов из члана 75. став 1. тачка 1) ЗЈН,  с обзиром да  је исти јавно доступан на интернет 
страници Агенције за привредне регистре, под условом да наведе адресу интернет страницу на 
којој је  тражени документ јавно доступан. 

** Понуђач уписан у Регистар понуђача који води Агенција за привредне регистре није дужан да 
приликом подношења понуде, доказује испуњеност обавезних услова из члана 75. став 1. тачка 
1), 2) и 4) ЗЈН,  с обзиром да  је исти јавно доступан на интернет страници Агенције за привредне 
регистре, под условом да наведе адресу интернет страницу на којој је  тражени документ јавно 
доступан.  

Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ, понуђач доставља копију 
електронског документа у писаном облику, у складу са законом којим се уређује електронски 
документ. 

Ако понуђач има седиште у другој држави, Наручилац може да провери да ли су документи 
којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране надлежних органа те 
државе.  

Ако понуђач није могао да прибави тражена документа у року за подношење понуде, због тога 
што она до тренутка подношења понуде нису могла бити издата по прописима државе у којој 
понуђач има седиште и уколико уз понуду приложи одговарајући доказ за то, Наручилац ће 
дозволити понуђачу да накнадно достави тражена документа у року од осам дана од дана 
отварања понуда. 

Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају горе захтевани 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. 

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 
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закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је документује на 
прописани начин. 

 

1. ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ 
Обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) ЗЈН дужни су да испуне понуђач, подизвођач и 
сви понуђачи из групе понуђача. 

Обавезан условиз члана 75. став 1. тач. 5) ЗЈН дужан је да испуни понуђач. 

Понуђач је дужан да за подизвођача достави доказ о испуњености услова из члана 75. став 1. 
тачка 5) ЗЈН, за део набавке који ће извршити преко подизвођача. Ако је за извршење дела јавне 
набавке чија вредност не прелази 10% укупне вредности јавне набавке потребно испунити 
обавезан услов из члана 75. став 1. тачка 5) ЗЈН, понуђач може доказати испуњеност тог услова 
преко подизвођача којем је поверио извршење тог дела набавке. 

Услов из члана 75. став 1. тачка 5) ЗЈН, дужан је да испуни понуђач из групе понуђача којем је 
поверено извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог услова. 

 

2. УСЛОВ ИЗ ЧЛАНА 75. СТАВ 2 ЗЈН, дужан је да испуни понуђач, подизвођач и сви 
понуђачи из групе понуђача. 

 

3. ДОДАТНИ УСЛОВИ 
Додатне услове дужан је да испуни понуђач.  

Додатни услови не односе се на подизвођаче и исти нису дужни да их испуне.  

Уколико понуду подноси група понуђача, додатни услов испуњавају заједнички. 
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Документ 4 – јн 89-2018-О-02 

КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА 

1) елементи критеријума на основу којих се додељује уговор, који морају бити описани и 
вредносно изражени, као и методологију за доделу пондера за сваки елеменат критеријума која 
ће омогућити накнадну објективну проверу оцењивања понуда: 

Критеријум за доделу уговора је најнижа понуђена цена.  

2) елементе 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: 

У случају да два или више понуђача имају исту понуђену цену, предност ће имати онај понуђач који 
понуди краћи рок испоруке. Рок испоруке не може бити краћи од 24 часа, ни дужи од 72 часа. 

У случају да два или више понуђача имају исту понуђену цену и исти рок испоруке, Наручилац ће 
донети одлуку о додели уговора на основу жреба, у просторијама Наручиоца, у присуству 
представника понуђача чије су понуде оцењене као прихватљиве.  

Наручилац ће писаним путем позвати понуђаче, извлачење путем жреба извршити јавно уз вођење 
записника. Називи понуђача који су понудили исту цену и исти рок испоруке биће написани на 
одвојеним папирима исте боје и исте величине, сваки папир ће бити убачен у посебну коверту, 
коверте у кутију, одакле ће члан комисије извући само једну коверту. Понуђачу чији назив буде у 
коверти биће додељен уговор.  

 

 
Документ 5 – јн 89-2018-О-02 

ОБРАСЦИ КОЈИ ЧИНЕ САСТАВНИ ДЕО ПОНУДЕ 

обр. 1. Образац понуде 

обр. 2. Образац трошкова припреме понуде 

обр. 3. Образац Изјаве о независној понуди 

обр. 4. 

Изјава на основу члана 75. став 2. ЗЈН  (изјава о поштовању обавеза које произилазе из 
важећих проприса о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне 
средине, као и да понуђач нема забрану обављања делатности која је на снази у време 
подношења понуде) 

обр. 5. 
Овлашћење носиоца уписа у регистар медицинских средстава за учествовање понуђача у 
јавној набавци број 89-2018-О-02 

Сходно члану 12. став 2.  Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у 
поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС” бр. 86/2015), 
образац структуре цене није посебно дефинисан предметном Конкурсном документацијом, с обзиром 
да су основни елементи понуђене цене садржани у обрасцу број 1 – Образац понуде. 
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Образац 1 – јн  89-2018-О-02 

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 
 
 

Понуђач ....................................................................................................................................................   
(Назив понуђача, улица и број, поштански број и место седишта) 

 

подноси понуду у поступку јавне набавке добара -  потрошни медицински материјал, број јавне 
набавке 89-2018-О-02, Наручиоца Институт за онкологију Војводине, за коју је позив за 
подношење понуда објављен на Порталу јавних набавки дана 01.10.2018. године 

 
 

1. ОПШТИ ПОДАЦИ 
ЗАХТЕВАНИ ПОДАЦИ ПОПУЊАВА ПОНУЂАЧ 

Број  
понуде 

 

Датум  
понуде 

 

Понуда се подноси за  
партију број 

 

Рок важења понуде (изражен у 
броју дана, не краћи од 60 дана од 
дана отварања понуде) 

дана од дана отварања понуде 

Понуђач понуду подноси: 
самостално – са подизвођачем – 
заједничку понуду (група 
понуђача). Уписати један од 
понуђених начина 

 

 
 
 
 

печат и потпис овлашћеног лица понуђача 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  



Конкурсна документација за јавну набавку 89-2018-О-02  потрошни медицински материјал                                              страна 16 од 79                                                                                                                                                                              
                                                                                                                                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                                                  

2. ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ  
У случају подношења заједничке понуде, уносе се подаци о  члану групе који ће бити носилац 
посла и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем 

ЗАХТЕВАНИ ПОДАЦИ ПОПУЊАВА ПОНУЂАЧ 
Пословно име и правна 
форма (од, кд, доо, ад) 

 

Скраћено пословно име 
 

 

Разврставање правних лица на 
основу чл. 6. Закона о 
рачуноводству  („Сл. гл. РС” 
бр. 62/13).  

МИКРО     МАЛО    СРЕДЊЕ      ВЕЛИКО 
заокружити одговарајуће 

Напомена: Предузетници се, у смислу ЗР, сматрају микро правним лицима. 

Улица и број 
 

 

Место и поштански број 
 

 

Општина 
 

 

Матични број 
 

 

ПИБ  
Шифра делатности  
Телефон и телефакс (са 
позивним бројем) 

 

Електронска адреса 
 

 

Носилац платног 
промета-банка 

 

Текући рачун број 
 

 

Подаци о лицу  за 
додатна објашњења 

име и презиме:                                                     

функција:    

број телефона:                                                                                        

електронска адреса: 

Подаци о лицу 
овлашћеном за 
потписивање уговора о 
јавној набавци 

име и презиме:                                                    

 функција: 

Подаци о лицу  
овлашћеном  за 
реализацију уговора о 
јавној набавци  

име и презиме:                                                     

функција:    

број телефона:                                                                                        

електронска адреса:  
 

печат и потпис овлашћеног лица понуђача 
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3. ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ 
Ову табелу попуњава само онај понуђач који подноси понуду са подизвођачем.Образац попуњава, 
потписује и печатом оверава понуђач. У случају да понуђач подноси понуду са више подизвођача, 
Образац копирати у довољном броју примерака. 
ЗАХТЕВАНИ ПОДАЦИ ПОПУЊАВА ПОНУЂАЧ – ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ 

Пословно име и правна 
форма (од, кд, доо, ад) 

 

Скраћено пословно име 
 

 

Улица и број 
 

 

Место и поштански број 
 

 

Општина 
 

 

Матични број и ПИБ 
 

 

Шифра делатности  
Телефон и телефакс (са 
позивним бројем) 

 

Електронска адреса 
 

 

Носилац платног промета-
банка 
 

 

Текући рачун број 
 

 

Подаци о овлашћеном лицу 
подизвођача 

име и презиме:                                                    

 функција: 
Проценат укупне вредности 
набавке који ће бити 
поверен подизвођачу, а који 
не може бити већи од 50 %: 

% 

Део предмета јавне набавке 
који ће се извршити преко 
подизвођача: 

 

     
                                                                                           печат и потпис овлашћеног лица понуђача 
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4. ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧИМА ИЗ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА – ЧЛАН ГРУПЕ  
Ова табела се попуњава само у случају подношења заједничке понуде. Образац попуњава, 
потписује и печатом оверава понуђач који је носилац посла. У случају да групу чини више 
понуђача, копирати у довољном броју примерака. Уз понуду приложити споразум сачињен у 
складу са чланом 81, став 4.ЗЈН. 

ЗАХТЕВАНИ ПОДАЦИ ПОПУЊАВА ПОНУЂАЧ- ПОДАЦИ О ЧЛАНУ ГРУПЕ 
Број и датум споразума 
који је сачињен у складу 
са чланом 81, став 4.ЗЈН 

 

Пословно име и правна 
форма (од, кд, доо, ад) 

 

Скраћено пословно име 
 

 

Разврставање правних лица 
на основу чл. 6. Закона о 
рачуноводству  („Сл. гл. 
РС” бр. 62/13).  

МИКРО     МАЛО    СРЕДЊЕ      ВЕЛИКО 
заокружити одговарајуће 

Напомена: Предузетници се, у смислу ЗР, сматрају микро правним лицима. 

Улица и број 
 

 

Место и поштански број 
 

 

Општина 
 

 

Матични број 
 

 

Порески 
идентификациони број 

 

Шифра делатности  
Телефон и телефакс (са 
позивним бројем) 

 

Електронска адреса 
 

 

Носилац платног 
промета-банка 
 

 

Текући рачун број 
 

 

Подаци о овлашћеном 
лицу члана групе 

име и презиме:                                                    

 функција: 
Опис послова у  
извршењу уговора 

 

 

печат и потпис овлашћеног лица понуђача 
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5. ПРЕДМЕТ, ЦЕНА И ОСТАЛИ ПОДАЦИ КОЈИ СУ РЕЛЕВАНТНИ ЗА ЗАКЉУЧЕЊЕ 
УГОВОРА 

Понуђач изјављује да:  
1. су у понуђену цену (односи се на све партије предметне јн) урачунати сви трошкови неопходни за 
реализацију уговора;  
 
2. подноси понуду за добра (односи се на све партије предметне јн): 
            - која потпуно испуњавају све техничке карактеристике; 

- која су апсолутно безбедна и комфорна за све кориснике, у свим медицинским процедурама  
и која у потпуности одговарају својој намени, 

- која обезбеђују  највиши степен квалитета, тачности, прецизности и ефикасности финалног 
продукта или услуге; 

- која су компатибилна са опремом за коју се набављају (где се то захтева); 
 
3. понуђени рок испоруке износи  ........................ часа. Наведени рок испоруке односи се на добра из 
партија број ..................................... ...........................................  

 
печат и потпис овлашћеног лица понуђача 
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5.1. 

ПАРТИЈА БРОЈ 1 
ДРЕН АБДОМИНАЛНИ СИЛИКОНСКИ 

Називи ставки и количине ПОПУЊАВА ПОНУЂАЧ 
Бр 
ст Назив ставке Јед.  

мере Кол Цена по јм 
без ПДВ 

Цена по јм 
са ПДВ 

Укупно без 
ПДВ 

Стопа 
ПДВ 

Износ 
ПДВ 

Укупно са 
ПДВ 

1 
Дрен абдоминални 
бр.21 

ком 400       

2 
Дрен абдоминални 
бр.24 

ком 400       

3 
Дрен абдоминални 
бр.27 

ком 400       

4 
Дрен абдоминални 
бр.30 

ком 50       

укупно динара без ПДВ (ставке1-4)  

укупно динара ПДВ (ставке1-4)  

укупно динара са ПДВ (ставке1-4)  

 
печат и потпис овлашћеног лица понуђача 

 
ЗАХТЕВАНЕ ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ ПАРТИЈА БРОЈ 1 

ДРЕН АБДОМИНАЛНИ СИЛИКОНСКИ ПОПУЊАВА ПОНУЂАЧ 
Бр. 
ст Обавезне  техничке карактеристике Комерцијални назив, каталошки број или ознака 

произвођача и произвођач 

1 
силиконски, стерилни, нетоксични.  Исти произвођач за све 
ставке партије. Захтевана минимална количина за испоруку је  
један комад.  

2 
силиконски, стерилни, нетоксични.  Исти произвођач за све 
ставке партије. Захтевана минимална количина за испоруку је  
један комад.  

3 
силиконски, стерилни, нетоксични.  Исти произвођач за све 
ставке партије. Захтевана минимална количина за испоруку је  
један комад.  

4 
силиконски, стерилни, нетоксични.  Исти произвођач за све 
ставке партије. Захтевана минимална количина за испоруку је  
један комад.  

У прилогу достављамо за све ставке: решење АЛИМС, каталог 
 

печат и потпис овлашћеног лица понуђача 
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5.2. 
ПАРТИЈА БРОЈ 2 

ЕСМАРХ ПОВЕСКЕ 
Називи ставки и количине ПОПУЊАВА ПОНУЂАЧ 
Бр 
ст Назив ставке Јед.  

мере Кол Цена по јм 
без ПДВ 

Цена по јм 
са ПДВ 

Укупно без 
ПДВ 

Стопа 
ПДВ 

Износ 
ПДВ 

Укупно са 
ПДВ 

1 
Есмарх  повеска, 
са патентом 

ком 35       

 
печат и потпис овлашћеног лица понуђача 

 
ЗАХТЕВАНЕ ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ ПАРТИЈА БРОЈ 2 

ЕСМАРХ ПОВЕСКЕ ПОПУЊАВА ПОНУЂАЧ 
Бр. 
ст Обавезне  техничке карактеристике Комерцијални назив, каталошки број или 

ознака произвођача и произвођач 

1 
са патентом од квалитетне пластике, патент треба да буде лако 
подесив. Захтевана минимална количина за испоруку је један комад.  

У прилогу достављамо: решење АЛИМС, каталог 
 

печат и потпис овлашћеног лица понуђача 
 
5.3. 

ПАРТИЈА БРОЈ 3 
КАТЕТЕР РЕКТАЛНИ 

Називи ставки и количине ПОПУЊАВА ПОНУЂАЧ 
Бр 
ст 

Назив ставке Јед.  
мере 

Кол Цена по јм 
без ПДВ 

Цена по јм 
са ПДВ 

Укупно без 
ПДВ 

Стопа 
ПДВ 

Износ 
ПДВ 

Укупно са 
ПДВ 

1 
Катетер ректални 
бр. 28 

ком 700       

2 
Катетер ректални 
бр. 30 

ком 150       

укупно динара без ПДВ (ставке1-2)  

укупно динара ПДВ (ставке1-2)  

укупно динара са ПДВ (ставке1-2)  

 
печат и потпис овлашћеног лица понуђача 

 

ЗАХТЕВАНЕ ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ ПАРТИЈА БРОЈ 3 

КАТЕТЕР РЕКТАЛНИ ПОПУЊАВА ПОНУЂАЧ 
Бр. 
ст 

Обавезне  техничке карактеристике Комерцијални назив, каталошки број или 
ознака произвођача и произвођач 

1 величина 28, дужина 40цм, силиконизиран, стерилан.  
Захтевана минимална количина за испоруку је  један комад.  

2 величина 30, дужина 40цм, силиконизиран, стерилан.  
Захтевана минимална количина за испоруку је  један комад. 

 

У прилогу достављамо за све ставке: решење АЛИМС, каталог. 
печат и потпис овлашћеног лица понуђача 
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5.4. 
ПАРТИЈА БРОЈ 4 

ПЕРФУЗИОНИ ШПРИЦ ЗА ИНФУЗИОНУ ПУМПУ 
Називи ставки и количине ПОПУЊАВА ПОНУЂАЧ 
Бр 
ст Назив ставке Јед.  

мере Кол Цена по јм 
без ПДВ 

Цена по јм 
са ПДВ 

Укупно без 
ПДВ 

Стопа 
ПДВ 

Износ 
ПДВ 

Укупно са 
ПДВ 

1 
Шприц 
перфузиони 
пластични а 50 мл 

ком 500       

 
печат и потпис овлашћеног лица понуђача 

 

ЗАХТЕВАНЕ ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ ПАРТИЈА БРОЈ 4 

ПЕРФУЗИОНИ ШПРИЦ ЗА ИНФУЗИОНУ ПУМПУ ПОПУЊАВА ПОНУЂАЧ 
Бр. 
ст Обавезне  техничке карактеристике Комерцијални назив, каталошки број или 

ознака произвођача и произвођач 

1 
Шприц перфузиони пластични, а 50 мл, са иглом, за пумпу перфузор 
модел FM, BBraun. Захтевана минимална количина за испоруку је  
један комад. 

 

У прилогу достављамо: решење АЛИМС, каталог. 
 

печат и потпис овлашћеног лица понуђача 
 
5.5. 

ПАРТИЈА БРОЈ 5 
СИСТЕМИ ЗА ИНФУЗИЈУ И ТРАНСФУЗИЈУ 

Називи ставки и количине ПОПУЊАВА ПОНУЂАЧ 
Бр 
ст Назив ставке Јед.  

мере Кол Цена по јм 
без ПДВ 

Цена по јм 
са ПДВ 

Укупно без 
ПДВ 

Стопа 
ПДВ 

Износ 
ПДВ 

Укупно са 
ПДВ 

1 

Систем за 
трансфузију са 
ваздушним 
вентилом и 
филтером за 
масивне 
трансфузије, 
стерилно 

ком 5.000       

2 

Универзални 
систем за 
инфузију са 
ваздушним 
вентилом,  
стерилно 

ком 60.000       

укупно динара без ПДВ (ставке1-2)  

укупно динара ПДВ (ставке1-2)  

укупно динара са ПДВ (ставке1-2)  

 
печат и потпис овлашћеног лица понуђача 
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ЗАХТЕВАНЕ ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ ПАРТИЈА БРОЈ 5 

СИСТЕМИ ЗА ИНФУЗИЈУ И ТРАНСФУЗИЈУ ПОПУЊАВА ПОНУЂАЧ 
Бр. 
ст Обавезне  техничке карактеристике Комерцијални назив, каталошки број или 

ознака произвођача и произвођач 

1 

Прозиран, мек систем, дужине минимум170цм, на једном крају тубе 
је комора (са микроагрегатним  филтером и вентилом за ваздух) која 
се завршава, са пластичном, прободном  иглом (са поклопцем) 
оштрог врха  која иде у боцу/кесу, дужина провидног дела коморе  
минимум 7,5цм, други крај  тубе са болусом, Luer Lock конекцијом и 
иглом 18  Г. Обавезно постојање регулатора протока са точкићем, 
регулатор мора бити стабилан,без могућности померања точкића у 
страну. Стерилан сет. Исти произвођач за обе ставке.  

 

2 

Прозиран, мек систем  дужине минимум 180цм од пластичне игле до 
Luer Lock конекције, на једном крају система је провидна комора (са 
вентилом за ваздух и филтером) која се завршава пластичном 
прободном иглом (са поклопцем) оштрог врха  која иде у боцу/кесу, 
додатни крак за паралелно давање инфузија и апликацију лека, 
истовремено и лек и инфузија.други крај  система је са мембраном за 
интермитентно давање лекова, са  Luer Lock конекцијом и иглом 
инјекционом 21  Г. Обавезно постојање регулатора протока са 
точкићем, регулатор мора бити стабилан,без могућности померања 
точкића у страну,тј проклизавања.  Стерилан сет. Исти произвођач за 
обе ставке. 

 

У прилогу достављамо за све ставке:  решење АЛИМС, каталог. 
 
Минимална количина за испоруку, изражена у једини мере је ..........  комада. 

 
печат и потпис овлашћеног лица понуђача 

 
 
5.6. 

ПАРТИЈА БРОЈ 6 
ЕНДОТРАХЕАЛНИ ТУБУСИ СА БАЛОНОМ 

Називи ставки и количине ПОПУЊАВА ПОНУЂАЧ 
Бр 
ст Назив ставке Јед.  

мере Кол Цена по јм 
без ПДВ 

Цена по јм 
са ПДВ 

Укупно без 
ПДВ 

Стопа 
ПДВ 

Износ 
ПДВ 

Укупно са 
ПДВ 

1 
Ендотрахеални 
тубус са балоном 
бр.7 

ком 10       

2 
Ендотрахеални 
тубус са балоном 
бр.7,5 

ком 600       

3 
Ендотрахеални 
тубус са балоном 
бр.8 

ком 500       

4 
Ендотрахеални 
тубус са балоном 
бр.8,5 

ком 300       

5 
Ендотрахеални 
тубус са балоном 
бр.9 

ком 70       

6 
Ендотрахеални 
тубус са балоном 
бр.9,5 

ком 10       
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укупно динара без ПДВ (ставке1-6)  

укупно динара ПДВ (ставке1-6)  

укупно динара са ПДВ (ставке1-6)  

 
печат и потпис овлашћеног лица понуђача 

 

ЗАХТЕВАНЕ ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ ПАРТИЈА БРОЈ 6 

ЕНДОТРАХЕАЛНИ ТУБУСИ СА БАЛОНОМ ПОПУЊАВА ПОНУЂАЧ 
Бр. 
ст Обавезне  техничке карактеристике Комерцијални назив, каталошки број или 

ознака произвођача и произвођач 

1 

Високо провидна транспарентна туба од ПВЦ-а, ИД 7,00мм ОД 
9,3мм за вештачко успостављање дисајног пута преко трахеје, оро-
назалног пласмана, дужине минимум 310,0 мм.  
Туба је са балоном, кафом са Cuff resting дијаметром минимум 23мм 
(каф великог волумена и малог притиска-HVLP Cuff) 
Tuba je sa „пилот балоном“ за контролу функције кафа, са 
једносмерном валвулом инсуфлације/десуфлације кафа са Луер и 
Луер-лок бризгалицом 
Туба је у сету са стандардним конектором од 15,0 мм 
Без латекса, без DENP-a, стерилна, за једнократну употребу 
Врх тубе је атрауматски у целом обиму, са великим Magill-ovim 
типом врха 
Атрауматско Marphy-evo „oko“ у целом обиму 
Попречни визуелни колор маркер дубине пласмана тубе налази се 
изнад горње ивице кафа, 2-3 цм, целим обимом тубе 
Уздужно градуисане дубине, нумерички изражене у центиметрима 
Radio-opaque уздужни маркер до врха тубе (плава, бела, зелена или 
жута маркер линија).  
На унутрашњем паковању морају се налазити следећи подаци: назив 
медицинског средства; каталошки број; величина тубе, ИД и ОД у 
мм; величина кафа; назнака да је производ стерилан, нетоксичан, без 
латекса, за једнократну употребу; датум и метод стерилизације; рок 
употребе; број лота или серије; ЦЕ знак усаглашености. 
Исти произвођач за све ставке партије. Захтевана минимална 
количина за испоруку је  један комад. 

 

2 

Високо провидна транспарентна туба од ПВЦ-а, ИД 7,5мм ОД 10мм 
за вештачко успостављање дисајног пута преко трахеје, оро-назалног 
пласмана, дужине минимум 320,0 мм.  
Туба је са балоном, кафом са Cuff resting дијаметром минимум 25мм 
(каф великог волумена и малог притиска-HVLP Cuff) 
Tuba je sa „пилот балоном“ за контролу функције кафа, са 
једносмерном валвулом инсуфлације/десуфлације кафа са Луер и 
Луер-лок бризгалицом 
Туба је у сету са стандардним конектором од 15,0 мм 
Без латекса, без DENP-a, стерилна, за једнократну употребу 
Врх тубе је атрауматски у целом обиму, са великим Magill-ovim 
типом врха 
Атрауматско Marphy-evo „oko“ у целом обиму 
Попречни визуелни колор маркер дубине пласмана тубе налази се 
изнад горње ивице кафа, 2-3 цм, целим обимом тубе 
Уздужно градуисане дубине, нумерички изражене у центиметрима 
Radio-opaque уздужни маркер до врха тубе (плава, бела, зелена или 
жута маркер линија).  
На унутрашњем паковању морају се налазити следећи подаци: назив 
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медицинског средства; каталошки број; величина тубе, ИД и ОД у 
мм; величина кафа; назнака да је производ стерилан, нетоксичан, без 
латекса, за једнократну употребу; датум и метод стерилизације; рок 
употребе; број лота или серије; ЦЕ знак усаглашености. 
Исти произвођач за све ставке партије. Захтевана минимална 
количина за испоруку је  један комад. 

3 

Високо провидна транспарентна туба од ПВЦ-а, ИД 8,00мм ОД 
10,7мм за вештачко успостављање дисајног пута преко трахеје, оро-
назалног пласмана, дужине минимум 335,0 мм.  
Туба је са балоном, кафом са Cuff resting дијаметром минимум 26мм 
(каф великог волумена и малог притиска-HVLP Cuff) 
Tuba je sa „пилот балоном“ за контролу функције кафа, са 
једносмерном валвулом инсуфлације/десуфлације кафа са Луер и 
Луер-лок бризгалицом 
Туба је у сету са стандардним конектором од 15,0 мм 
Без латекса, без DENP-a, стерилна, за једнократну употребу 
Врх тубе је атрауматски у целом обиму, са великим Magill-ovim 
типом врха 
Атрауматско Marphy-evo „oko“ у целом обиму 
Попречни визуелни колор маркер дубине пласмана тубе налази се 
изнад горње ивице кафа, 2-3 цм, целим обимом тубе 
Уздужно градуисане дубине, нумерички изражене у центиметрима 
Radio-opaque уздужни маркер до врха тубе (плава, бела, зелена или 
жута маркер линија).  
На унутрашњем паковању морају се налазити следећи подаци: назив 
медицинског средства; каталошки број; величина тубе, ИД и ОД у 
мм; величина кафа; назнака да је производ стерилан, нетоксичан, без 
латекса, за једнократну употребу; датум и метод стерилизације; рок 
употребе; број лота или серије; ЦЕ знак усаглашености. 
Исти произвођач за све ставке партије. Захтевана минимална 
количина за испоруку је  један комад. 

 

4 

Високо провидна транспарентна туба од ПВЦ-а, ИД 8,5мм ОД 
11,3мм за вештачко успостављање дисајног пута преко трахеје, оро-
назалног пласмана, дужине минимум 340,0 мм.  
Туба је са балоном, кафом са Cuff resting дијаметром минимум 27мм 
(каф великог волумена и малог притиска-HVLP Cuff) 
Tuba je sa „пилот балоном“ за контролу функције кафа, са 
једносмерном валвулом инсуфлације/десуфлације кафа са Луер и 
Луер-лок бризгалицом 
Туба је у сету са стандардним конектором од 15,0 мм 
Без латекса, без DENP-a, стерилна, за једнократну употребу 
Врх тубе је атрауматски у целом обиму, са великим Magill-ovim 
типом врха 
Атрауматско Marphy-evo „oko“ у целом обиму 
Попречни визуелни колор маркер дубине пласмана тубе налази се 
изнад горње ивице кафа, 2-3 цм, целим обимом тубе 
Уздужно градуисане дубине, нумерички изражене у центиметрима 
Radio-opaque уздужни маркер до врха тубе (плава, бела, зелена или 
жута маркер линија).  
На унутрашњем паковању морају се налазити следећи подаци: назив 
медицинског средства; каталошки број; величина тубе, ИД и ОД у 
мм; величина кафа; назнака да је производ стерилан, нетоксичан, без 
латекса, за једнократну употребу; датум и метод стерилизације; рок 
употребе; број лота или серије; ЦЕ знак усаглашености. 
Исти произвођач за све ставке партије. Захтевана минимална 
количина за испоруку је  један комад. 
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5 

Високо провидна транспарентна туба од ПВЦ-а, ИД 9,00мм ОД 
12,0мм за вештачко успостављање дисајног пута преко трахеје, оро-
назалног пласмана, дужине минимум 345,0 мм.  
Туба је са балоном, кафом са Cuff resting дијаметром минимум 27мм 
(каф великог волумена и малог притиска-HVLP Cuff) 
Tuba je sa „пилот балоном“ за контролу функције кафа, са 
једносмерном валвулом инсуфлације/десуфлације кафа са Луер и 
Луер-лок бризгалицом 
Туба је у сету са стандардним конектором од 15,0 мм 
Без латекса, без DENP-a, стерилна, за једнократну употребу 
Врх тубе је атрауматски у целом обиму, са великим Magill-ovim 
типом врха 
Атрауматско Marphy-evo „oko“ у целом обиму 
Попречни визуелни колор маркер дубине пласмана тубе налази се 
изнад горње ивице кафа, 2-3 цм, целим обимом тубе 
Уздужно градуисане дубине, нумерички изражене у центиметрима 
Radio-opaque уздужни маркер до врха тубе (плава, бела, зелена или 
жута маркер линија).  
На унутрашњем паковању морају се налазити следећи подаци: назив 
медицинског средства; каталошки број; величина тубе, ИД и ОД у 
мм; величина кафа; назнака да је производ стерилан, нетоксичан, без 
латекса, за једнократну употребу; датум и метод стерилизације; рок 
употребе; број лота или серије; ЦЕ знак усаглашености. 
Исти произвођач за све ставке партије. Захтевана минимална 
количина за испоруку је  један комад. 

 

6 

Високо провидна транспарентна туба од ПВЦ-а, ИД 9,5мм ОД 
12,7мм за вештачко успостављање дисајног пута преко трахеје, оро-
назалног пласмана, дужине минимум 345,0 мм.  
Туба је са балоном, кафом са Cuff resting дијаметром минимум 28мм 
(каф великог волумена и малог притиска-HVLP Cuff) 
Tuba je sa „пилот балоном“ за контролу функције кафа, са 
једносмерном валвулом инсуфлације/десуфлације кафа са Луер и 
Луер-лок бризгалицом 
Туба је у сету са стандардним конектором од 15,0 мм 
Без латекса, без DENP-a, стерилна, за једнократну употребу 
Врх тубе је атрауматски у целом обиму, са великим Magill-ovim 
типом врха 
Атрауматско Marphy-evo „oko“ у целом обиму 
Попречни визуелни колор маркер дубине пласмана тубе налази се 
изнад горње ивице кафа, 2-3 цм, целим обимом тубе 
Уздужно градуисане дубине, нумерички изражене у центиметрима 
Radio-opaque уздужни маркер до врха тубе (плава, бела, зелена или 
жута маркер линија).  
На унутрашњем паковању морају се налазити следећи подаци: назив 
медицинског средства; каталошки број; величина тубе, ИД и ОД у 
мм; величина кафа; назнака да је производ стерилан, нетоксичан, без 
латекса, за једнократну употребу; датум и метод стерилизације; рок 
употребе; број лота или серије; ЦЕ знак усаглашености. 
Исти произвођач за све ставке партије. Захтевана минимална 
количина за испоруку је  један комад. 

 

У прилогу достављамо за све ставке: решење АЛИМС, каталог, узорак по један комад. 
 

печат и потпис овлашћеног лица понуђача 
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5.7. 
ПАРТИЈА БРОЈ 7 

КАЛУП КАСЕТА-НОСАЧ ПАРАФИНСКОГ ТКИВНОГ БЛОКА СА ПОКЛОПЦЕМ 
Називи ставки и количине ПОПУЊАВА ПОНУЂАЧ 
Бр 
ст Назив ставке Јед.  

мере Кол Цена по јм 
без ПДВ 

Цена по јм 
са ПДВ 

Укупно без 
ПДВ 

Стопа 
ПДВ 

Износ 
ПДВ 

Укупно са 
ПДВ 

1 

Калуп касета - 
носач 
парафинског 
ткивног блока са 
поклопцем 

ком 40.000       

 
печат и потпис овлашћеног лица понуђача 

 
 

ЗАХТЕВАНЕ ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ ПАРТИЈА БРОЈ 7 

КАЛУП КАСЕТА-НОСАЧ ПАРАФИНСКОГ ТКИВНОГ 
БЛОКА СА ПОКЛОПЦЕМ 

ПОПУЊАВА ПОНУЂАЧ 

Бр. 
ст 

Обавезне  техничке карактеристике Комерцијални назив, каталошки број или 
ознака произвођача и произвођач 

1 

пластична касета са поклопцем за ткивне исечке на којима се може 
писати HB оловком и чији је отисак постојан у алкохолу, 
компатибилно са апаратом за фиксирање ткивних исечака Thermo 
Shandon i Leica ASP 300. 

 

У прилогу достављамо: решење АЛИМС, каталог. 
 
Минимална количина за испоруку, изражена у једини мере је ..........  комада. 
 

печат и потпис овлашћеног лица понуђача 
 
 
5.8. 

ПАРТИЈА БРОЈ 8 
НАСТАВЦИ ЗА ПИПЕТЕ ЗА PCR 

Називи ставки и количине ПОПУЊАВА ПОНУЂАЧ 
Бр 
ст Назив ставке Јед.  

мере Кол Цена по јм 
без ПДВ 

Цена по јм 
са ПДВ 

Укупно без 
ПДВ 

Стопа 
ПДВ 

Износ 
ПДВ 

Укупно са 
ПДВ 

1 

Наставак за 
аутоматску 
пипету Eppendorf,  
50 до 1000µl, PCR 
clean 

ком 1.920       

2 

Наставак за 
аутоматску 
пипету Eppendorf,  
од 20 до 300µl, 
PCR clean  

ком 2.880       

3 

Наставак за 
аутоматску 
пипету Eppendorf, 
од 0,1 дo 10µl, 
PCR clean 

ком 2.880       
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4 

Наставак за 
аутоматску 
пипету Eppendorf, 
од 100-5000µl, 
PCR clean 

ком 120       

5 

Наставак за 
аутоматску 
пипету Eppendorf  
0.5 – 20 µL, PCR 
clean 

ком 2.880       

6 

Наставак за 
аутоматску 
пипету Eppendorf  
2 – 100µL, PCR 
clean 

ком 1.920       

7 

Наставак за 
аутоматску 
пипету Eppendorf  
2 – 200µL, PCR 
clean 

ком 1.920       

8 
Епрувете safe-
lock, 1,5 мл, PCR 
clean 

ком 1.000       

9 

Наставак за 
аутоматску 
пипету Eppendorf  
0,5 – 10мL, PCR 
clean 165мм 

ком 200       

укупно динара без ПДВ (ставке1-9)  

укупно динара ПДВ (ставке1-9)  

укупно динара са ПДВ (ставке1-9)  

 
печат и потпис овлашћеног лица понуђача 

 

ЗАХТЕВАНЕ ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ ПАРТИЈА БРОЈ 8 

НАСТАВЦИ ЗА ПИПЕТЕ ЗА PCR ПОПУЊАВА ПОНУЂАЧ 
Бр. 
ст Обавезне  техничке карактеристике Комерцијални назив, каталошки број или 

ознака произвођача и произвођач 

1 
Безбојан, провидан, стерилан oд 1000µl, са дуал филтером, 
компатибилно са Eppendorf  пипетама и боксовима које Наручилац 
поседује.  

 

2 
Безбојан, провидан, стерилан oд 20 дo 300µl, са дуал филтером, 
компатибилно са Eppendorf  пипетама и боксовима које Наручилац 
поседује.  

 

3 
Безбојан, провидан, пластичан, oд 0,1 дo 10µl, са дуал филтером 
компатибилно са Eppendorf  пипетама и боксовима које Наручилац 
поседује.  

 

4 
Безбојан, провидан, пластичан, oд 100 дo 5000µl, са дуал филтером 
компатибилно са Eppendorf  пипетама и боксовима које Наручилац 
поседује.  

 

5 
Безбојан, провидан, пластичан, oд 0.5 – 20 µL, са дуал филтером 
компатибилно са Eppendorf  пипетама и боксовима које Наручилац 
поседује 
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6 
Безбојан, провидан, пластичан, oд 2 – 100µL, са дуал филтером 
компатибилно са Eppendorf  пипетама и боксовима које Наручилац 
поседује 

 

7 
Безбојан, провидан, пластичан, oд 2 – 200µL, са дуал филтером 
компатибилно са Eppendorf  пипетама и боксовима које Наручилац 
поседује 

 

8 Епрувете safe-lock, 1,5 мл, PCR clean  

9 

Наставци 0,5-10мл, 165мм, нестерилни, без филтера, компатибилни 
са Eppendorf  пипетама и боксовима које Наручилац поседује, 
паковање од 200 комада 
 

 

У прилогу достављамо за све ставке: решење АЛИМС, каталог. 
 
Минимална количина за испоруку, изражена у једини мере је ..........  комада. 
 

печат и потпис овлашћеног лица понуђача 
 

 
5.9. 

ПАРТИЈА БРОЈ 9 
ЗАШТИТНИ ЗАТВАРАЧ ЗА БОЦУ 

Називи ставки и количине ПОПУЊАВА ПОНУЂАЧ 
Бр 
ст 

Назив ставке Јед.  
мере 

Кол Цена по јм 
без ПДВ 

Цена по јм 
са ПДВ 

Укупно без 
ПДВ 

Стопа 
ПДВ 

Износ 
ПДВ 

Укупно са 
ПДВ 

1 
Заштитни 
затварач за боцу 

ком 1.200       

 
печат и потпис овлашћеног лица понуђача 

 
 

ЗАХТЕВАНЕ ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ ПАРТИЈА БРОЈ 9 

ЗАШТИТНИ ЗАТВАРАЧ ЗА БОЦУ ПОПУЊАВА ПОНУЂАЧ 
Бр. 
ст Обавезне  техничке карактеристике Комерцијални назив, каталошки број или 

ознака произвођача и произвођач 

1 

поставља се у боцу и преко њега се извлачи потребна количина 
раствора,  вишекратни - могућност коришћења до 4 дана, са 
антибактеријским филтером. Захтевана минимална количина за 
испоруку је један комад. 

 

У прилогу достављамо: решење АЛИМС, каталог. 
 

печат и потпис овлашћеног лица понуђача 
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5.10. 
ПАРТИЈА БРОЈ 10 

ПРЕЛИВНИ СИСТЕМ 
Називи ставки и количине ПОПУЊАВА ПОНУЂАЧ 
Бр 
ст Назив ставке Јед.  

мере Кол Цена по јм 
без ПДВ 

Цена по јм 
са ПДВ 

Укупно без 
ПДВ 

Стопа 
ПДВ 

Износ 
ПДВ 

Укупно са 
ПДВ 

1 Преливни  систем ком 250       

 
печат и потпис овлашћеног лица понуђача 

 

ЗАХТЕВАНЕ ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ ПАРТИЈА БРОЈ 10 

ПРЕЛИВНИ СИСТЕМ ПОПУЊАВА ПОНУЂАЧ 
Бр. 
ст Обавезне  техничке карактеристике Комерцијални назив, каталошки број или 

ознака произвођача и произвођач 

1 

Систем за претакање течности (лекова, раствора - за убацивање или 
растварање лека) из једне боце у другу боцу. Направљено од тврде 
пластике са два оштра краја, стерилно, дужина мин. 5 цм. Захтевана 
минимална количина за испоруку је један комад. 

 

У прилогу достављамо: решење АЛИМС, каталог. 
 

печат и потпис овлашћеног лица понуђача 
 

 
 
5.11. 

ПАРТИЈА БРОЈ 11 
СИСТЕМ ЗА МЕРЕЊЕ КОЛИЧИНЕ УРИНА 

Називи ставки и количине ПОПУЊАВА ПОНУЂАЧ 
Бр 
ст 

Назив ставке Јед.  
мере 

Кол Цена по јм 
без ПДВ 

Цена по јм 
са ПДВ 

Укупно без 
ПДВ 

Стопа 
ПДВ 

Износ 
ПДВ 

Укупно са 
ПДВ 

1 
Систем за мерење 
количине урина 

ком 50       

 
печат и потпис овлашћеног лица понуђача 

 

ЗАХТЕВАНЕ ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ ПАРТИЈА БРОЈ 11 

СИСТЕМ ЗА МЕРЕЊЕ КОЛИЧИНЕ УРИНА ПОПУЊАВА ПОНУЂАЧ 
Бр. 
ст Обавезне  техничке карактеристике Комерцијални назив, каталошки број или 

ознака произвођача и произвођач 

1 

затворени систем у виду резервоара запремине 500мл, са наставком 
дужине 120цм, намењен за праћење сатне диурезе, градуисан, 
повезан са уринском кесом,од  2 Л. Захтевана минимална количина 
за испоруку је један комад. 

 

У прилогу достављамо: решење АЛИМС, каталог. 
 

печат и потпис овлашћеног лица понуђача 
 



Конкурсна документација за јавну набавку 89-2018-О-02  потрошни медицински материјал                                              страна 31 од 79                                                                                                                                                                              
                                                                                                                                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                                                  

5.12. 
ПАРТИЈА БРОЈ 12 

КАПА ХИРУРШКА ОКРУГЛА НА ГУМИЦУ 
Називи ставки и количине ПОПУЊАВА ПОНУЂАЧ 
Бр 
ст Назив ставке Јед.  

мере Кол Цена по јм 
без ПДВ 

Цена по јм 
са ПДВ 

Укупно без 
ПДВ 

Стопа 
ПДВ 

Износ 
ПДВ 

Укупно са 
ПДВ 

1 
Капа хируршка 
округла на 
гумицу 

ком 10.000       

 
печат и потпис овлашћеног лица понуђача 

 

ЗАХТЕВАНЕ ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ ПАРТИЈА БРОЈ 12 

КАПА ХИРУРШКА ОКРУГЛА НА ГУМИЦУ ПОПУЊАВА ПОНУЂАЧ 
Бр. 
ст Обавезне  техничке карактеристике Комерцијални назив, каталошки број или 

ознака произвођача и произвођач 

1 
Капа хируршка округла, са гумицом, од флиса, величине М,Л. 
Захтевана минимална количина за испоруку је један комад. 

 

У прилогу достављамо: решење АЛИМС, каталог. 
 

печат и потпис овлашћеног лица понуђача 
 
 
5.13. 

ПАРТИЈА БРОЈ 13 
ПРЕДМЕТНО СТАКЛО 

Називи ставки и количине ПОПУЊАВА ПОНУЂАЧ 
Бр 
ст Назив ставке Јед.  

мере Кол Цена по јм 
без ПДВ 

Цена по јм 
са ПДВ 

Укупно без 
ПДВ 

Стопа 
ПДВ 

Износ 
ПДВ 

Укупно са 
ПДВ 

1 
Предметно стакло 
26x76 ком 60.000       

 
печат и потпис овлашћеног лица понуђача 

 

ЗАХТЕВАНЕ ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ ПАРТИЈА БРОЈ 13 

ПРЕДМЕТНО СТАКЛО ПОПУЊАВА ПОНУЂАЧ 
Бр. 
ст Обавезне  техничке карактеристике Комерцијални назив, каталошки број или 

ознака произвођача и произвођач 

1 
брушена ивица, мат поље у боји, за обележавање препарата ширине 
око 1 цм, висок квалитет стакла, да није крто и ломљиво, Menzel или 
одговарајуће. 

 

У прилогу достављамо: решење АЛИМС, каталог. 
 
Минимална количина за испоруку, изражена у једини мере је ..........  комада. 

 
печат и потпис овлашћеног лица понуђача 
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5.14. 
ПАРТИЈА БРОЈ 14 

ПЕЛЕНЕ ЗА ОДРАСЛЕ 
Називи ставки и количине ПОПУЊАВА ПОНУЂАЧ 
Бр 
ст Назив ставке Јед.  

мере Кол Цена по јм 
без ПДВ 

Цена по јм 
са ПДВ 

Укупно без 
ПДВ 

Стопа 
ПДВ 

Износ 
ПДВ 

Укупно са 
ПДВ 

1 
Пелена за одрасле 
до 70 кг, дневне 

ком 2.500       

2 
Пелена за одрасле 
преко 70 кг, 
дневне 

ком 8.000       

укупно динара без ПДВ (ставке1-2)  

укупно динара ПДВ (ставке1-2)  

укупно динара са ПДВ (ставке1-2)  

 
печат и потпис овлашћеног лица понуђача 

 

ЗАХТЕВАНЕ ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ ПАРТИЈА БРОЈ 14 

ПЕЛЕНЕ ЗА ОДРАСЛЕ ПОПУЊАВА ПОНУЂАЧ 
Бр. 
ст Обавезне  техничке карактеристике Комерцијални назив, каталошки број или 

ознака произвођача и произвођач 

1 

моћ упијања најмање 900 г, брзина упијања минимално 4 мл/с и  
испуштање течности максимално 2 г  -  све према МДС 1/93 
сертификату. Анатомски облик. Индикатор влажности. Лако 
обликовање према телу уз помоћ самолепљивих трака. Понуђено 
добро мора да поседује МДС 1/93 сертификат. 

 

2 

моћ упијања најмање 1100 г, брзина упијања минимално 4 мл/с и  
испуштање течности максимално 2 г  - све према МДС 1/93 
сертификату. Анатомски облик.  Индикатор влажности.  Лако 
обликовање према телу уз помоћ самолепљивих трака. Понуђено 
добро мора да поседује МДС 1/93 сертификат. 

 

У прилогу достављамо за све ставке: решење АЛИМС, каталог, извештај независне акредитоване 
лабораторије  као доказ да понуђено добро  поседује МДС 1/93 сертификат. 
 
Минимална количина за испоруку, изражена у једини мере је ..........  комада. 
 

печат и потпис овлашћеног лица понуђача 
 
 
5.15. 

ПАРТИЈА БРОЈ 15 
СТЕРИЛНЕ ХИРУРШКЕ РУКАВИЦЕ 

Називи ставки и количине ПОПУЊАВА ПОНУЂАЧ 
Бр 
ст Назив ставке Јед.  

мере Кол Цена по јм 
без ПДВ 

Цена по јм 
са ПДВ 

Укупно без 
ПДВ 

Стопа 
ПДВ 

Износ 
ПДВ 

Укупно са 
ПДВ 

1 

Стерилне 
хируршке 
рукавице за 
операциони блок 
без пудера бр.6,5 

пар 4.000       
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2 

Стерилне 
хируршке 
рукавице за 
операциони блок 
без пудера бр.7 

пар 3.000       

3 

Стерилне 
хируршке 
рукавице  за 
операциони блок 
без пудера бр.7,5 

пар 6.000       

4 

Стерилне 
хируршке 
рукавице за 
операциони блок 
без пудера бр.8 

пар 3.000       

5 

Стерилне 
хируршке 
рукавице  за 
операциони блок 
без пудера бр.8,5 

пар 2.000       

укупно динара без ПДВ (ставке1-5)  

укупно динара ПДВ (ставке1-5)  

укупно динара са ПДВ (ставке1-5)  

 
печат и потпис овлашћеног лица понуђача 

 
ЗАХТЕВАНЕ ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ ПАРТИЈА БРОЈ 15 

СТЕРИЛНЕ ХИРУРШКЕ РУКАВИЦЕ ПОПУЊАВА ПОНУЂАЧ 
Бр. 
ст Обавезне  техничке карактеристике Комерцијални назив, каталошки број или 

ознака произвођача и произвођач 

1 

Хируршке стерилне рукавице  за операциони блок 
бр.6,5; од латекса; без пудера; пресвучене изнутра патентираним 
синтетичким слојем;  са микрохрапавом површином; потпуно 
анатомски обликоване;   
дебљина на длану мин 0.19-0.23 mm (једноструко); 
сила кидања ≥ 12N; 
Ниво контроле квалитета AQL 0.65; 
Ниво протеина < 10 mikrograma proteina po gramu rukavice (Lowry 
metod);  
Ниво ендотоксина < 0.01 EU/ml; 
За доказивање нивоа протеина и ендотоксина потребно доставити 
тест акредитоване независне лабораторије. 
Рукавица декларисана од стране произвођача као медицинско 
средство према Директиви 93/42 EEC  и као лична заштитна опрема 
(PPE) према директиви 89/686 EEC. 

 

2 

Хируршке стерилне рукавице  за операциони блок 
бр.7; од латекса; без пудера; пресвучене изнутра патентираним 
синтетичким слојем;  са микрохрапавом површином; потпуно 
анатомски обликоване;   
дебљина на длану мин 0.19-0.23 mm (једноструко); 
сила кидања ≥ 12N; 
Ниво контроле квалитета AQL 0.65; 
Ниво протеина < 10 mikrograma proteina po gramu rukavice (Lowry 
metod);  
Ниво ендотоксина < 0.01 EU/ml; 
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За доказивање нивоа протеина и ендотоксина потребно доставити 
тест акредитоване независне лабораторије. 
Рукавица декларисана од стране произвођача као медицинско 
средство према Директиви 93/42 EEC  и као лична заштитна опрема 
(PPE) према директиви 89/686 EEC. 

3 

Хируршке стерилне рукавице  за операциони блок 
бр.7,5; од латекса; без пудера; пресвучене изнутра патентираним 
синтетичким слојем;  са микрохрапавом површином; потпуно 
анатомски обликоване;   
дебљина на длану мин 0.19-0.23 mm (једноструко); 
сила кидања ≥ 12N; 
Ниво контроле квалитета AQL 0.65; 
Ниво протеина < 10 mikrograma proteina po gramu rukavice (Lowry 
metod);  
Ниво ендотоксина < 0.01 EU/ml; 
За доказивање нивоа протеина и ендотоксина потребно доставити 
тест акредитоване независне лабораторије. 
Рукавица декларисана од стране произвођача као медицинско 
средство према Директиви 93/42 EEC  и као лична заштитна опрема 
(PPE) према директиви 89/686 EEC. 

 

4 

Хируршке стерилне рукавице  за операциони блок 
бр.8; од латекса; без пудера; пресвучене изнутра патентираним 
синтетичким слојем;  са микрохрапавом површином; потпуно 
анатомски обликоване;   
дебљина на длану мин 0.19-0.23 mm (једноструко); 
сила кидања ≥ 12N; 
Ниво контроле квалитета AQL 0.65; 
Ниво протеина < 10 mikrograma proteina po gramu rukavice (Lowry 
metod);  
Ниво ендотоксина < 0.01 EU/ml; 
За доказивање нивоа протеина и ендотоксина потребно доставити 
тест акредитоване независне лабораторије. 
Рукавица декларисана од стране произвођача као медицинско 
средство према Директиви 93/42 EEC  и као лична заштитна опрема 
(PPE) према директиви 89/686 EEC. 

 

5 

Хируршке стерилне рукавице  за операциони блок 
бр.8,5; од латекса; без пудера; пресвучене изнутра патентираним 
синтетичким слојем;  са микрохрапавом површином; потпуно 
анатомски обликоване;   
дебљина на длану мин 0.19-0.23 mm (једноструко); 
сила кидања ≥ 12N; 
Ниво контроле квалитета AQL 0.65; 
Ниво протеина < 10 mikrograma proteina po gramu rukavice (Lowry 
metod);  
Ниво ендотоксина < 0.01 EU/ml; 
За доказивање нивоа протеина и ендотоксина потребно доставити 
тест акредитоване независне лабораторије. 
Рукавица декларисана од стране произвођача као медицинско 
средство према Директиви 93/42 EEC  и као лична заштитна опрема 
(PPE) према директиви 89/686 EEC. 

 

У прилогу достављамо за сваку ставку: решење АЛИМС о дозволи за стављање у промет 
понуђених добара; каталог; тест акредитоване независне лабораторије за доказивање нивоа протеина 
и ендотоксина; копију декларације о усклађености производа са директивом 93/42 EEC и директивом 
89/686 EEC; копију сертификата о прегледу типа усаглашености према Правилнику о личној 
заштитиној опреми; узорак рукавице у једном оригиналном паковању, у кутији  са индикатором 
стерилизације. 
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Минимална количина за испоруку, изражена у једини мере је ..........  комада. 
 

печат и потпис овлашћеног лица понуђача 
 
  
5.16. 

ПАРТИЈА БРОЈ 16 
ТРАКА ЗА СТЕРИЛИЗАЦИЈУ-АУТОКЛАВ 

Називи ставки и количине ПОПУЊАВА ПОНУЂАЧ 
Бр 
ст Назив ставке Јед.  

мере Кол Цена по јм 
без ПДВ 

Цена по јм 
са ПДВ 

Укупно без 
ПДВ 

Стопа 
ПДВ 

Износ 
ПДВ 

Укупно са 
ПДВ 

1 
Трака за 
стерилизацију - 
аутоклав 

ком 30       

 
печат и потпис овлашћеног лица понуђача 

 

ЗАХТЕВАНЕ ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ ПАРТИЈА БРОЈ 16 

ТРАКА ЗА СТЕРИЛИЗАЦИЈУ-АУТОКЛАВ ПОПУЊАВА ПОНУЂАЧ 
Бр. 
ст Обавезне  техничке карактеристике Комерцијални назив, каталошки број или 

ознака произвођача и произвођач 

1 

Лепљива трака, у котуру, ширине 12мм x 19мм (димензија дела траке 
између две беле линије), дужина ролне 50м, са хемијским 
индикатором на себи. Намењене су спољашњем обележавању 
материјала за стерилизацију при чему се лепе на сваки појединачни 
пакет и друго. Током процеса парне стерилизације мењају белу боју 
индикатора у црну. 

 

У прилогу достављамо: решење АЛИМС или мишљење да се понуђено добро не сматра 
медицинским средством, каталог. 
 
Минимална количина за испоруку, изражена у једини мере је ..........  комада. 

 
печат и потпис овлашћеног лица понуђача 

 
5.17. 

ПАРТИЈА БРОЈ 17  
ЗАВОЈ КАЛИКО 

Називи ставки и количине ПОПУЊАВА ПОНУЂАЧ 
Бр 
ст Назив ставке Јед.  

мере Кол Цена по јм 
без ПДВ 

Цена по јм 
са ПДВ 

Укупно без 
ПДВ 

Стопа 
ПДВ 

Износ 
ПДВ 

Укупно са 
ПДВ 

1 
Завој калико  
5цмx5м 

ком 1.200       

2 
Завој калико 
10цмx5м 

ком 600       

3 
Завој калико  
15цмx5м 

ком   100       

укупно динара без ПДВ (ставке1-3)  

укупно динара ПДВ (ставке1-3)  

укупно динара са ПДВ (ставке1-3)  
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печат и потпис овлашћеног лица понуђача 

 

ЗАХТЕВАНЕ ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ ПАРТИЈА БРОЈ 17 

ЗАВОЈ КАЛИКО ПОПУЊАВА ПОНУЂАЧ 
Бр. 
ст Обавезне  техничке карактеристике Комерцијални назив, каталошки број или 

ознака произвођача и произвођач 

1 
израђен од сировог памучног предива, спаковани појединачно у 
омоте од целофана.Захтевана минимална количина за испоруку је 
један комад. 

 

2 
израђен од сировог памучног предива, спаковани појединачно у 
омоте од целофана. Захтевана минимална количина за испоруку је 
један комад.  

 

3 
израђен од сировог памучног предива, спаковани појединачно у 
омоте од целофана. Захтевана минимална количина за испоруку је 
један комад. 

 

У прилогу достављамо за све ставке: решење АЛИМС, каталог. 
 

печат и потпис овлашћеног лица понуђача 
 
 
5.18. 

ПАРТИЈА БРОЈ 18 
ПРЕЗЕРВАТИВ 

Називи ставки и количине ПОПУЊАВА ПОНУЂАЧ 
Бр 
ст Назив ставке Јед.  

мере Кол Цена по јм 
без ПДВ 

Цена по јм 
са ПДВ 

Укупно без 
ПДВ 

Стопа 
ПДВ 

Износ 
ПДВ 

Укупно са 
ПДВ 

1 Презерватив ком 2.880       

 
 

печат и потпис овлашћеног лица понуђача 
 
 

ЗАХТЕВАНЕ ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ ПАРТИЈА БРОЈ 18 

ПРЕЗЕРВАТИВ ПОПУЊАВА ПОНУЂАЧ 
Бр. 
ст Обавезне  техничке карактеристике Комерцијални назив, каталошки број или 

ознака произвођача и произвођач 

1 од природног латекса, провидан, еластичан, да не пуца.  

У прилогу достављамо: решење АЛИМС, каталог. 
Минимална количина за испоруку, изражена у једини мере је ..........  комада.  

 
печат и потпис овлашћеног лица понуђача 
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5.19. 
ПАРТИЈА БРОЈ 19 

ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ ЗА ИЗРАДУ ХИСТОЛОШКИХ ПРЕПАРАТА И МАКРО РЕЗОВА 
Називи ставки и количине ПОПУЊАВА ПОНУЂАЧ 
Бр 
ст Назив ставке Јед.  

мере Кол Цена по јм 
без ПДВ 

Цена по јм 
са ПДВ 

Укупно без 
ПДВ 

Стопа 
ПДВ 

Износ 
ПДВ 

Укупно са 
ПДВ 

1 

Микротомски 
ножић за 
рутински тврде 
материјале 

ком 1.200       

2 
Микротомски 
ножић за тврде 
материјале 

ком 2.400       

3 
Микротомски 
ножић за ледене 
резове 

ком 100       

4 
Предметно стакло 
90x120мм 

ком 100       

5 
Покровно стакло 
90x100мм 

ком 100       

укупно динара без ПДВ (ставке1-5)  

укупно динара ПДВ (ставке1-5)  

укупно динара са ПДВ (ставке1-5)  

 
печат и потпис овлашћеног лица понуђача 

 

ЗАХТЕВАНЕ ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ ПАРТИЈА БРОЈ 19 

ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ ЗА ИЗРАДУ 
ХИСТОЛОШКИХ ПРЕПАРАТА И МАКРО РЕЗОВА 

ПОПУЊАВА ПОНУЂАЧ 

Бр. 
ст Обавезне  техничке карактеристике Комерцијални назив, каталошки број или 

ознака произвођача и произвођач 

1 
ниски профил, за једнократну употребу, за рутински тврде 
материјале, квалитет и оштрина прилагођени тврдоћи препарата, 
Feather R35 или одговарајући квалитет.  

 

2 
ниски профил, за једнократну употребу, за тврде материјале, 
квалитет и оштрина прилагођени тврдоћи препарата, Feather N35 или 
одговарајући квалитет. 

 

3 
ниски профил, за једнократну употребу, за ледене резове, квалитет и 
оштрина прилагођени тврдоћи препарата, Feather C35 или 
еквивалентни квалитет. 

 

4 
Предметно стакло за велике узорке 90x120мм, за клизни микротом за 
сечење великих узорака SM2500, Leica, висок квалитет стакла, да 
није крто и ломљиво, Menzel или одговарајуће.  

 

5 
Покровно стакло за велике узорке 90x100мм, за клизни микротом за 
сечење великих узорака SM2500, Leica, висок квалитет стакла, да 
није крто и ломљиво, Menzel или одговарајуће.  

 

У прилогу достављамо за све ставке: решење АЛИМС, каталог. 
 
Минимална количина за испоруку, изражена у једини мере је ..........  комада. 

 
 

печат и потпис овлашћеног лица понуђача 
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5.20. 
ПАРТИЈА БРОЈ 20 

ПОКРОВНА СТАКЛА 
Називи ставки и количине ПОПУЊАВА ПОНУЂАЧ 
Бр 
ст Назив ставке Јед.  

мере Кол Цена по јм 
без ПДВ 

Цена по јм 
са ПДВ 

Укупно без 
ПДВ 

Стопа 
ПДВ 

Износ 
ПДВ 

Укупно са 
ПДВ 

1 
Покровно стакло 
24x24 

ком 200       

2 
Покровно стакло 
24x32 ком 12.000       

3 
Покровно стакло 
24x40 

ком 5.000       

4 
Покровно стакло 
24x50 

ком 15.000       

5 
Покровно стакло 
24x60 

ком 20.000       

укупно динара без ПДВ (ставке1-5)  

укупно динара ПДВ (ставке1-5)  

укупно динара са ПДВ (ставке1-5)  

 
печат и потпис овлашћеног лица понуђача 

 

ЗАХТЕВАНЕ ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ ПАРТИЈА БРОЈ 20 

ПОКРОВНА СТАКЛА ПОПУЊАВА ПОНУЂАЧ 
Бр. 
ст Обавезне  техничке карактеристике Комерцијални назив, каталошки број или 

ознака произвођача и произвођач 

1 

висок квалитет стакла, велике провидности, без ситних честица, да 
није крто и ломљиво, Menzel или еквивалентни квалитет. 
Kомпатибилна са апаратом за монтирање хистолошких препарата 
Leica CV 5030.  

 

2 

висок квалитет стакла, велике провидности, без ситних честица, да 
није крто и ломљиво, Menzel или еквивалентни квалитет. 
Kомпатибилна са апаратом за монтирање хистолошких препарата 
Leica CV 5030.  

 

3 

висок квалитет стакла, велике провидности, без ситних честица, да 
није крто и ломљиво, Menzel или еквивалентни квалитет. 
Kомпатибилна са апаратом за монтирање хистолошких препарата 
Leica CV 5030.  

 

4 

висок квалитет стакла, велике провидности, без ситних честица, да 
није крто и ломљиво, Menzel или еквивалентни квалитет. 
Kомпатибилна са апаратом за монтирање хистолошких препарата 
Leica CV 5030.  

 

5 

висок квалитет стакла, велике провидности, без ситних честица, да 
није крто и ломљиво, Menzel или еквивалентни квалитет. 
Kомпатибилна са апаратом за монтирање хистолошких препарата 
Leica CV 5030.  

 

У прилогу достављамо за све ставке:  решење АЛИМС, каталог. 
 
Минимална количина за испоруку, изражена у једини мере је ..........  комада. 
 
 

печат и потпис овлашћеног лица понуђача 
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5.21. 

ПАРТИЈА БРОЈ 21 
ФИЛТЕР ПАПИР РЕБРАСТИ 

Називи ставки и количине ПОПУЊАВА ПОНУЂАЧ 
Бр 
ст Назив ставке Јед.  

мере Кол Цена по јм 
без ПДВ 

Цена по јм 
са ПДВ 

Укупно без 
ПДВ 

Стопа 
ПДВ 

Износ 
ПДВ 

Укупно са 
ПДВ 

1 

Филтер папир 
ребрасти 
квалитативни 
500X500мм 

ком 200       

 
печат и потпис овлашћеног лица понуђача 

 

ЗАХТЕВАНЕ ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ ПАРТИЈА БРОЈ 21 

ФИЛТЕР ПАПИР РЕБРАСТИ ПОПУЊАВА ПОНУЂАЧ 
Бр. 
ст Обавезне  техничке карактеристике Комерцијални назив, каталошки број или 

ознака произвођача и произвођач 

1 Филтер папир ребрасти квалитативни 500 x 500мм.  

У прилогу достављамо: каталог.  
 
Минимална количина за испоруку, изражена у једини мере је ..........  комада. 

 
 

печат и потпис овлашћеног лица понуђача 
 
 
5.22. 

ПАРТИЈА БРОЈ 22 
ТРАКА ЗА ШТАМПАЊЕ ВИТАЛНИХ ПАРАМЕТАРА ЗА ДЕФИБРИЛАТОР ZOLL-M SERIES 
Називи ставки и количине ПОПУЊАВА ПОНУЂАЧ 
Бр 
ст Назив ставке Јед.  

мере Кол Цена по јм 
без ПДВ 

Цена по јм 
са ПДВ 

Укупно без 
ПДВ 

Стопа 
ПДВ 

Износ 
ПДВ 

Укупно са 
ПДВ 

1 

Трака за 
штампање 
виталних 
параметара за 
дефибрилатор 
ZOLL-M SERIES 

ком 15       

 
печат и потпис овлашћеног лица понуђача 
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ЗАХТЕВАНЕ ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ ПАРТИЈА БРОЈ 22 

ТРАКА ЗА ШТАМПАЊЕ ВИТАЛНИХ ПАРАМЕТАРА ЗА 
ДЕФИБРИЛАТОР ZOLL-M SERIES ПОПУЊАВА ПОНУЂАЧ 

Бр. 
ст Обавезне  техничке карактеристике Комерцијални назив, каталошки број или 

ознака произвођача и произвођач 

1 
Папир у облику листића димензија 90мм x 90мм x 200, за апарат 
ZOLL-M SERIES ACL PLUS 12-LD; TO8-F103488.Захтевана 
минимална количина за испоруку је један комад. 

 

У прилогу достављамо: решење АЛИМС, каталог. 
 

печат и потпис овлашћеног лица понуђача 
 
 
 
5.23. 

ПАРТИЈА БРОЈ 23 
ИНДИКАТОР ТРАКА ЗА КОНТРОЛУ КВАЛИТЕТА СТЕРИЛНОСТИ  ПАКОВАЊА 

Називи ставки и количине ПОПУЊАВА ПОНУЂАЧ 
Бр 
ст Назив ставке Јед.  

мере Кол Цена по јм 
без ПДВ 

Цена по јм 
са ПДВ 

Укупно без 
ПДВ 

Стопа 
ПДВ 

Износ 
ПДВ 

Укупно са 
ПДВ 

1 

индикатор трака 
за контролу 
квалитета 
стерилности  
паковања 

ком 500       

 
печат и потпис овлашћеног лица понуђача 

 

ЗАХТЕВАНЕ ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ ПАРТИЈА БРОЈ 23 

ИНДИКАТОР ТРАКА ЗА КОНТРОЛУ КВАЛИТЕТА 
СТЕРИЛНОСТИ  ПАКОВАЊА 

ПОПУЊАВА ПОНУЂАЧ 

Бр. 
ст 

Обавезне  техничке карактеристике Комерцијални назив, каталошки број или 
ознака произвођача и произвођач 

1 
Класа 5, са пољима осетљивим на потребну температуру, 121°Ц или 
132-135°Ц. 

 

У прилогу достављамо: решење АЛИМС или мишљење АЛИМС да се понуђено добро не сматра 
медицинским средством, каталог. 
 
Минимална количина за испоруку, изражена у једини мере је ..........  комада. 
 

печат и потпис овлашћеног лица понуђача 
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5.24. 
ПАРТИЈА БРОЈ 24 

ЗАВОЈ ЕЛАСТИЧНИ 15ЦМ X 10М 
Називи ставки и количине ПОПУЊАВА ПОНУЂАЧ 
Бр 
ст Назив ставке Јед.  

мере Кол Цена по јм 
без ПДВ 

Цена по јм 
са ПДВ 

Укупно без 
ПДВ 

Стопа 
ПДВ 

Износ 
ПДВ 

Укупно са 
ПДВ 

1 
завој еластични 
15цм x 10м 

ком 800       

 
печат и потпис овлашћеног лица понуђача 

 
 
 

ЗАХТЕВАНЕ ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ ПАРТИЈА БРОЈ 24 

ЗАВОЈ ЕЛАСТИЧНИ 15ЦМ X 10М ПОПУЊАВА ПОНУЂАЧ 
Бр. 
ст Обавезне  техничке карактеристике Комерцијални назив, каталошки број или 

ознака произвођача и произвођач 

1 
Завој еластични 15цм x 10м. Захтевана минимална количина за 
испоруку је један комад. 

 

У прилогу достављамо: решење АЛИМС, каталог. 
 

печат и потпис овлашћеног лица понуђача 
 
5.25. 

ПАРТИЈА БРОЈ 25 
РЕДОН ДРЕН СИЛИКОНСКИ 

Називи ставки и количине ПОПУЊАВА ПОНУЂАЧ 
Бр 
ст Назив ставке Јед.  

мере Кол Цена по јм 
без ПДВ 

Цена по јм 
са ПДВ 

Укупно без 
ПДВ 

Стопа 
ПДВ 

Износ 
ПДВ 

Укупно са 
ПДВ 

1 
Редон дрен 
силиконски бр. 12 

ком 100       

2 
Редон дрен 
силиконски бр. 14 

ком 100       

3 
Редон дрен 
силиконски бр. 16 

ком 100       

4 
Редон дрен 
силиконски бр. 18 

ком 100       

укупно динара без ПДВ (ставке1-4)  

укупно динара ПДВ (ставке1-4)  

укупно динара са ПДВ (ставке1-4)  

 
печат и потпис овлашћеног лица понуђача 
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ЗАХТЕВАНЕ ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ ПАРТИЈА БРОЈ 25 

РЕДОН ДРЕН СИЛИКОНСКИ ПОПУЊАВА ПОНУЂАЧ 
Бр. 
ст Обавезне  техничке карактеристике Комерцијални назив, каталошки број или 

ознака произвођача и произвођач 

1 

силиконски 100%; једноканални; без игле; стерилан; могућност 
стерилизације; квалитет Peters Surgical или одговарајуће. Исти 
произвођач за све ставке партије. Захтевана минимална количина за 
испоруку је један комад. 

 

2 

силиконски 100%; једноканални; без игле; стерилан; могућност 
стерилизације; квалитет Peters Surgical или одговарајуће. Исти 
произвођач за све ставке партије. Захтевана минимална количина за 
испоруку је један комад. 

 

3 

силиконски 100%; једноканални; без игле; стерилан; могућност 
стерилизације; квалитет Peters Surgical или одговарајуће. Исти 
произвођач за све ставке партије. Захтевана минимална количина за 
испоруку је један комад. 

 

4 

силиконски 100%; једноканални; без игле; стерилан; могућност 
стерилизације; квалитет Peters Surgical или одговарајуће. Исти 
произвођач за све ставке партије. Захтевана минимална количина за 
испоруку је један комад. 

 

У прилогу достављамо за све ставке: каталог. 
 

печат и потпис овлашћеног лица понуђача 
 
 
 
5.26. 

ПАРТИЈА БРОЈ 26 
КЕСЕ ЗА УРИН 

Називи ставки и количине ПОПУЊАВА ПОНУЂАЧ 
Бр 
ст Назив ставке Јед.  

мере Кол Цена по јм 
без ПДВ 

Цена по јм 
са ПДВ 

Укупно без 
ПДВ 

Стопа 
ПДВ 

Износ 
ПДВ 

Укупно са 
ПДВ 

1 Кеса за урин ком 5.000       

 
печат и потпис овлашћеног лица понуђача 

 

ЗАХТЕВАНЕ ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ ПАРТИЈА БРОЈ 26 

КЕСЕ ЗА УРИН ПОПУЊАВА ПОНУЂАЧ 
Бр. 
ст Обавезне  техничке карактеристике Комерцијални назив, каталошки број или 

ознака произвођача и произвођач 

1 
Пвц кеса за урин од 2Л, са вентилом и испустом на дну, стерилна, 
градуисана. Захтевана минимална количина за испоруку је један 
комад. 

 

У прилогу достављамо: решење АЛИМС, каталог. 
 

печат и потпис овлашћеног лица понуђача 
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5.27. 

ПАРТИЈА БРОЈ 27 
МАНТИЛ ЗАШТИТНИ ОД ФЛИСА 

Називи ставки и количине ПОПУЊАВА ПОНУЂАЧ 
Бр 
ст Назив ставке Јед.  

мере Кол Цена по јм 
без ПДВ 

Цена по јм 
са ПДВ 

Укупно без 
ПДВ 

Стопа 
ПДВ 

Износ 
ПДВ 

Укупно са 
ПДВ 

1 Мантил од флиса ком 1.500       

 
печат и потпис овлашћеног лица понуђача 

 
 

ЗАХТЕВАНЕ ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ ПАРТИЈА БРОЈ 27 

МАНТИЛ ЗАШТИТНИ ОД ФЛИСА ПОПУЊАВА ПОНУЂАЧ 
Бр. 
ст Обавезне  техничке карактеристике Комерцијални назив, каталошки број или 

ознака произвођача и произвођач 

1 
Заштитни мантил са дугим рукавима, на гумицу, величине L, XL, 
нестерилан.Захтевана минимална количина за испоруку је један 
комад. 

 

У прилогу достављамо: решење АЛИМС, каталог. 
 

печат и потпис овлашћеног лица понуђача 
 
 
5.28. 

ПАРТИЈА БРОЈ 28 
ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ ЗА ПРИНТЕР CODONICS 

Називи ставки и количине ПОПУЊАВА ПОНУЂАЧ 
Бр 
ст Назив ставке Јед.  

мере Кол Цена по јм 
без ПДВ 

Цена по јм 
са ПДВ 

Укупно без 
ПДВ 

Стопа 
ПДВ 

Износ 
ПДВ 

Укупно са 
ПДВ 

1 
Медицински 
филм 8x10" за 
принтер Codonics  

ком 2.000       

2 
Медицински 
папир за принтер 
Codonics 

ком 400       

укупно динара без ПДВ (ставке1-2)  

укупно динара ПДВ (ставке1-2)  

укупно динара са ПДВ (ставке1-2)  

 
печат и потпис овлашћеног лица понуђача 
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ЗАХТЕВАНЕ ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ ПАРТИЈА БРОЈ 28 

ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ ЗА ПРИНТЕР CODONICS ПОПУЊАВА ПОНУЂАЧ 
Бр. 
ст Обавезне  техничке карактеристике Комерцијални назив, каталошки број или 

ознака произвођача и произвођач 

1 

У склопу гама камере Siemens E.Cam, сува технологија. 
Компатибилан са медицинским штампачем суве технологије 
CODONICS, модел Horizon, величине 8x10 инча, провидне 
целулозне базе, са свим карактеристикама медицинског филма.  

 

2 

У склопу гама камере Siemens E.Cam, сува технологија. 
Компатибилан са медицинским штампачем суве технологије 
CODONICS, модел Horizon, величине А4, у боји , беле пластичне 
базе, са свим карактеристикама медицинског филма. 

 

У прилогу достављамо за све ставке: решење АЛИМС, каталог. 
 
Минимална количина за испоруку, изражена у једини мере је ..........  комада. 
 

 
печат и потпис овлашћеног лица понуђача 

 
5.29. 

ПАРТИЈА БРОЈ 29 
ПОДМЕТАЧ ЗА КРЕВЕТ 

Називи ставки и количине ПОПУЊАВА ПОНУЂАЧ 
Бр 
ст Назив ставке Јед.  

мере Кол Цена по јм 
без ПДВ 

Цена по јм 
са ПДВ 

Укупно без 
ПДВ 

Стопа 
ПДВ 

Износ 
ПДВ 

Укупно са 
ПДВ 

1 
Подметач за 
кревет  

ком 2.000       

 
печат и потпис овлашћеног лица понуђача 

 
 

ЗАХТЕВАНЕ ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ ПАРТИЈА БРОЈ 29 

ПОДМЕТАЧ ЗА КРЕВЕТ ПОПУЊАВА ПОНУЂАЧ 
Бр. 
ст Обавезне  техничке карактеристике Комерцијални назив, каталошки број или 

ознака произвођача и произвођач 

1 
димензије 60цм x 90цм, непромочива  навлака  за кревет од чисте 
целулозе, антиалергијска. 

 

У прилогу достављамо: решење АЛИМС, каталог. 
 
Минимална количина за испоруку, изражена у једини мере је ..........  комада. 

 
печат и потпис овлашћеног лица понуђача 
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5.30. 
ПАРТИЈА БРОЈ 30 

КАЉАЧЕ ОД ФЛИСА 
Називи ставки и количине ПОПУЊАВА ПОНУЂАЧ 
Бр 
ст Назив ставке Јед.  

мере Кол Цена по јм 
без ПДВ 

Цена по јм 
са ПДВ 

Укупно без 
ПДВ 

Стопа 
ПДВ 

Износ 
ПДВ 

Укупно са 
ПДВ 

1 Каљаче од флиса ком 6.000       

 
печат и потпис овлашћеног лица понуђача 

 

ЗАХТЕВАНЕ ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ ПАРТИЈА БРОЈ 30 

КАЉАЧЕ ОД ФЛИСА ПОПУЊАВА ПОНУЂАЧ 
Бр. 
ст Обавезне  техничке карактеристике Комерцијални назив, каталошки број или 

ознака произвођача и произвођач 

1 
Каљаче од флиса, са гумицом. Захтевана минимална количина за 
испоруку је један комад. 

 

У прилогу достављамо: решење АЛИМС, каталог. 
 

печат и потпис овлашћеног лица понуђача 
 
5.31. 

ПАРТИЈА БРОЈ 31 
МАСКЕ ХИРУРШКЕ ОД ФЛИСА 

Називи ставки и количине ПОПУЊАВА ПОНУЂАЧ 
Бр 
ст Назив ставке Јед.  

мере Кол Цена по јм 
без ПДВ 

Цена по јм 
са ПДВ 

Укупно без 
ПДВ 

Стопа 
ПДВ 

Износ 
ПДВ 

Укупно са 
ПДВ 

1 
Маске хируршке 
од флиса на 
везивање 

ком 7.000       

2 
Маске хируршке 
од флиса на 
гумицу 

ком 7.000       

укупно динара без ПДВ (ставке1-2)  

укупно динара ПДВ (ставке1-2)  

укупно динара са ПДВ (ставке1-2)  

 
печат и потпис овлашћеног лица понуђача 

 

ЗАХТЕВАНЕ ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ ПАРТИЈА БРОЈ 31 

МАСКЕ ХИРУРШКЕ ОД ФЛИСА ПОПУЊАВА ПОНУЂАЧ 
Бр. 
ст Обавезне  техничке карактеристике Комерцијални назив, каталошки број или 

ознака произвођача и произвођач 

1 
од флиса,са алуминијумском траком и филтером,са тракама за 
повез,за једнократну употребу,нестерилне. Захтевана минимална 
количина за испоруку је један комад. 
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2 
од флиса,са алуминијумском траком и филтером,са гумицама за иза 
ушију,за једнократну употребу, нестерилне. Захтевана минимална 
количина за испоруку је један комад. 

 

У прилогу достављам за све ставке: решење АЛИМС, каталог. 
 

печат и потпис овлашћеног лица понуђача 
 
 
5.32. 

ПАРТИЈА БРОЈ 32 
ПЛАСТИЧНЕ БОЦЕ И КУТИЈЕ 

Називи ставки и количине ПОПУЊАВА ПОНУЂАЧ 
Бр 
ст Назив ставке Јед.  

мере Кол Цена по јм 
без ПДВ 

Цена по јм 
са ПДВ 

Укупно без 
ПДВ 

Стопа 
ПДВ 

Износ 
ПДВ 

Укупно са 
ПДВ 

1 
Боца пластична 
200мл ком 100       

2 
Боца пластична 
100мл 

ком 100       

3 

Кутија за 
медицинске 
препарате ПВЦ са 
поклопцем а 
200гр 

ком 200       

укупно динара без ПДВ (ставке1-3)  

укупно динара ПДВ (ставке1-3)  

укупно динара са ПДВ (ставке1-3)  

 
печат и потпис овлашћеног лица понуђача 

 

ЗАХТЕВАНЕ ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ ПАРТИЈА БРОЈ 32 

ПЛАСТИЧНЕ БОЦЕ И КУТИЈЕ ПОПУЊАВА ПОНУЂАЧ 
Бр. 
ст Обавезне  техничке карактеристике Комерцијални назив, каталошки број или 

ознака произвођача и произвођач 

1 
пластична, од 200мл са чепом на завртање и међучепом.  Захтевана 
минимална количина за испоруку је један комад. 

 

2 
пластична, од 100мл са чепом на завртање и међучепом. Захтевана 
минимална количина за испоруку је један комад. 

 

3 
кутија за медицинске препарате ПВЦ са поклопцем а 200гр. 
Захтевана минимална количина за испоруку је један комад. 

 

 
печат и потпис овлашћеног лица понуђача 
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5.33. 
ПАРТИЈА БРОЈ 33 

ИНСУЛИНСКА ИГЛА  ЗА ПЕН 
Називи ставки и количине ПОПУЊАВА ПОНУЂАЧ 
Бр 
ст Назив ставке Јед.  

мере Кол Цена по јм 
без ПДВ 

Цена по јм 
са ПДВ 

Укупно без 
ПДВ 

Стопа 
ПДВ 

Износ 
ПДВ 

Укупно са 
ПДВ 

1 
Инсулинска игла 
за пен 0,3 x 8мм 

ком 200       

 
печат и потпис овлашћеног лица понуђача 

 

ЗАХТЕВАНЕ ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ ПАРТИЈА БРОЈ 33 

ИНСУЛИНСКА ИГЛА  ЗА ПЕН ПОПУЊАВА ПОНУЂАЧ 
Бр. 
ст Обавезне  техничке карактеристике Комерцијални назив, каталошки број или 

ознака произвођача и произвођач 

1 
Инсулинска игла за пен 0,3 x 8мм, за ACTRAPID у карпулама, 
компатибилна са пеном.  

 

У прилогу достављамо: решење АЛИМС, каталог. 
 
Минимална количина за испоруку, изражена у једини мере је ..........  комада. 
 

 
печат и потпис овлашћеног лица понуђача 

 
5.34. 

ПАРТИЈА БРОЈ 34 
НАСТАВЦИ ЗА АУТОМАТСКУ ПИПЕТУ EPPENDORF 

Називи ставки и количине ПОПУЊАВА ПОНУЂАЧ 
Бр 
ст Назив ставке Јед.  

мере Кол Цена по јм 
без ПДВ 

Цена по јм 
са ПДВ 

Укупно без 
ПДВ 

Стопа 
ПДВ 

Износ 
ПДВ 

Укупно са 
ПДВ 

1 

Наставак за 
аутоматску 
пипету Eppendorf,  
од 2 до 200µl 

ком 5.000       

 
печат и потпис овлашћеног лица понуђача 

 

ЗАХТЕВАНЕ ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ ПАРТИЈА БРОЈ 34 

НАСТАВЦИ ЗА АУТОМАТСКУ ПИПЕТУ EPPENDORF ПОПУЊАВА ПОНУЂАЧ 
Бр. 
ст Обавезне  техничке карактеристике Комерцијални назив, каталошки број или 

ознака произвођача и произвођач 

1 
Безбојан, провидан, нестерилан oд 2 дo 200µl, компатибилно са 
Eppendorf  пипетама и боксовима које Наручилац поседује. 

 

У прилогу достављамо: решење АЛИМС, каталог. 
Минимална количина за испоруку, изражена у једини мере је ..........  комада. 

 
печат и потпис овлашћеног лица понуђача 
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5.35. 

ПАРТИЈА БРОЈ 35 
МИКРОЦЕНТРИФУШКА ТЕСТ ТУБА 

Називи ставки и количине ПОПУЊАВА ПОНУЂАЧ 
Бр 
ст Назив ставке Јед.  

мере Кол Цена по јм 
без ПДВ 

Цена по јм 
са ПДВ 

Укупно без 
ПДВ 

Стопа 
ПДВ 

Износ 
ПДВ 

Укупно са 
ПДВ 

1 

Микроцентрифуш

ка тест туба 
1,5мл,са 
поклопцем,  
нестерилна 

ком 3.000       

2 

Микроцентрифуш

ка тест туба 
1,5мл, без 
поклопца,   
нестерилна 

ком 8.000       

укупно динара без ПДВ (ставке1-2)  

укупно динара ПДВ (ставке1-2)  

укупно динара са ПДВ (ставке1-2)  

 
печат и потпис овлашћеног лица понуђача 

 

ЗАХТЕВАНЕ ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ ПАРТИЈА БРОЈ 35 

МИКРОЦЕНТРИФУШКА ТЕСТ ТУБА ПОПУЊАВА ПОНУЂАЧ 
Бр. 
ст Обавезне  техничке карактеристике Комерцијални назив, каталошки број или 

ознака произвођача и произвођач 

1 1,5мл, са поклопцем, нестерилна, безбојна, од квалитетне пластике.   

2 1,5мл, без поклопца, нестерилна, безбојна, од квалитетне пластике.   

У прилогу достављам за све ставке: решење АЛИМС, каталог. 
 
Минимална количина за испоруку, изражена у једини мере је ..........  комада. 
 

печат и потпис овлашћеног лица понуђача 
 
 
5.36. 

ПАРТИЈА БРОЈ 36 
ГУМИРАНО ПЛАТНО 

Називи ставки и количине ПОПУЊАВА ПОНУЂАЧ 
Бр 
ст Назив ставке Јед.  

мере Кол Цена по јм 
без ПДВ 

Цена по јм 
са ПДВ 

Укупно без 
ПДВ 

Стопа 
ПДВ 

Износ 
ПДВ 

Укупно са 
ПДВ 

1 Гумирано платно м 50       

 
печат и потпис овлашћеног лица понуђача 
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ЗАХТЕВАНЕ ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ ПАРТИЈА БРОЈ 36 

ГУМИРАНО ПЛАТНО ПОПУЊАВА ПОНУЂАЧ 
Бр. 
ст Обавезне  техничке карактеристике Комерцијални назив, каталошки број или 

ознака произвођача и произвођач 

1 
паковано у ролни, ширине око 1,32м.. Захтевана минимална 
количина за испоруку је један метар. 

 

У прилогу достављамо: каталог. 
 

печат и потпис овлашћеног лица понуђача 
 
 
5.37. 

ПАРТИЈА БРОЈ 37 
КАЉАЧЕ ПЛАСТИЧНЕ 

Називи ставки и количине ПОПУЊАВА ПОНУЂАЧ 
Бр 
ст Назив ставке Јед.  

мере Кол Цена по јм 
без ПДВ 

Цена по јм 
са ПДВ 

Укупно без 
ПДВ 

Стопа 
ПДВ 

Износ 
ПДВ 

Укупно са 
ПДВ 

1 Каљаче пластичне ком 200       

 
печат и потпис овлашћеног лица понуђача 

 

ЗАХТЕВАНЕ ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ ПАРТИЈА БРОЈ 37 

КАЉАЧЕ ПЛАСТИЧНЕ ПОПУЊАВА ПОНУЂАЧ 
Бр. 
ст 

Обавезне  техничке карактеристике Комерцијални назив, каталошки број или 
ознака произвођача и произвођач 

1 
Каљаче пластичне. Захтевана минимална количина за испоруку је 
један комад. 

 

У прилогу достављамо: каталог. 
 

печат и потпис овлашћеног лица понуђача 
 
5.38. 

ПАРТИЈА БРОЈ 38 
УРИНАРНИ  КАТЕТЕР FOLEY, СИЛИКОНСКИ 

Називи ставки и количине ПОПУЊАВА ПОНУЂАЧ 
Бр 
ст Назив ставке Јед.  

мере Кол Цена по јм 
без ПДВ 

Цена по јм 
са ПДВ 

Укупно без 
ПДВ 

Стопа 
ПДВ 

Износ 
ПДВ 

Укупно са 
ПДВ 

1 

Уринарни катетер 
foley, силиконски 
бр. 16, са 
балоном, 
двоканални 

ком 50       

2 
Уринарни катетер 
foley, силиконски 
бр. 18, са 

ком 50       
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балоном, 
двоканални 

укупно динара без ПДВ (ставке1-2)  

укупно динара ПДВ (ставке1-2)  

укупно динара са ПДВ (ставке1-2)  

 
печат и потпис овлашћеног лица понуђача 

 

ЗАХТЕВАНЕ ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ ПАРТИЈА БРОЈ 38 

УРИНАРНИ  КАТЕТЕР FOLEY, СИЛИКОНСКИ ПОПУЊАВА ПОНУЂАЧ 
Бр. 
ст Обавезне  техничке карактеристике Комерцијални назив, каталошки број или 

ознака произвођача и произвођач 

1 

Трансуретерална цев, получврстог материјала, и у себи садрже мандрен 
који одржава  лумен. Lateks free, силиконски, стерилни, дужине цц 40цм, 
са балоном не већим од 15мл, двоканални. Исти произвођач за све ставке 
партије. Захтевана минимална количина за испоруку је један комад. 

 

2 

Трансуретерална цев, получврстог материјала, и у себи садрже мандрен 
који одржава  лумен. Lateks free, силиконски, стерилни, дужине цц 40цм, 
са балоном не већим од 15мл, двоканални. Исти произвођач за све ставке 
партије. Захтевана минимална количина за испоруку је један комад. 

 

У прилогу достављамо за све ставке: решење АЛИМС, каталог. 
 

печат и потпис овлашћеног лица понуђача 
 
 
5.39. 

ПАРТИЈА БРОЈ 39 
ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ ЗА ЦТ ИНЈЕКТОР OPTIVANTAGE DH PEDESTAL SYS XI 

Називи ставки и количине ПОПУЊАВА ПОНУЂАЧ 
Бр 
ст 

Назив ставке Јед.  
мере 

Кол Цена по јм 
без ПДВ 

Цена по јм 
са ПДВ 

Укупно без 
ПДВ 

Стопа 
ПДВ 

Износ 
ПДВ 

Укупно са 
ПДВ 

1 
Дневни сет за цт 
ињектор 
Optivantage 

ком 180       

2 

Продужно 
спирално 
пацијент црево за 
цт ињектор 
Optivantage 

ком 500       

укупно динара без ПДВ (ставке1-2)  

укупно динара ПДВ (ставке1-2)  

укупно динара са ПДВ (ставке1-2)  

 
печат и потпис овлашћеног лица понуђача 
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ЗАХТЕВАНЕ ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ ПАРТИЈА БРОЈ 39 

ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ ЗА ЦТ ИНЈЕКТОР 
OPTIVANTAGE DH PEDESTAL SYS XI  

ПОПУЊАВА ПОНУЂАЧ 

Бр. 
ст Обавезне  техничке карактеристике Комерцијални назив, каталошки број или 

ознака произвођача и произвођач 

1 
2 шприца од 200 мл+црево за спајање са Y наставком, са повратним 
вентилом. Захтевана минимална количина за испоруку је један 
комад. 

 

2 
За једнократну употребу, са луер лоцк конекцијом. Захтевана 
минимална количина за испоруку је један комад.  

У прилогу достављамо за све ставке: решење АЛИМС, каталог. 
 

печат и потпис овлашћеног лица понуђача 
 
 
5.40. 

ПАРТИЈА БРОЈ 40 
ГЛИЦЕРИН ТЕЧНИ 

Називи ставки и количине ПОПУЊАВА ПОНУЂАЧ 
Бр 
ст Назив ставке Јед.  

мере Кол Цена по јм 
без ПДВ 

Цена по јм 
са ПДВ 

Укупно без 
ПДВ 

Стопа 
ПДВ 

Износ 
ПДВ 

Укупно са 
ПДВ 

1 
глицерин 
течни 

литар 5       

 
печат и потпис овлашћеног лица понуђача 

 
 

ЗАХТЕВАНЕ ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ ПАРТИЈА БРОЈ 40 

ГЛИЦЕРИН ТЕЧНИ ПОПУЊАВА ПОНУЂАЧ 
Бр. 
ст Обавезне  техничке карактеристике Комерцијални назив, каталошки број или 

ознака произвођача и произвођач 

1 
Безбојан, бистар, 85% степен чистоће Ph Eur. Захтевана минимална 
количина за испоруку један литар. 

 

 
печат и потпис овлашћеног лица понуђача 

 
5.41. 

ПАРТИЈА БРОЈ 41 
ЗАТВОРЕНИ  КАПИЛАРНИ СИСТЕМ ЗА ВАЂЕЊЕ АРТЕРИЈСКЕ КРВИ 

Називи ставки и количине ПОПУЊАВА ПОНУЂАЧ 
Бр 
ст Назив ставке Јед.  

мере Кол Цена по јм 
без ПДВ 

Цена по јм 
са ПДВ 

Укупно без 
ПДВ 

Стопа 
ПДВ 

Износ 
ПДВ 

Укупно са 
ПДВ 

1 

Затворени 
капиларни систем 
за вађење  
артеријске крви 

ком 300       

 
печат и потпис овлашћеног лица понуђача 
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ЗАХТЕВАНЕ ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ ПАРТИЈА БРОЈ 41 

ЗАТВОРЕНИ  КАПИЛАРНИ СИСТЕМ ЗА ВАЂЕЊЕ 
АРТЕРИЈСКЕ КРВИ 

ПОПУЊАВА ПОНУЂАЧ 

Бр. 
ст Обавезне  техничке карактеристике Комерцијални назив, каталошки број или 

ознака произвођача и произвођач 

1 

систем за гасне анализе, стерилна аутоматска игла,стаклени капилар 
у пластичном кућишту,запремина узорка >220ul,6I.E. Na heparin i 9 
I.E. Li heparin/1000ul,могућност уписа броја и или имена пацијента. 
Захтевана минимална количина за испоруку је један комад  

 

У прилогу достављамо: решење АЛИМС, каталог. 
 

печат и потпис овлашћеног лица понуђача 
 
 
5.42. 

ПАРТИЈА БРОЈ 42 
МАНЖЕТНА  ЗА НЕИНВАЗИВНО МЕРЕЊЕ КРВНОГ ПРИТИСКА 

Називи ставки и количине ПОПУЊАВА ПОНУЂАЧ 
Бр 
ст Назив ставке Јед.  

мере Кол Цена по јм 
без ПДВ 

Цена по јм 
са ПДВ 

Укупно без 
ПДВ 

Стопа 
ПДВ 

Износ 
ПДВ 

Укупно са 
ПДВ 

1 

Манжетна за 
неинвазивно 
мерење крвног 
притиска за 
одрасле, за 
пацијент монитор 
DASH, 
произвођача GE 
sa adapterom 
CLINI-CUFF. 

ком 10       

 
печат и потпис овлашћеног лица понуђача 

 

ЗАХТЕВАНЕ ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ ПАРТИЈА БРОЈ 42 

МАНЖЕТНА  ЗА НЕИНВАЗИВНО МЕРЕЊЕ КРВНОГ 
ПРИТИСКА 

ПОПУЊАВА ПОНУЂАЧ 

Бр. 
ст Обавезне  техничке карактеристике Комерцијални назив, каталошки број или 

ознака произвођача и произвођач 

1 
Манжетна за неинвазивно мерење крвног притиска за одрасле, за 
пацијент монитор DASH, произвођача GE, са припадајућим пластичним 
конекцијама.Захтевана минимална количина за испоруку је један комад.  

 

У прилогу достављамо: каталог.  
 

печат и потпис овлашћеног лица понуђача 
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5.43. 

ПАРТИЈА БРОЈ 43 
БЕБИ СИСТЕМИ 

Називи ставки и количине ПОПУЊАВА ПОНУЂАЧ 
Бр 
ст Назив ставке Јед.  

мере Кол Цена по јм 
без ПДВ 

Цена по јм 
са ПДВ 

Укупно без 
ПДВ 

Стопа 
ПДВ 

Износ 
ПДВ 

Укупно са 
ПДВ 

1 
Беби систем 
плави  23Г 

ком 500       

2 
Беби систем 
зелени  21Г 

ком 200       

укупно динара без ПДВ (ставке1-2)  

укупно динара ПДВ (ставке1-2)  

укупно динара са ПДВ (ставке1-2)  

 
печат и потпис овлашћеног лица понуђача 

 

ЗАХТЕВАНЕ ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ ПАРТИЈА БРОЈ 43 

БЕБИ СИСТЕМИ ПОПУЊАВА ПОНУЂАЧ 
Бр. 
ст Обавезне  техничке карактеристике Комерцијални назив, каталошки број или 

ознака произвођача и произвођач 

1 

(0,6 x 19мм), без латекса, без фталата, ПСВ игла 0,6, израђена по 
стандарду СУС-304 или одговарајуће  са крилцима, флексибилни 
тубус, дужина црева 300мм , женски 
луер лок адаптер конструисан у складу са хармонизованим 
стандардима ЕН-1707, АНСИ/ХИМА МД 70.1 или одговарајуће , 
проток 9,20 Л/мин, стерилни за једнократну употребу паковани по 
стандарду БС ЕН 868-5/1999 или одговарајуће . Захтевана 
минимална количина за испоруку је један комад. 

 
 
 
 
 

2 

(0,8 x 19мм), без латекса, без фталата, ПСВ игла 0,8, израђена по 
стандарду СУС-304 или одговарајуће са 
крилцима, флексибилни тубус, дужина црева 300мм , женски 
луер лок адаптер конструисан у складу са хармонизованим 
стандардима ЕН-1707, АНСИ/ХИМА МД 70.1или одговарајуће , 
проток 26,6 Л/мин, стерилни за једнократну употребу паковани по 
стандарду БС ЕН 868-5/1999или одговарајуће . Захтевана минимална 
количина за испоруку је један комад. 

 

У прилогу достављамо за све ставке: решење АЛИМС, каталог. 
 

печат и потпис овлашћеног лица понуђача 
5.44. 

ПАРТИЈА БРОЈ 44 
ХИРУРШКИ СКАЛПЕЛ НОЖИЋИ 

Називи ставки и количине ПОПУЊАВА ПОНУЂАЧ 
Бр 
ст Назив ставке Јед.  

мере Кол Цена по јм 
без ПДВ 

Цена по јм 
са ПДВ 

Укупно без 
ПДВ 

Стопа 
ПДВ 

Износ 
ПДВ 

Укупно са 
ПДВ 

1 
Хируршки 
скалпел 
ножићи 

ком 1.000       

 
печат и потпис овлашћеног лица понуђача 
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ЗАХТЕВАНЕ ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ ПАРТИЈА БРОЈ 44 

ХИРУРШКИ СКАЛПЕЛ НОЖИЋИ ПОПУЊАВА ПОНУЂАЧ 
Бр. 
ст Обавезне  техничке карактеристике Комерцијални назив, каталошки број или 

ознака произвођача и произвођач 

1 

хируршки, стерилан, веома оштар, од нерђајућег челика, carbon steel, 
упаковани појединачно у фолијумска паковања на којима су јасно 
назначене величине, са испринтаним обликом ножића у размери 1:1. 
Swann Morton или одговарајуће, а 100 комада. Величине: 
10,11,12,15,20,21,22,23. Спољашње паковање мора садржати D-Tex 
налепницу. Понуђено добро испуњава захтеве стандарда: БС ЕН 
27740/ИСО 7740, БС 2982:1992, БС ЕН ИСО 7153.  

 

У прилогу достављамо за све ставке: решење АЛИМС, каталог, доказ да понуђена добра 
испуњавају захтеве стандарда БС ЕН 27740/ИСО 7740, БС 2982:1992, БС ЕН ИСО 7153. 
 
Минимална количина за испоруку, изражена у једини мере је ..........  комада. 

 
печат и потпис овлашћеног лица понуђача 

 
 
5.45. 

ПАРТИЈА БРОЈ 45 
МЕДИЦИНСКЕ РУКАВИЦЕ 

Називи ставки и количине ПОПУЊАВА ПОНУЂАЧ 
Бр 
ст Назив ставке Јед.  

мере Кол Цена по јм 
без ПДВ 

Цена по јм 
са ПДВ 

Укупно без 
ПДВ 

Стопа 
ПДВ 

Износ 
ПДВ 

Укупно са 
ПДВ 

1 

Рукавица  за 
једнократну 
употребу, вел. 
М, Л 

ком 10.000       

 
печат и потпис овлашћеног лица понуђача 

 
 

ЗАХТЕВАНЕ ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ ПАРТИЈА БРОЈ 45 

МЕДИЦИНСКЕ РУКАВИЦЕ ПОПУЊАВА ПОНУЂАЧ 
Бр. 
ст 

Обавезне  техничке карактеристике Комерцијални назив, каталошки број или 
ознака произвођача и произвођач 

1 
Пвц рукавица за једнократну употребу, вел. М, Л 
Захтевана минимална количина за испоруку је један комад. 

 

У прилогу достављамо: решење АЛИМС или мишљење АЛИМС да се понуђено добро не сматра 
медицинским средством, каталог. 

 
печат и потпис овлашћеног лица понуђача 
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5.46. 
ПАРТИЈА БРОЈ 46 

ЧЕТКИЦЕ ЕНДОЦЕРВИКАЛНЕ 
Називи ставки и количине ПОПУЊАВА ПОНУЂАЧ 
Бр 
ст Назив ставке Јед.  

мере Кол Цена по јм 
без ПДВ 

Цена по јм 
са ПДВ 

Укупно без 
ПДВ 

Стопа 
ПДВ 

Износ 
ПДВ 

Укупно са 
ПДВ 

1 
Четкице 
ендоцервикалне 

ком 300       

 
печат и потпис овлашћеног лица понуђача 

 
 

ЗАХТЕВАНЕ ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ ПАРТИЈА БРОЈ 46 

ЧЕТКИЦЕ ЕНДОЦЕРВИКАЛНЕ ПОПУЊАВА ПОНУЂАЧ 
Бр. 
ст Обавезне  техничке карактеристике Комерцијални назив, каталошки број или 

ознака произвођача и произвођач 

1 

четкица Ø=6мм, укупне дужине 20цм, конусна за једнократну употребу 
за прикупљање узорака са вулвалне и ендоцервикалне површине, 
појединачно паковане у стерилне кесице. Захтевана минимална количина 
за испоруку је један комад 

 

У прилогу достављамо: решење АЛИМС, каталог. 
 

печат и потпис овлашћеног лица понуђача 
 
 
 
5.47. 

ПАРТИЈА БРОЈ 47 
СРЕДСТВА ЗА ПОВРШИНСКО ЗАТВАРАЊЕ РАНА 

Називи ставки и количине ПОПУЊАВА ПОНУЂАЧ 
Бр 
ст 

Назив ставке Јед.  
мере 

Кол Цена по јм 
без ПДВ 

Цена по јм 
са ПДВ 

Укупно без 
ПДВ 

Стопа 
ПДВ 

Износ 
ПДВ 

Укупно са 
ПДВ 

1 

Стерилне траке за 
затварање рана на 
кожи 0,6cmx 10cm 
+-10% 

ком 1500       

2 

Стерилне траке за 
затварање рана на 
кожи 1,2cmx10cm 
+-10% 

ком 600       

укупно динара без ПДВ (ставке1-2)  

укупно динара ПДВ (ставке1-2)  

укупно динара са ПДВ (ставке1-2)  

 
печат и потпис овлашћеног лица понуђача 
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ЗАХТЕВАНЕ ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ ПАРТИЈА БРОЈ 47 

СРЕДСТВА ЗА ПОВРШИНСКО ЗАТВАРАЊЕ РАНА ПОПУЊАВА ПОНУЂАЧ 
Бр. 
ст Обавезне  техничке карактеристике Комерцијални назив, каталошки број или 

ознака произвођача и произвођач 

1 Стерилне траке за затварање рана на кожи 0,6cmx 10cm +-10%  

2 Стерилне траке за затварање рана на кожи 1,2cmx10cm +-10%  

У прилогу достављамо за све ставке: решење АЛИМС, каталог. 
 
Минимална количина за испоруку, изражена у једини мере је ..........  комада. 
 
 

печат и потпис овлашћеног лица понуђача 
 
5.48. 

ПАРТИЈА БРОЈ 48 
АНТИДЕКУБИТАЛНЕ ПОДЛОГЕ 

Називи ставки и количине ПОПУЊАВА ПОНУЂАЧ 
Бр 
ст Назив ставке Јед.  

мере Кол Цена по јм 
без ПДВ 

Цена по јм 
са ПДВ 

Укупно без 
ПДВ 

Стопа 
ПДВ 

Износ 
ПДВ 

Укупно са 
ПДВ 

1 
антидекубиталне 
подлоге 10цм x 
10цм   

ком 10       

2 
антидекубиталне 
подлоге 15цм x 
15цм   

ком 10       

3 
антидекубиталне 
подлоге 14цм x 
16цм , сакрална  

ком 10       

4 

антидекубиталне 
подлоге,Ca-alginat 
I srebro, 10цм x 
10цм 

ком 10       

укупно динара без ПДВ (ставке1-4)  

укупно динара ПДВ (ставке1-4)  

укупно динара са ПДВ (ставке1-4)  

 
печат и потпис овлашћеног лица понуђача 

 
 

ЗАХТЕВАНЕ ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ ПАРТИЈА БРОЈ 48 

АНТИДЕКУБИТАЛНЕ ПОДЛОГЕ ПОПУЊАВА ПОНУЂАЧ 
Бр. 
ст Обавезне  техничке карактеристике Комерцијални назив, каталошки број или 

ознака произвођача и произвођач 

1 
Стерилна, хидроколоидна облога, двослојна компреса од 
хидроколоидног апсорбента и полиуретанског филма,лепљива целом 
својом површином, за превенцију декубитуса.Да није 
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транспарентна.Без алгината. Рад са понуђеним добром мора да 
обезбеди највиши степен квалитета, тачности, прецизности и 
ефикасности финалног продукта или услуге.   Захтевана минимална 
количина за испоруку је један комад. 

2 

Стерилна, хидроколоидна облога, двослојна компреса од 
хидроколоидног апсорбента и полиуретанског филма,лепљива целом 
својом површином, за превенцију декубитуса.Да није 
транспарентна.Без алгината. Рад са понуђеним добром мора да 
обезбеди највиши степен квалитета, тачности, прецизности и 
ефикасности финалног продукта или услуге. Захтевана минимална 
количина за испоруку је један комад.   

 

3 

Стерилна, хидроколоидна облога, двослојна компреса од 
хидроколоидног апсорбента и полиуретанског филма,лепљива целом 
својом површином, за превенцију декубитуса.Да није 
транспарентна.Специјално обликована за сакрални предео, 
бордирана са лепљивим ивицама које обезбеђују добро 
приањање.Без алгината.  Рад са понуђеним добром мора да обезбеди 
највиши степен квалитета, тачности, прецизности и ефикасности 
финалног продукта или услуге. Захтевана минимална количина за 
испоруку је један комад. 

 

4 

Стерилна компреса, са великом моћи упијања секрета, састављена од 
влакана калцијум алгината са инкорпорираним јонима сребра, за 
плитке И дубоке ране са обилном секрецијом, инфициране ране 
Рад са понуђеним добром мора да обезбеди највиши степен 
квалитета, тачности, прецизности и ефикасности финалног продукта 
или услуге. Захтевана минимална количина за испоруку је један 
комад. 

 

У прилогу достављамо за све ставке: решење АЛИМС, каталог. 
 

печат и потпис овлашћеног лица понуђача 
 
 
 
5.49. 

ПАРТИЈА БРОЈ 49 
ХИДРОФИБЕР ОБЛОГЕ И ТРАКЕ СА СРЕБРОМ 

Називи ставки и количине ПОПУЊАВА ПОНУЂАЧ 
Бр 
ст Назив ставке Јед.  

мере Кол Цена по јм 
без ПДВ 

Цена по јм 
са ПДВ 

Укупно без 
ПДВ 

Стопа 
ПДВ 

Износ 
ПДВ 

Укупно са 
ПДВ 

1 

Хидрофибер 
облога са сребром 
и ојачавајућим 
влакнима, 
димензија 
15цмx15цм 

ком 60       

2 

Хидрофибер 
трака са сребром 
и ојачавајућим 
влакнима,димензи
ја 2цмx45цм 

ком 40       

3 

Хидрофибер 
облога са сребром 
и ојачавајућим 
влакнима,димензи
ја 10цмx10цм 

ком 100       
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4 

хидрофибер 
пенаста облога, 
неадхезивна, 
димензија 
10цмx10цм 

ком 20       

5 

хидрофибер 
пенаста облога, 
адхезивна, 
димензија 
12,5цмx12,5цм 

ком 10       

6 

хидрофибер 
пенаста облога, 
адхезивна, 
димензија 
25цмx30цм 

ком 10       

7 
Силиконска 
адхезивна облога 
за сакрални део   

ком 10       

8 
Силиконска 
адхезивна облога 
за пету 

ком 10       

укупно динара без ПДВ (ставке1-8)  

укупно динара ПДВ (ставке1-8)  

укупно динара са ПДВ (ставке1-8)  

 
печат и потпис овлашћеног лица понуђача 

 

ЗАХТЕВАНЕ ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ ПАРТИЈА БРОЈ 49 

ХИДРОФИБЕР ОБЛОГЕ И ТРАКЕ СА СРЕБРОМ ПОПУЊАВА ПОНУЂАЧ 
Бр. 
ст Обавезне  техничке карактеристике Комерцијални назив, каталошки број или 

ознака произвођача и произвођач 

1 

облога од хидрофибера са ојачавајућим влакнима импрегнирана са 
1,2% јонског сребра, ди Натријум соли етилен диамин тетрасирћетне 
киселине и бензетонијум хлоридом.  Захтевана минимална количина 
за испоруку је један комад. 

 

2 

облога од хидрофибера са ојачавајућим влакнима импрегнирана са 
1,2% јонског сребра, ди Натријум соли етилен диамин тетрасирћетне 
киселине и бензетонијум хлоридом. Захтевана минимална количина 
за испоруку је један комад.  

 

3 

облога од хидрофибера са ојачавајућим влакнима импрегнирана са 
1,2% јонског сребра, ди Натријум соли етилен диамин тетрасирћетне 
киселине и бензетонијум хлоридом.  Захтевана минимална количина 
за испоруку је један комад. 

 

4 

Спољни слој од полиуретанског филма, водоотпоран, делује и као 
баријера за бактерије и вирусе. Апсорбентни полиуретански пенасти 
слој. Натријум карбоксиметил целулозни слој у контакту са раном. 
Захтевана минимална количина за испоруку је један комад. 

 

5 

Спољни слој од полиуретанског филма, водоотпоран, делује и као 
баријера за бактерије и вирусе. Апсорбентни полиуретански пенасти 
слој. Натријум карбоксиметил целулозни слој у контакту са раном. 
Силиконски адхезив који се лепи на кожу око ране. Захтевана 
минимална количина за испоруку је један комад. 
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6 

Спољни слој од полиуретанског филма, водоотпоран, делује и као 
баријера за бактерије и вирусе. Апсорбентни полиуретански пенасти 
слој. Натријум карбоксиметил целулозни слој у контакту са раном. 
Силиконски адхезив који се лепи на кожу око ране. Захтевана 
минимална количина за испоруку је један комад. 

 

7 
Силиконска адхезивна пенаста облога за сакрални део  20 цм х 16,9 
цм. Захтевана минимална количина за испоруку је један комад. 

 

8 
Силиконска адхезивна пенаста облога за пету 19,8 цм х 14 цм. 
Захтевана минимална количина за испоруку је један комад. 

 

У прилогу достављамо за све ставке: решење АЛИМС, каталог. 
 

печат и потпис овлашћеног лица понуђача 
5.50. 

ПАРТИЈА БРОЈ 50 
ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ ЗА ИНЈЕКТОР MISSISIPI ПРОИЗВОЂАЧА ULRICH 

Називи ставки и количине ПОПУЊАВА ПОНУЂАЧ 
Бр 
ст Назив ставке Јед.  

мере Кол Цена по јм 
без ПДВ 

Цена по јм 
са ПДВ 

Укупно без 
ПДВ 

Стопа 
ПДВ 

Износ 
ПДВ 

Укупно са 
ПДВ 

1 
Комплет црева за 
МР инјектор 
Missisipi, Ulrich 

ком 20       

2 

Продужно црево 
за пацијента за 
 МР инјектор 
Missisipi, Ulrich 

ком 300       

укупно динара без ПДВ (ставке1-2)  

укупно динара ПДВ (ставке1-2)  

укупно динара са ПДВ (ставке1-2)  

 
печат и потпис овлашћеног лица понуђача 

 

ЗАХТЕВАНЕ ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ ПАРТИЈА БРОЈ 50 

ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ ЗА ИНЈЕКТОР MISSISIPI 
ПРОИЗВОЂАЧА ULRICH  

ПОПУЊАВА ПОНУЂАЧ 

Бр. 
ст Обавезне  техничке карактеристике Комерцијални назив, каталошки број или 

ознака произвођача и произвођач 

1 

XD 2020 – црево за инјектор Missisipi, за једнодневну употребу до 
24h, Ulrich или одговарајуће. Понуђач је дужан да понуди добро које 
је апсолутно безбедно и комфорно за све кориснике, у свим 
медицинским процедурама  и које у потпуности одговара својој 
намени 

 

2 

XD 2040 - Пацијент црево од 250 цм са два заштитна неповратна 
вентила, једнократне употребе,Ulrich или одговарајуће. Понуђач је 
дужан да понуди добро које је апсолутно безбедно и комфорно за све 
кориснике, у свим медицинским процедурама  и које у потпуности 
одговара својој намени 

 

У прилогу достављамо за све ставке: решење АЛИМС, каталог. 
Минимална количина за испоруку, изражена у једини мере је ..........  комада. 
 

печат и потпис овлашћеног лица понуђача 
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Образац 2 -  јн 89-2018-О-02 
 

ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ 

 

назив понуђача: 

број  и датум понуде: 

Понуђач, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу изјављује да је у поступку јавне 
набавке добара -  потрошни медицински материјал, број јавне набавке 89-2018-О-02, Наручиоца 
Институт за онкологију Војводине, за коју је позив за подношење понуда објављен на Порталу јавних 
набавки дана 01.10.2018. године, приликом припремања своје понуде имао трошкове у укупном 
износу: 

Врста трошка Износ у динарима без ПДВ 

трошкови прибављања средстава обезбеђења  

 
Подношењем овог документа, тражим накнаду трошкова у случају из члана 88. став 3. ЗЈН. 
 

печат и потпис овлашћеног лица понуђача 
 

Напомена: 

Члан 88. став 2. и став 3. 
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. 

Достављање овог обрасца није обавезно. 

Уколико понуђач не попуни образац трошкова припреме понуде, наручилац није дужан да 
му надокнади трошкове. 
Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да 
образац потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача 
може да одреди једног понуђача из групе који ће исти попунити, потписати и печатом 
оверити. 
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Образац 3 -  јн 89-2018-О-02 

 

ИЗЈАВА О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

 

назив понуђача: 

број  и датум понуде: 

 

 

Понуђач, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу изјављује да у поступку јавне набавке 
добара -  потрошни медицински материјал, број јавне набавке 89-2018-О-02, Наручиоца Институт за 
онкологију Војводине, за коју је позив за подношење понуда објављен на Порталу јавних набавки 
дана 01.10.2018. године, понуду подноси независно, без договора са другим понуђачима или 
заинтересованим лицима. 

  
 
 
 

печат и потпис овлашћеног лица понуђача 
 
 

Напомена: У случају заједничке понуде, сваки члан групе мора попунити изјаву, и иста мора бити 
оверена печатом и потписана од стране овлашћеног лица. 
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Образац 4 -  јн 89-2018-О-02 

ИЗЈАВА НА ОСНОВУ ЧЛАНА 75. СТАВ 2. ЗЈН 

 

назив понуђача: 

број  и датум понуде: 

У поступку јавне набавке добара -  потрошни медицински материјал, број јавне набавке 89-2018-О-
02, Наручиоца Институт за онкологију Војводине, за коју је позив за подношење понуда објављен на 
Порталу јавних набавки дана 01.10.2018. године, Понуђач, под пуном материјалном и кривичном 
одговорношћу изјављује да: 

- је при сачињавању понуде поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о  заштити на 
раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине;  

- да му није изречена правноснажна судска односно управна мера забране обављања 
делатности, која је на снази у време подношења понуде. 

 
 

Такође, понуђач се обавезује да поштује техничке стандарде приступачности за особе са 
инвалидитетом, односно да техничко решење буде приступачно за све кориснике. 
 
 

печат и потпис овлашћеног лица понуђача 
 
 

Напомена: У случају заједничке понуде, сваки члан групе мора попунити изјаву, и иста мора бити 
оверена печатом и потписана од стране овлашћеног лица. 
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Образац 5 - јн 89-2018-О-02 
 

ОВЛАШЋЕЊЕ НОСИОЦА УПИСА У РЕГИСТАР МЕДИЦИНСКИХ СРЕДСТАВА 
ЗА УЧЕСТВОВАЊЕ ПОНУЂАЧА У ЈАВНОЈ НАБАВЦИ БРОЈ 89-2018-О-02 

О В Л А Ш Ћ Е Њ Е 
 

Овлашћује се ............................................................................из ..............................................................., да 
учествује у отвореном поступкујавне набавке добара -  потрошни медицински материјал, број јавне 
набавке 89-2018-О-02, Наручиоца Институт за онкологију Војводине, за коју је позив за подношење 
понуда објављен на Порталу јавних набавки дана 01.10.2018. године, са ниже наведеним производима 
из производног програма носиоца уписа у регистар медицинских средстава: 

 
Овим овлашћењем обавезујемо се да ћемо као носилац уписа у регистар медицинских средстава, за 
добра која су предмет понуде  благовремено обезбедити обнову дозвола за промет и континуирану 
испоруку према захетвима Наручиоца, за све време трајања оквирног споразума односно 
појединачног уговора закљученог са Наручиоцем. 
 
 
 

печат и потпис овлашћеног лица  
носиоца уписа урегистар медицинских средстава 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Бр. парт Назив партије Број и датум решења 
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Напомена: Модел уговора понуђач мора да:  попуни,  потпише и печатом овери последњу страну, 
чиме потврђује да је сагласан са садржином модела уговора. 

 
Документ 6 – јн 89-2018-О-02 

МОДЕЛ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 

број уговора _______/2018 (попуњава Наручилац) 

број јавне набавке 89-2018-О-02 

деловодни број Наручиоца:  _______ од ______2018. године (попуњава Наручилац) 

Закључен између уговорних страна: 

ИНСТИТУТ ЗА ОНКОЛОГИЈУ ВОЈВОДИНЕ, Пут доктора Голдмана бр. 4, 21204 Сремска 
Каменица, матични број 08054983, ПИБ 100804613, који заступа директор Проф. др Зоран 
Радовановић (у даљем тексту овог Уговора: Наручилац) 
и 
А.ПОНУЂАЧА: 
 
___________________________________________________________________________________ 
(Назив понуђача, улица и број, поштански број и место седишта, општина,матични број, ПИБ) 
кога заступа  __________________________________________(у даљем тексту овог Уговора: Добављач) 
                                                (Име, презиме и функција)                                                                     
                                                                                                                                                            
Б.У СЛУЧАЈУ ПОДНОШЕЊА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОНУДЕ (ГРУПА ПОНУЂАЧА): 
групе понуђача који су се на основу Споразума број ....... од ...... 2018. године,  међусобно и према 
Наручиоцу обавезали на извршење предметне јавне набавке, тј овог Уговора: 
1._____________________________________________________________________________________ 
(Назив понуђача, улица и број, поштански број и место седишта, општина,матични број, ПИБ) 
 као члан групе који је носилац посла,односно који је поднео понуду и који ће заступати групу 
понуђача пред Наручиоцем, кога  заступа  ______________________________________________  (у 
даљем тексту овог Уговора: Добављач)                (Име, презиме и функција)                                                                                                                   
2._____________________________________________________________________________________ 
(Назив понуђача, улица и број, поштански број и место седишта, општина,матични број, ПИБ) 
 као члан групе, кога заступа  __________________________________________ 
                                                                       (Име, презиме и функција) 
    који _____________________________________________________________ 

                                                  (опис послова у извршењу уговора) 

УВОДНЕ НАПОМЕНЕ 
Члан 1. 

Уговорне стране сагласно констатују: 

- да је Наручилац спровео отворени поступак јавне набавке добара -  потрошни медицински 
материјал, број јавне набавке 89-2018-О-02, Наручиоца Институт за онкологију Војводине, за 
коју је позив за подношење понуда објављен на Порталу јавних набавки дана 01.10.2018. 
године; 

- да је Добављач, у својству понуђача доставио понуду број .................... од ......2018. године; 
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- да је Наручилац донео Одлуку о додели уговора, број                од               2018. године, која је 
објављена на Порталу јавних набавки дана _______2018. године (попуњава Наручилац); 

- да ће  Добављач преко подизвођача 
____________________________________________________    

 (Назив подизвођача, поштански број, место седишта, општина, улица и број, матични број, ПИБ) 
извршити део Уговора: ________________________________________________, који износи 
укупно ______________ динара без пореза на додату вредност, тј. _______% од укупне 
вредности Уговора. Добављач у потпуности одговара Наручиоцу за извршење уговорних 
обавеза. Ако Добављач ангажује као подизвођача лице које није наведено у Уговору, 
Наручилац ће реализовати средство обезбеђења и раскинути уговор, осим ако би раскидом 
уговора Наручилац претрпео знатну штету. У наведеном случају, Наручилац ће обавеститити 
организацију надлежну за заштиту конкуренције. Добављач може ангажовати као подизвођача 
лице које није навео у понуди, под условима из чл.80. ст.14 Закона о јавним набавкама („Сл. 
гласник РС” бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015, у даљем тексту: ЗЈН); 

- да чланови групе понуђача одговарају неограничено солидарно према Наручиоцу 

ПРЕДМЕТ УГОВОРА 
Члан 2. 

Предмет овог Уговора су добра – потрошни медицински материјал,  у свему према понуди 
Добављача број ....... од ...... 2018. године, која чини саставни део овог Уговора, за партије број: 

Бр. парт Назив партије Укупна цена 
партије без ПДВ 

1 дрен абдоминални силиконски  
2 есмарх повеске  
3 катетер ректални  
4 перфузиони шприц за инфузиону пумпу  
5 системи за инфузију и трансфузију  
6 ендотрахеални тубуси са балоном  
7 калуп касета- носач парафинског ткивног блока са поклопцем  
8 наставци за пипете за PCR  
9 заштитни затварач за боцу  
10 преливни систем  
11 систем за мерење количине урина  
12 капа хируршка округла на гумицу  
13 предметно стакло  
14 пелене за одрасле  
15 стерилне хируршке рукавице  
16 трака за стерилизацију-аутоклав  
17 завој калико  
18 презерватив  

19 
потрошни материјал за израду хистолошких препарата и макро 
резова 

 

20 покровна стакла  
21 филтер папир ребрасти  

22 
трака за штампање виталних параметара за дефибрилатор ZOLL-M 
Series 

 

23 индикатор трака за контролу квалитета стерилности  паковања  
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24 завој еластични 15цм x 10м  
25 редон дрен силиконски  
26 кесе за урин  
27 мантил заштитни од флиса  
28 потрошни материјал за принтер Codonics  
29 подметач за кревет  
30 каљаче од флиса  
31 маске хируршке од флиса  
32 пластичне боце и кутије  
33 инсулинска игла  за пен  
34 наставци за аутоматску пипету Eppendorf  
35 микроцентрифушка тест туба  
36 гумирано платно  
37 каљаче пластичне  
38 уринарни  катетер foley, силиконски  
39 потрошни материјал за цт инјектор Optivantage DH Pedestal SYS XI  
40 глицерин течни  
41 затворени  капиларни систем за вађење артеријске крви  
42 манжетна  за неинвазивно мерење крвног притиска  
43 беби системи  
44 хируршки скалпел ножићи  
45 медицинске рукавице  
46 четкице ендоцервикалне  
47 средства за површинско затварање рана  
48 антидекубиталне подлоге  
49 хидрофибер облоге и траке са сребром  
50 потрошни материјал за инјектор Missisipi произвођача Ulrich  

 
ВРЕДНОСТ УГОВОРА  

Члан 3. 
Укупна вредност Уговора, без пореза на додату вредност износи __________  динара 
(словима:_______________________________________________динара и 00/100). 

Порез на додату вредност износи __________ динара (словима: _________________________ динара 
и 00/100). 

Укупна вредност Уговора, са порезом на додату вредност износи ________________ динара 
(словима:__________________________________________динара и 00/100). 

Уговорена цена обухвата све трошкове који су везани за реализацију овог Уговора. 

Уговорена јединична цена је фиксна за све време важења Уговора, и не може се мењати. 

Обавезе плаћања које доспевају по овом уговору у 2018. и 2019. години, Наручилац ће реализивати 
по обезбеђењу финансијских средстава усвајањем финансијског плана за 2018. односно 2019. годину, 
и то највише до износа средстава која ће за ту намену бити одобрена у тој буџетској години. 
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ПЛАЋАЊЕ 
Члан 4. 

Наручилац се обавезује да плаћање испоручених добара изврши у року до 90 (деведесет) дана од дана 
службеног пријема исправног рачуна, и квантитативно и квалитативно усаглашеног пријема добара 
која су предмет овог уговора.  

Исправан рачун је рачун  који садржи све елементе прописане Законом о порезу на додату вредност 
Републике Србије и подзаконским актима и који је регистрован у централном регистру фактура. 

Додатни подаци које фактура мора да садржи су: број јавне набавке и број уговора о јавној набавци. 
Уколико Добављач из  техничких или других разлога није у могућности да додатне податке наведе на 
фактури, исте може унети као напомену на фактури или доставити као прилог фактуре. 

Рачуни који нису сачињени у складу са наведеним биће враћени Добављачу, а плаћање одложено на 
штету Добављача све док се не достави исправан рачун. 

Добављач је дужан да за потребе Наручиоца достави рачун у три примерка. 

ФИНАНСИЈСКО ОБЕЗБЕЂЕЊЕ 
Члан 5. 

Добављач је дужан да приликом потписивања Уговора или у року од три дана од дана када су обе 
стране потписале Уговор, као обезбеђење испуњења својих уговорних обавеза, преда Наручиоцу 
бланко сопствену меницу наплативу по виђењу.  

У доњем десном углу, испод наслова трасант, меница мора бити печатом  оверена и потписана од 
стране овлашћеног лица Добављача. Добављач је дужан да уз меницу достави и:  а. доказ да је 
меница евидентирана у Регистру меница и овлашћења који води Народна банка Србије; б. менично 
писмо-овлашћење, које је безусловно и неопозиво, без протеста и трошкова, које  важи у случају да 
код добављача дође до промене лица овлашћених за располагање средствима на рачуну, статусних 
промена и друго, на износ од 10% од  укупне вредности уговора (износ без урачунатог пореза на 
додату вредност), са роком важења не краћим од  тридесет  дана од дана истека важења уговора о 
јавној набавци; в. картон депонованих потписа (копија). 

Наручилац ће уновчити поднету меницу уколико Добављач не буде извршавао своје уговорене 
обавезе, у роковима и на начин предвиђен уговором. 

У случају да Добављач касни са извршењем, Наручилац ће прво наплатити уговорну казну,  а ако се 
кашњење понови више од два пута,  или  Добављач не  изврши своје уговорене обавезе на начин 
предвиђен овим Уговором, Наручилац ће уновчити дату меницу. 

Активирање средства обезбеђења не искључује право Наручиоца на потпуну накнаду. 

У случају реализације менице, Добављач је дужан да, без одлагања, достави Наручиоцу нову бланко 
сопствену меницу наплативу по виђењу, са одговарајућим прилозима. 

Меница ће Добављачу бити враћена након извршења свих уговорних обавеза. 
 

ИСПОРУКА 
Члан 6. 

Испорука добара ће се вршити сукцесивно, током важења уговора, по пријему наруџбенице 
Наручиоца којом ће бити дефинисане количине и рок испоруке.  
 
Место испоруке је Апотека Наручиоца, сутерен, радним даном од 7.30 до 12 часова.   
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Продужење рока испоруке толерисаће се само у случају више силе. О датуму наступања, трајања и 
престанка више силе, добављач мора обавестити Наручиоца писаним путем, без одлагања. 

Уколико Добављач по пријему наруџбенице утврди/сазна за околности које не представљају вишу 
силу, а због којих би Добављач претрпео штету испуњењем своје обавезе у року,  дужан је да о томе у 
писаној форми обавести Наручиоца.  Уколико Наручилац утврди да су разлози оправдани, може 
продужити рок испоруке, под условом да продужењем рока испоруке Наручилац неће претрпети 
штету. У наведеном случају неће се применити одредба о уговорној казни, нити ће се активирати 
средство обезбеђења. 

Уколико током трајања овог уговора, произвођач уговореног добра изврши измену произвођачког - 
комерцијалног назива а захтеване техничке карактеристике остану исте и добро има важећи упис у 
Регистар медицинских средстава АЛИМС (за добра за која је конкурсном документацијом захтевано), 
или уместо производње уговореног добра, а  у циљу побољшања квалитета,  започне производњу 
новог производа који и даље има исте захтеване техничке карактеристике  и има важећи упис у 
Регистар медицинских средстава АЛИМС (за добра за која је конкурсном документацијом захтевано),  
Добављач може, уз претходно прибављену  писану сагласност Наручиоца, наведена добра 
испоручивати по истој уговореној јединичној цени, а да се то не сматра изменом овог уговора.  

Уговорне стране су сагласне да се током трајања овог уговора, може вршити прерасподела 
уговорених количина према стварним потребама Наручиоца, по уговореној јединичној цени. 
 

Члан 7. 
Добављач је дужан да обезбеди кадровске и техничке капацитете за испоруку добара.   

Приликом испоруке, добављач је дужан да се према имовини Наручиоца односи са пажњом доброг 
домаћина. 

Добављач је дужан да обезбеди, спроводи и контролише примену мера безбедности и здравља на 
раду, очувања животне средине, и друге мере утврђене релевантним прописима. 

КВАЛИТЕТ И КОЛИЧИНЕ 
Члан 8. 

Добављач је дужан да приликом сваке појединачне испоруке у складу са добијеном наруџбеницом, 
испоручи добра која у потпуности одговарају подацима датим у понуди, каталогу, важећим домаћим 
или међународним стандардима, уверењима о квалитету, односно атестима. 

Испоручена добра морају бити апсолутно безбедна и комфорна за све кориснике, у свим 
медицинским процедурама,  у потпуности одговарати својој намени. Испоручена добра морају 
обезбедити  највиши степен квалитета, тачности, прецизности и ефикасности. 

Добра која на основу произвођачке декларације и упутства имају рок трајања, у моменту испоруке не 
могу имати краћи рок трајања од девет месеци. 

У поступку квалитативне контроле Наручилац има право да од Добављача захтева да достави 
мишљење независне, специјализоване институције у вези са квалитетом испорученог добра. 
Трошкове добијања мишљења сноси Добављач. 

У случају да се приликом квалитативне и квантитативне  контроле испоручених добара (у току 
пријема и након пријема – недостаци који се нису могли уочити у редовном поступку контроле 
приликом пријема) установи неусаглашеност, Наручилац ће сачинити писану рекламацију и 
доставити је Добављачу без одлагања, а најдуже у року од двадесетчетири часа. Добављач је дужан 
да у најкраћем примереном року изврши замену испорученог добра.  
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Уколико Добављач не изврши испоруку добра по достављеном налогу за испоруку-наруџбеници, или 
не отклони  неусаглашеност (квалитативну односно квантитативну), Наручилац има право да раскине 
овај Уговор и да тражи накнаду штете. 

Добављач одговара за евентуалне скривене недостатке испорученог добра и дужан је да надокнади 
директну штету која настане као последица скривеног недостатка. 

УГОВОРНА КАЗНА 
Члан 9. 

Ако Добављач не испуни своју уговорну обавезу, или ако задоцни са њеним испуњењем, дужан је да 
Наручиоцу плати уговорну казну и то: 

- у случају неиспуњења уговорних обавеза, у висини 5% (пет процената) од укупне вредности 
неиспоручених добара; 

- у случају задоцњења у испуњењу уговорних обавеза, за сваки дан задоцњења у висини 0,5% 
од укупне вредности добара испоручених са кашњењем,  с тим што укупан износ уговорене казне не 
може прећи 5%  укупне вредности добара испоручених са  кашњењем.  

 
                                                                    Члан 10. 

Ако је штета коју је Наручилац претрпео због неиспуњења уговорних обавеза Добављача или због 
задоцњења у испуњењу уговорних обавеза Добављача већа од износа уговорне казне, Наручилац има 
право на разлику до потпуне накнаде штете и може раскинути Уговор. 
 

ВИША СИЛА 
Члан 11. 

Наступање више силе ослобођа од одговорности уговорне стране за неизвршење/кашњење у 
извршењу 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, одлуке органа 
власти, штрајк и други случајеви који се у моменту заклучења овог Уговора нису могли предвидети. 

 
РАСКИД УГОВОРА 

Члан 12. 
У случају раскида Уговора, примењиваће се одредбе Закона о облигационим односима. 

Уговорна страна незадовољна испуњењем уговорених обавеза друге уговорне стране може захтевати 
раскид уговора, уколико су испуњени следећи  услови: да је претходно, у писменој форми  
обавестила другу уговорну страну о елементима реализације уговора за које сматра да су 
неусаглашени и да представљају основ за раскид уговора; да је другој уговорној страни оставила 
примерени рок за отклањање неусаглашености; да друга уговорна страна није кориговала 
неусаглашености или их није кориговала на задовољавајући начин, и да је уговорна страна 
незадовољна испуњењем уговорених обавеза друге уговорне стране своје уговорене обавезе у 
потпуности и благовремено извршила. 

Раскид уговора се захтева писменим путем, са раскидним роком од 10 (десет) дана.  

Члан 13. 
Овај Уговор ће се раскинути у случају да за добра која су предмет Уговора, буде спроведена 
централизована јавна набавка или престане потреба Наручиоца за уговореним добрима.  

У наведеним случајевима, Наручилац неће сносити одговорност за раскидање уговора. 
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СТУПАЊЕ НА СНАГУ,  ПЕРИОД ВАЖЕЊА  
Члан 14. 

Овај Уговор ступа на снагу након потписивања од стране  Наручиоца и Добављача и важи дванаест 
месеци од дана закључења. Уговор престаје да важи и пре истека рока од дванаест месеци, у случају 
да уговорена средства буду утрошена. 

За неутрошена уговорена средства,  Добављач не може захтевати накнаду штете од Наручиоца. 

 

ИЗМЕНЕ ТОКОМ ТРАЈАЊА УГОВОРА 
Члан 15. 

Измене и допуне Уговора врше се у писменој форми. 
На основу члану 115. став 1, а у вези са чланом 52. став 3. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник 
РС” бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015) Наручилац може током важења овог Уговора, повећати обим 
предмета набавке, с тим да се вредност  Уговора може повећати максимално до 5% од укупне 
вредности Уговора. Обим предмета набавке се може повећати само за уговорена добра, по уговореној 
цени,  и осталим уговореним условима. 

Наручилац може да дозволи промену и других битних елемената уговора, из објективних разлога: 
уколико наступе оне околности за које уговорне стране нису знале нити су могле знати у моменту 
закључења уговора, те сходно томе нису у могућности да у потпуности изврше уговором преузете 
обавезе; уколико наступе околности које представљају основ за измену Уговора, а у интересу су 
Наручиоца као здравствене установе и корисника здравствене услуге. 

 

ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 
Члан 16. 

Уколико током важења Уговора дође до било које промене у вези са испуњеношћу услова из јавне 
набавке 89-2018-О-02, Добављач је дужан да писмено обавести Наручиоца и да документује на 
одговарајући начин. 

За све што није регулисано Уговором примењиваће се одредбе Закона о облигационим односима, као 
и други важећи прописи који регулишу ову материју. 

Уговорне стране су сагласне да се евентуални спорови по овом Уговору решавају споразумно, у 
супротном уговара се надлежност Привредног суда у Новом Саду. 

Овај Уговор сачињен је у 2 (два) истоветна примерка, за сваку уговорну страну по 1 (један) примерак. 

Саставни део Уговора чини понуда бр. _________________ од ______________ 2018. године 

 

 

НАРУЧИЛАЦ                                                                                           ДОБАВЉАЧ                                                      

 
Проф. др Зоран Радовановић,                                                                     
директор Института за онкологију Војводине 
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Документ 7 – 89-2018-О-02 

 
УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ 

Упутство понуђачима како да сачине понуду (у даљем тексту: упутство) садржи следеће податке 
о захтевима наручиоца у погледу садржине понуде, као и услове под којима се спроводи поступак 
јавне набавке: 

1) подаци о језику на којем понуда мора бити састављена, а уколико је дозвољена могућност 
да се понуде, у целини или делимично, дају и на страном језику, јасну назнаку на ком страном 
језику, као и који део понуде може бити на страном језику: 

        Поступак јавне набавке број 89-2018-О-02, води се на српском језику. Понуда понуђача, као и 
целокупна кореспонденција у вези са понудом коју размене понуђач и Наручилац, треба да су 
написане на српском језику.  

        Уколико су пратећа документа и штампана литература коју обезбеди понуђач (сертификати, 
атести и сл.), написана на страном језику, по захтеву Наручиоца, понуђач ће за исте доставити превод 
на српски језик. 

2) начин подношења понуде: 
Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији, затворену на 
начин да се приликом отварања може са сигурношћу утврдити да се понуда отвара први пут. 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 адресе 
свих учесника у понуди. 

Понуду доставити на адресу: Институт за онкологију Војводине, Пут доктора Голдмана 4, 21204 
Сремска Каменица, са назнаком „НЕ ОТВАРАТИ - Понуда за јавну набавку у отвореном поступку – 
потрошни медицински материјал, ЈН бр. 89-2018-О-02, понуда се подноси за партију број .......“ .   

Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 23.10.2018.године до 
10,00 часова. 

Наручилац, ће по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се понуда налази, 
обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу приспећа. Уколико је 
понуда достављена непосредно наручилац ће понуђачу предати потврду пријема понуде. У потврди о 
пријему наручилац ће навести датум и сат пријема понуде. 
 
Понуда која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се 
неблаговременом. Ако је поднета неблаговремена понуда, Наручилац ће је по окончању поступка 
отварања вратити неотворену понуђачу, са назнаком да је поднета неблаговремено. 
Наручилац не дозвољава подношење електронске понуде (члан 89. став 3 ЗЈН). 
 
Понуђач подноси понуду у једном примерку, искључиво на обрасцима предметне конкурсне 
документације, електронски или  ручно штампаним словима, читко, јасно и недвосмислено.  
 
Понуђач је дужан да достави понуду која садржи следеће елементе: 
р. бр упутство 

1 Доказе о испуњености обавезних услова из члана 75. став 1. тачке 1), 2), 4) и 5) ЗЈН 
Докази се достављају на начин одређен у Документу број 3. 
Обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) ЗЈН дужни су да испуне понуђач, 
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подизвођач и сви понуђачи из групе понуђача. 
Обавезан услов из члана 75. став 1. тач. 5) ЗЈН дужан је да испуни понуђач. 
Понуђач је дужан да за подизвођача достави доказ о испуњености услова из члана 75. став 1. 
тачка 5) ЗЈН, за део набавке који ће извршити преко подизвођача. Ако је за извршење дела 
јавне набавке чија вредност не прелази 10% укупне вредности јавне набавке потребно 
испунити обавезан услов из члана 75. став 1. тачка 5) ЗЈН, понуђач може доказати 
испуњеност тог услова преко подизвођача којем је поверио извршење тог дела набавке. 
Услов из члана 75. став 1. тачка 5) ЗЈН, дужан је да испуни понуђач из групе понуђача којем 
је поверено извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог услова 

2 Доказе о испуњености додатних услова сходно члану 76. ЗЈН:  
Докази се достављају на начин одређен у Документу број 3: Образац број  5  - Овлашћење 
носиоца уписа у регистар медицинских средстава за учествовање понуђача у јн број 89-2018-
О-02. Овлашћење не доставља понуђач који је носилац уписа за добро за које доставља 
понуду.  
Додатни услов дужан је да испуни понуђач. Додатни услов не односи се на подизвођаче.  
Уколико понуду подноси група понуђача, додатни услов испуњавају заједнички. 

3 Образац број 1 -Образац понуде 
Понуђач попуњава тако што у одговарајућа поља уноси захтеване податке и доставља 
захтеване прилоге (споразум који је сачињен у складу са чланом 81, став 4. ЗЈН - у случају 
подношења заједничке понуде, захтеване прилоге). Образац мора бити печатом оверен и 
потписан од стране овлашћеног лица Понуђача, чиме се потврђује да су тачни подаци који су 
у истом наведени. 
Уколико је потребно, делове обрасца копирати у довољном броју примерака. 

4 Образац број  2 - Образац трошкова припреме понуде 
Понуђач није у обавези да достави овај документ. Понуђач попуњава тако што у одговарајућа 
поља уноси захтеване податке.  Образац мора бити печатом оверен и потписан од стране 
овлашћеног лица Понуђача, чиме се потврђује да су тачни подаци који су у истом наведени. 

5 Образац број  3  - Изјава о независној понуди 
Доставља понуђач односно сви понуђачи из групе понуђача. 
Понуђач попуњава тако што у одговарајућа поља уноси захтеване податке.  Образац мора 
бити печатом оверен и потписан од стране овлашћеног лица Понуђача, чиме се потврђује да 
су тачни подаци који су у истом наведени. 
У случају заједничке понуде, уносе се подаци о називу и седишту сваког понуђача из групе 
понуђача, и исти су у обавези да овере печатом и потпишу изјаву. 

6 Образац број  4  - Изјава на основу члана 75. став 2. ЗЈН 
Доставља понуђач односно сви понуђачи из групе понуђача, подизвођач. 
 Понуђач попуњава тако што у одговарајућа поља уноси захтеване податке.  
Образац мора бити печатом оверен и потписан од стране овлашћеног лица Понуђача, чиме се 
потврђује да су тачни подаци који су у истом наведени. 
У случају да понуђач подноси понуду са више подизвођача, Образац копирати у довољном 
броју примерака. 
У случају заједничке понуде, уносе се подаци о називу и седишту сваког понуђача из групе 
понуђача, и исти су у обавези да овере печатом и потпишу изјаву. 

7 Образац број  5  - Овлашћење носиоца уписа у регистар медицинских средстава 
за учествовање понуђача у јн број 89-2018-О-02 
Понуђач попуњава тако што у одговарајућа поља уноси захтеване податке.  
Образац мора бити печатом оверен и потписан од стране овлашћеног лица носиоца уписа 
урегистар медицинских средстава, чиме се потврђује да су тачни подаци који су у истом 
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наведени. Образац копирати у довољном броју примерака. 
8 Документ број 6 - Модел уговора 

Понуђач попуњава тако што у одговарајућа поља уноси захтеване податке. 
Понуђач је дужан да попуни Модел уговора о јавној набавци, да попуни,  потпише и печатом 
овери последњу страну, чиме потврђује да се слаже са истим. 

9 Средства финансијског обезбеђења 
Понуђач је у обавези да уз понуду достави  бланко меницу наплативу по виђењу као  
гаранцију за озбиљност понуде, доказ да је меница евидентирана у Регистру меница и 
овлашћења који води Народна банка Србије, менично писмо-овлашћење у вредности од 10% 
од понуђене цене (укупна цена понуде, без ПДВ), са роком важења десет дана дужим од рока 
важења понуде  и картон депонованих потписа (копија). 

10 Прилози које је понуђач дужан да достави за понуђена добра:  
према захтеву из документа број 2 конкурсне документације. 

       
       3) обавештење о могућности да понуђач може да поднесе понуду за једну или више партија и 

упутство о начину на који понуда мора да буде поднета, уколико је предмет јавне набавке 
обликован у више партија: 
 Предмет јавне набавке број 89-2018-О-02, обликован је у 50 партијa. 
Понуђач може да поднесе понуду за једну или за више партија. Понуда мора да обухвати 
најмање једну целокупну партију. 
Понуђач је дужан да у понуди наведе да ли се понуда односи на целокупну набавку или само на 
одређене партије.  
 Свака појединачна партија се посебно оцењује, по утврђеном критеријуму за оцењивање 

понуда. 
 
4) обавештење о могућности подношења понуде са варијантама, уколико је подношење 

такве понуде дозвољено: 
Понуда са варијантама није дозвољена. 
 
5) начин измене, допуне и опозива понуде у смислу члана 87. став 6. ЗЈН: 
У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни и опозове своју понуду. 

Измена/допуна/опозив поднете понуде врши се у писаној форми, мора имати датум и број 
деловодника понуђача, мора бити печатом оверена и потписана од стране овлашћеног лица понуђача. 
Измена/допуна/опозив поднете понуде врши се на исти начин на који се подноси  понуда, а на лицу 
омота понуде, понуђач обавезно наводи: "НЕ ОТВАРАТИ-измена/допуна/опозив (навести 
одговарајуће) понуде за јавну набавку у отвореном поступку – потрошни медицински материјал, ЈН 
бр. 89-2018-О-02, понуда се подноси за партију број .......".  

У случају опозива, Наручилац ће по окончању поступка отварања понуда вратити неотворену 
опозвану понуду понуђач. 

6) обавештење да понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да 
учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити да учествује у више заједничких понуда: 

        Понуђач може да поднесе само једну понуду.  

Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој 
понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда. 

7) захтев да понуђач, уколико ангажује подизвођача, наведе у својој понуди проценат укупне 
вредности набавке који ће поверити подизвођачу, део предмета набавке који ће извршити преко 
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подизвођача, као и правила поступања наручиоца у случају да се доспела потраживања преносе 
директно подизвођачу: 

  Понуђач је дужан да у обрасцу понуде (образац број 1), наведе: 

      - да ли ће извршење јавне набавке делимично поверити подизвођачу 

- проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу, а који не може бити већи од 
50 %  

      - део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача. 

Ако понуђач наведе да ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу, дужан је да у обрасцу 
понуде (образац број 1), наведе опште податке о подизвођачу. Уколико уговор између Наручиоца и 
понуђача буде закључен, тај подизвођач ће бити наведен у уговору. 

У случају да понуђач ангажује подизвођача, Наручилац је у документу број 3, навео које услове за 
учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. подизвођач мора да испуни и које доказе о 
испуњености тих услова понуђач доставља за подизвођача.  

Понуђач је дужан да Наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача ради утврђивања 
испуњености услова. 

Понуђач, односно добављач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне 
набавке, односно за извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача. 

Добављач не може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, у супротном Нручилац 
ће реализовати средство обезбеђења и раскинути уговор, осим ако би раскидом уговора наручилац 
претрпео знатну штету. У наведеном случају, Наручилац ће обавеститити организацију за заштиту 
конкуренције. 

Добављач може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, ако је на страни 
подизвођача након подношења понуде настала трајнија неспособност плаћања, ако то лице испуњава 
све услове одређене за подизвођача и уколико добије претходну сагласност Наручиоца. 

8) обавештење о томе да је саставни део заједничке понуде споразум којим се понуђачи из 
групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке: 
Понуду може поднети група понуђача.  

У случају подношења заједничке понуде, Наручилац је у документу број 3, навео које услове за 
учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни, 
које испуњавају заједно,а које само одређени понуђач.  

Саставни део заједничке понуде је споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према 
наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке о: 

     1) члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати 
групу понуђача пред наручиоцем; 

    2) опис послова  сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора; 

Понуђачи који поднесу заједничку понуду одговарају неограничено солидарно према Наручиоцу. 

Чланови групе понуђача дужни су да у понудама наведу имена и одговарајуће професионалне 
квалификације лица која ће бити одговорна за извршење уговора. 
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9) захтеве у погледу траженог начина и услова плаћања, гарантног рока, као и евентуалних 
других околности од којих зависи прихватљивост понуде: 

9.1. Плаћање: На начин и под условима дефинисаним моделом уговора. 
 
9.2. Прилози које је понуђач дужан да достави за понуђена добра: према захтеву из документа број 
2 конкурсне документације. 
 
10) Битни недостаци понуде: Наручилац ће одбити понуду ако: 

1) понуђач не докаже да испуњава обавезне услове за учешће; 
2) понуђач не докаже да испуњава додатне услове;  
3) понуђач није доставио тражено средство обезбеђења; 
4) је понуђени рок важења понуде краћи од прописаног; 
5) понуда садржи друге недостатке због којих није могуће утврдити стварну садржину понуде 

или није могуће упоредити је са другим понудама. 
 

11) Негативне референце: Наручилац може одбити понуду уколико поседује доказ да је понуђач у 
претходне три године пре објављивања позива за подношење понуда у поступку јавне набавке: 

1) поступао супротно забрани из чл. 23. и 25. ЗЈН; 

2) учинио повреду конкуренције; 

3) доставио неистините податке у понуди или без оправданих разлога одбио да закључи уговор о 
јавној набавци, након што му је уговор додељен; 

4) одбио да достави доказе и средства обезбеђења на шта се у понуди обавезао. 

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

Доказ из ст. 1. и 2. ове тачке може бити: 
1) правоснажна судска одлука или коначна одлука другог надлежног органа; 

2) исправа о реализованом средству обезбеђења испуњења обавеза у поступку јавне набавке или 
испуњења уговорних обавеза; 

3) исправа о наплаћеној уговорној казни; 

4) рекламације потрошача, односно корисника, ако нису отклоњене у уговореном року; 

5) извештај надзорног органа о изведеним радовима који нису у складу са пројектом, односно 
уговором; 

6) изјава о раскиду уговора због неиспуњења битних елемената уговора дата на начин и под условима 
предвиђеним законом којим се уређују облигациони односи; 

7) доказ о ангажовању на извршењу уговора о јавној набавци лица која нису означена у понуди као 
подизвођачи, односно чланови групе понуђача; 

8) други одговарајући доказ примерен предмету јавне набавке, који се односи на испуњење обавеза у 
ранијим поступцима јавне набавке или по раније закљученим уговорима о јавним набавкама. 

Наручилац може одбити понуду ако поседује доказ из чл.82. ст.3. тачка 1) ЗЈН , који се односи на 
поступак који је спровео или уговор који је закључио и други наручилац ако је предмет јавне набавке 
истоврстан. 
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12) валуту и начин на који мора бити наведена и изражена цена у понуди: 
Цена у понуди мора бити исказана у динарима. 

Наручилац може да одбије понуду због неуобичајено ниске цене. 

Неуобичајено ниска цена у смислу ЗЈН је понуђена цена која значајно одступа у односу на тржишно 
упоредиву цену и изазива сумњу у могућност извршења јавне набавке у складу са понуђеним 
условима. 

промена цене:   
Уговорена јединична цена је фиксна за све време важења уговора, и не може се мењати. 

13) податке о врсти, садржини, начину подношења, висини и роковима обезбеђења испуњења 
обавеза понуђача, уколико исто наручилац захтева: 

Понуђач је у обавези да уз понуду достави бланко меницу наплативу по виђењу,  као  гаранцију за 
озбиљност понуде. У доњем десном углу, испод наслова трасант, меница мора бити печатом  оверена 
и потписана од стране овлашћеног лица Понуђача. Понуђач је дужан да уз меницу достави и:  а.  
доказ да је меница евидентирана у Регистру меница и овлашћења који води Народна банка Србије; б. 
менично писмо-овлашћење, које је безусловно и неопозиво, без протеста и трошкова, које  важи у 
случају да код Понуђача дође до промене лица овлашћених за располагање средствима на рачуну, 
статусних промена и друго, у вредности од 10% од понуђене цене (укупна цена понуде, без ПДВ), са 
роком важења десет дана дужим од рока важења понуде, в. картон депонованих потписа (копија). 

Наручилац ће уновчити меницу дату уз понуду уколико понуђач након истека рока за подношење 
понуда мења или повуче своју понуду, уколико изабрани понуђач без оправданих разлога одбије да 
закључи уговор о јавној набавци, након што му је уговор достављен на потпис и уколико изабрани 
понуђач не поднесе меницу за добро извршење посла у складу са захтевима конкурсне 
документације.  

Наручилац ће вратити менице дате уз понуду,  по закључењу уговора са изабраним понуђачем. 
 

Понуђач којем је додељен уговор је дужан да у року од 3 дана од дана потписивања уговора о јавној 
набавци, као обезбеђење испуњења својих уговорних обавеза, преда Наручиоцу бланко меницу 
наплативу по виђењу. У доњем десном углу, испод наслова трасант, меница мора бити печатом  
оверена и потписана од стране овлашћеног лица Понуђача. Понуђач је дужан да уз меницу достави и:   
а. доказ да је меница евидентирана у Регистру меница и овлашћења који води Народна банка Србије; 
б. менично писмо-овлашћење, које је безусловно и неопозиво, без протеста и трошкова, које  важи у 
случају да код добављача дође до промене лица овлашћених за располагање средствима на рачуну, 
статусних промена и друго, на износ од 10% од вредности уговора о јавној набавци (износ без 
урачунатог пореза на додату вредност), са роком важења не краћим од тридесет дана од дана истека 
важења уговора о јавној набавци; в. картон депонованих потписа (копија). 

Наручилац ће уновчити поднету меницу уколико добављач не буде извршавао своје уговорене 
обавезе, у роковима и на начин предвиђен уговором. 

У случају да добављач касни са извршењем, Наручилац ће прво наплатити уговорну казну,  а ако се 
кашњење понови више од два пута,  или  добављач не  изврши своје уговорене обавезе на начин 
предвиђен уговором, Наручилац ће уновчити дату меницу. 

Активирање средства обезбеђења не искључује право Наручиоца на потпуну накнаду. 

У случају реализације менице, Добављач је дужан да, без одлагања, достави Наручиоцу нову бланко 
сопствену меницу наплативу по виђењу, са одговарајућим прилозима. 



Конкурсна документација за јавну набавку 89-2018-О-02  потрошни медицински материјал                                              страна 77 од 79                                                                                                                                                                              
                                                                                                                                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                                                  

Меница ће добављачу бити враћена након извршења свих уговорних обавеза. 

14) дефинисање посебних захтева, уколико исти постоје, у погледу заштите поверљивости 
података које наручилац ставља понуђачима на располагање, укључујући и њихове подизвођаче: 
Конкурсна документација не садржи поверљиве податке. 

15) обавештење да понуђач може у писаном облику тражити додатне информације или 
појашњења у вези са припремањем понуде, уз напомену да се комуникација у поступку јавне 
набавке врши на начин одређен чланом 20. ЗЈН: Заинтересовано лице може, у писаном облику 
тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, при 
чему може да укаже наручиоцу и на евентуално уочене недостатке и неправилности у конкурсној 
документацији, најкасније пет дана пре истека рока за подношење понуде, тј. до 18.10.2018. године. 

Комуникација у вези са додатним информацијама, појашњењима и одговорима врши се на начин 
одређен чланом 20. ЗЈН.  

Понуђач захтев доставља путем електронске поште: jovancic.ljubica@onk.ns.ac.rs.  Електронска пошта 
се прима у периоду од  07,30 до 14,30. Електронска пошта која приспе након наведеног периода, биће 
заведена наредног радног дана.  

Тражење додатних информација или појашњења телефоном није дозвољено. 

Наручилац ће у року од три дана од дана пријема захтева, одговор објавити на Порталу јавних 
набавки и на својој интернет страници. 

16) обавештење о начину на који се могу захтевати додатна објашњења од понуђача после 
отварања понуда и вршити контрола код понуђача односно његовог подизвођача: Наручилац  
може да захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и 
упоређивању понуда, а може да врши и контролу (увид) код понуђача односно његовог подизвођача. 

Наручилац не може да захтева, дозволи или понуди промену елемената понуде који су од значаја за 
примену критеријума за доделу уговора, односно промену којом би се понуда која је неодговарајућа 
или неприхватљива учинила одговарајућом, односно прихватљивом. 

Наручилац може, уз сагласност понуђача, да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом 
разматрања понуде по окончаном поступку отварања понуда. 

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. 

17) обавештење о томе да је понуђач или кандидат дужан да при састављању своје понуде 
наведе да је поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, 
запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да гарантује да му није 
изречена правноснажна судска односно управна мера забране обављања делатности, која је на 
снази у време подношења понуде: Понуђач је дужан да попуни, потпише и печатом овери образац 
број 4 -  Изјава на основу члана 75. став 2. ЗЈН, којом потврђује да је при сачињавању своје понуде 
поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима 
рада, заштити животне средине, као и да понуђач гарантује да му није изречена правноснажна судска 
односно управна мера забране обављања делатности, која је на снази у време подношења понуде. 
 
18) обавештење да накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених 
права интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач: Накнаду за коришћење патената, као и 
одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица, сноси понуђач. 
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19) обавештење о роковима и начину подношења захтева за заштиту права са упутством о 
уплати таксе из члана 156. ЗЈН: Поступак заштите права у поступцима јавних набавки регулисан је 
одредбама чл. 138. - 167. ЗЈН. 

Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно заинтересовано лице, који има интерес за 
доделу уговора у конкретном поступку јавне набавке и који је претрпео или би могао да претрпи 
штету због поступања наручиоца противно одредбама ЗЈН. 

Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено доставља Републичкој 
комисији. 

Захтев за заштиту права се доставља: путем поште, на адресу Наручиоца -  Институт за онкологију 
Војводине, 21204 Сремска Каменица, Пут доктора Голдмана 4; лично - предајом референту за 
деловодни протокол (канцеларија у приземљу), или електронском поштом на адресу: 
jovancic.ljubica@onk.ns.ac.rs. 

Пријем поште (докумената, електронске поште) врши се у периоду од  07,30 до 14,30. 
Пошта/електронска пошта која приспе након наведеног периода, биће заведена наредног радног дана. 

Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње 
наручиоца, осим уколико 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, тј. до 16.10.2018. године, без обзира на 
начин достављања, и уколико је подносилац захтева у складу са чланом 63. став 2. ЗЈН 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 претходног става, сматраће се благовременим уколико је 
поднет најкасније до истека рока за подношење понуда. 

После доношења одлуке о додели уговора и одлуке о обустави поступка, рок за подношење захтева за 
заштиту права је пет дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавнх 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 чл. 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. ЗЈН. 

Наручилац  ће о поднетом захтеву за заштиту права објавити обавештење на Порталу јавних набавки 
и на својој интернет страници најкасније у року од два дана од дана пријема захтева за заштиту права. 

Подносилац захтева за заштиту права је дужан да на одређени рачун буџета Републике Србије уплати 
таксу од 120.000,00 динара. 

Као доказ о уплати таксе, у смислу члана 151. став 1. тачка 6) ЗЈН, прихватиће се: 
1) Потврда о извршеној уплати таксе из члана 156. ЗЈН која садржи следеће елементе: 

(1)  да буде издата од стране банке и да садржи печат банке; 
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(2) да представља доказ о извршеној уплати  таксе, што значи да потврда мора да садржи 
податак да је налог за уплат таксе, односно налог за пренос средстава реализован, као и 
датум извршења налога; 

(3)  износ таксе из члана 156. Закона чија се уплата врши; 
(4)  број рачуна: 840-30678845-06; 
(5)  шифру плаћања: 153 или 253; 
(6)  позив на број: подаци о броју или ознаци јавне набавке поводом које се подноси захтев за 
заштиту права (Напомена: препорука је да се у овом пољу избегава употреба размака и 
знакова, као што су: ( ) | \ / „ « * и сл); 

(7)  сврха: ЗЗП; назив наручиоца; број или ознака јавне набавке поводом које се 
подноси захтев за заштиту права (Напомена: податке обавезно уносити наведеним 

редоследом); 
(8)  корисник: буџет Републике Србије; 
(9)  назив уплатиоца, односно назив подносиоца захтева за заштиту права за којег је извршена 

уплата   таксе; 
(10)  потпис овлашћеног лица банке; 

2) Налог за уплату, први примерак, оверен потписом овлашћеног лица и печатом банке или поште, 
који садржи и све друге елементе из потврде о извршеној уплати таксе наведене под тачком 1;  

3) Потврда издата од стране Републике Србије, Министарства финансија, Управе за трезор, 
потписана и оверена печатом, која садржи све елементе из потврде о извршеној уплати таксе из тачке 
1, осим оних наведених под (1) и (10), за подносиоце захтева за заштиту права који имају отворен 
рачун у оквиру припадајућег консолидованог рачуна трезора, а који се води у Управи за трезор 
(корисници буџетских средстава, корисници средстава организација за обавезно социјално осигурање 
и други корисници јавних средстава);  

4) Потврда издата од стране Народне банке Србије, која садржи све елементе из потврде о извршеној 
уплати таксе из тачке 1, за подносиоце захтева за заштиту права (банке и други субјекти) који имају 
отворен рачун код Народне банке Србије у складу са законом и другим прописом. 

20) обавештење да ће уговор бити закључен у року од осам дана од истека рока за подношење 
захтева за заштиту права из члана 149. ЗЈН, односно у случају из члана 112. став 2. ЗЈН, 
навести рок у којем ће бити закључен уговор о јавној набавци: 
Наручилац може закључити уговор о јавној набавци након доношења одлуке о додели уговора и ако у 
року предвиђеном ЗЈН није поднет захтев за заштиту права или је захтев за заштиту права одбачен 
или одбијен. 

Наручилац може и пре истека рока за подношење захтева за заштиту права закључити уговор о јавној 
набавци, ако је поднета само једна понуда. 

Наручилац ће уговор о јавној набавци доставити понуђачу којем је уговор додељен у року од осам 
дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права. 

Ако наручилац не достави потписан уговор понуђачу у року од осам дана од дана протека рока за 
подношење захтева за заштиту права, понуђач није дужан да потпише уговор што се неће сматрати 
одустајањем од понуде и не може због тога сносити било какве последице, осим ако је поднет 
благовремен захтев за заштиту права. 

Ако понуђач којем је додељен уговор одбије да закључи уговор о јавној набавци, наручилац може да 
закључи уговор са првим следећим најповољнијим понуђачем. Уколико је због методологије доделе 
пондера потребно утврдити првог следећег најповољнијег понуђача, наручилац ће поново извршити 
стручну оцену понуда и донети одлуку о додели уговора. 


