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Дел. бр.: 10/592-2 

Датум: 27.05.2014г. 

 

ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 

 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

 

предмет јавне набавке - Лабораторијска материјал  за:  

 

 Лабораторију за клиничку микробиологију  

 Лабораторију за имунологију и проточну цитометрију  

 Биoхемијску лабораторију 

 Одељење за клиничку патологију 

 

12/2014 

 

 

 

 Измена за партију 2, ставка 2/1  /страна 40/ у табели стоји "Penicillin 256 µg", а треба да буде "Penicillin 32 µg". Партија 23 - у наслову партије стоји "партиаје 23", а треба 

"партија 23".  

 

 Допуна за партију 181 /страна 86 / димензија папира за хроматографију је 46x57cm. 
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На основу чл. 32. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012, у даљем тексту: Закон), чл. 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне 

документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС” бр. 29/2013), Одлуке о покретању поступка јавне 

набавке  број Одлуке 10/569 oд 15.05.2014.г. и Решења о образовању комисије дел.бр. 10/570 од 15.05.2014.г. за јавну набавку 12/2014,  припремљена је: 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

за јавну набавку Лабораторијског материјала за:  

 Лабораторију за клиничку микробиологију  

 Лабораторију за имунологију и проточну цитометрију  

 Биoхемијску лабораторију 

 Одељење за клиничку патологију 

Конкурсна документација садржи: 

Поглавље Назив поглавља Страна 

I Општи подаци о јавној набавци 3 

II Подаци о предмету јавне набавке и процењене вредности 4 

III Врста, техничке карактеристике и сл.  5-17 

 

 

IV 

Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. Закона и 

упутство како се доказује испуњеност тих услова 

18-23 

V Упутство понуђачима како да сачине понуду 24-32 

VI Образац понуде и структуре цене 33-94 

VII Модел уговора 95-98 

VIII Образац трошкова припреме понуде 99 

IX Образац изјаве о независној понуди 100 

 

X 

Образац изјаве о поштовању обавеза из чл. 75. ст. 2. Закона 101 

 

           

 Укупно: 101  страна 

 



3 

 

  I ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 

 

1. Подаци о наручиоцу 

 

Наручилац: Институт за здравствену заштиту мајке и детета Србије „Др Вукан Чупић“ 

Адреса: Радоја Дакића 6 – 8, Нови Београд 11070  

Интернет страница: www.imd.org.rs 

 

2. Врста поступка јавне набавке 

 

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

 

3. Предмет јавне набавке 

 

Предмет јавне набавке бр. 12/2014 су добра – Лабораторијски материјал за 

 Лабораторију за клиничку микробиологију  

 Лабораторију за имунологију и проточну цитометрију  

 Биoхемијску лабораторију 

 Одељење за клиничку патологију 

 

 

Општи речник набавке: 

Лабораторијски реагенси /3369650/,  сви остали нетерапеутски производи /33695000/, разни медицински производи /33690000/,  реагенси и контрасти /33696000/, 

за коју се спроводи отворени поступак, обликовани  по партијама. 

 

4. Циљ поступка 

 

Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци. 

 

5. Контакт (лице или служба)  

 

Лице (или служба) за контакт: Маја Алексић, дипл.правник, тел.011/3108-250; Весна Павловић – службеник за јавне набавке, тел.011/3108-162.  

Е - mail адреса и број факса: javne.nabavke@imd.org.rs ;  број факса 011/2609-869. 

http://www.imd.org.rs/
mailto:javne.nabavke@imd.org.rs
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II ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

1. Предмет јавне набавке 

Предмет јавне набавке бр 12/2014 су добра – Лабораторијски материјал за:  

 Лабораторију за клиничку микробиологију  

 Лабораторију за имунологију и проточну цитометрију  

 Биохемијску лабораторију 

 Одељење за клиничку патологију 

; 

Лабораторијски реагенси /3369650/,  сви остали нетерапеутски производи /33695000/, разни медицински производи /33690000/,  реагенси и контрасти /33696000/, 

за коју се спроводи отворени поступак. 

 

2. Партије 

Набавка је обликована у 233     партијe 

Процењене вредности: 77,480,576.00 без ПДВ-а 
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III  ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, 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. 

 

 LABORATORIJA ZA KLINIČKU MIKROBIOLOGIJU - описи и критеријуми  

partija naziv proizvoda kriterijumi za ocenjivanje kvaliteta 

1 Antibiogram diskovi (BioRad 
ili ekviv.)  

Kriterijum - najniža cena iz grupe odgovarajućih ponuda 
Uslov je da se radi o papirnim diskovima koji su usklađeni sa CLSI standardom. 
Uzorci svih diskova će biti testirani odgovarajućim ATCC sojevima prema CLSI 
preporukama. 
Odgovarajućom biće ocenjena ponuda u kojoj svi  ponuđeni diskovi u 
testiranju sa odgovarajućim ATCC sojevima pokažu rezultate u granicama 
zadatim CLSI standardom. 
Diskovi koji ne prođu testiranje na ovaj način biće odbačeni kao 
neodgovarajuća ponuda (neodgovarajući preparat). 

2 E-test trake Kriterijum - najniža cena iz grupe odgovarajućih ponuda 
Uzorci će biti testirani odgovarajućim ATCC sojevima prema CLSI 
preporukama. 
Odgovarajućom biće ocenjena ponuda u kojoj  ponuđeni proizvodi u testiranju 
sa odgovarajućim ATCC sojevima pokažu rezultate u granicama zadatim CLSI 
standardom. 
Proizvodi koji ne prođu testiranje na ovaj način biće odbačeni kao 
neodgovarajuća ponuda (neodgovarajući preparat). 

3-18, 20,21 Bakteriološke podloge - 
dehidrirane 

Kriterijum - najniža cena iz grupe odgovarajućih ponuda 
Testiraće se sterilnost i fertilnost podloga 
Odgovarajućom biće ocenjena ponuda u kojoj su ponuđene podloge koje 
zadovolje pri testiranju sterilnosti i fertilnosti. 
Podloge koje ne zadovolje uslov sterilnosti i fertilnosti biće odbačene kao 
neodgovarajuća ponuda. 

19 SS agar, dehidrirana podloga Odličnim kvalitetom (60) biće ocenjena ponuda u kojoj je ponuđena podloga 
koja zadovolji pri testiranju sterilnosti i fertilnosti i koja je u granuliranom 
obliku. 
Zadovoljavajućim kvalitetom (10) biće ocenjena ponuda u kojoj je ponuđena 
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podloga koja zadovolji pri testiranju sterilnosti i fertilnosti, a koja je u obliku 
praha. 
Neodgovarajuća ponuda - podloge koje ne zadovolje uslov sterilnosti i 
fertilnosti. 

22,23 Gotove bakteriološke podloge  Kriterijum - najniža cena iz grupe odgovarajućih ponuda 
Ocenjivaće se fertilnost podloga odgovarajućim bakterijskim sojevima i da li 
podloga zadržava potrebne osobine do pred kraj isteka roka trajanja 
(fertilnost, selektivnost, dovoljnu vlažnost, da ne dolazi do kontaminacije ili do 
hemolize kod podloga sa krvlju), kao i dužina roka trajanja (prednost ima duži 
rok trajanja). 
Odgovarajućom biće ocenjene ponude tj. podloge koje zadovolje uslov 
fertilnosti, selektivnosti i sterilnosti, ne dehidriraju pre isteka roka trajanja i sa 
dužim navedenim rokom trajanja. 
Neodgovarajuća ponuda – podloge koje ne zadovolje uslov fertilnosti, 
selektivnosti i sterilnosti, ili (važi za podloge sa krvlju) hemoliziraju nakon 
inkubacije ili značajnije dehidriraju kada im je rok trajanja pri kraju. 

24/1 Amies transportna 
bakteriološka podloga sa 
brisom za aerobne i anaerobne 
bakterije 

Kriterijum - najniža cena iz grupe odgovarajućih ponuda 
Odgovarajućom biće ocenjena ponuda u kojoj su ponuđeni brisevi sa 
odgovarajućim transportnim medijumom (Amies), kod kojih zatvaranje 
epruvete deluje pouzdano u smislu obezbeđivanja sterilnosti u transportu, 
poklopac čvrsto naleže na epruvetu i sprečava kontaminaciju i sušenje 
podloge. Bris treba da je dobro namotan kad je suv, a nakon stavljanja u 
podlogu ne sme da se “razlistava” tj. da se namotaj odmotava . 
Neodgovarajuća ponuda – Nije ponuđen traženi hranljivi medijum (Amies),  
zatvaranje epruvete deluje nepouzdano u smislu obezbeđivanja sterilnosti u 
transportu, poklopac deluje kao da bi mogao da otpadne pri transportu i 
dovede do kontaminacije i sušenja podloge. Bris nije dobro namotan kad je suv 
ili se razlistava nakon stavljanja u podlogu. 

24/2 Sterilan bris sa vrhom od 
najlona, endocervikalni 

Kriterijum - najniža cena 

25 Mycrobank krioepruvete za 
arhivisanje bakterijskih izolata 
(sa perlicama) 

Kriterijum - najniža cena 

26 Kultivisanje pod posebnim 
uslovima 

Kriterijum - najniža cena iz grupe odgovarajućih ponuda 
Odgovarajuća ponuda – kesice koje su spremne za upotrebu bez dodavanja 
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vode 
Neodgovarajuća ponuda – kesice kojima je za aktiviranje potrebno dodati 
vodu 

27 Lonac za inkubaciju Kriterijum - najniža cena iz grupe odgovarajućih ponuda 
Odgovarajuća ponuda - Lonac za inkubaciju od polikarbonata 2,5 L (za 12 
Petri šolja, sa stalkom) 
Neodgovarajuća ponuda – Lonac izrađen od drugih materijala, drugih 
dimenzija, bez stalka 

28,29 Dijagnostički testovi Kriterijum - najniža cena 

30-34 Dijagnostički testovi Kriterijum - najniža cena iz grupe odgovarajućih ponuda 
Testiraće se odgovarajućim bakterijskim sojevima (ATCC ili identifikovanim 
izolatima iz laboratorije).  
Odgovarajućom biće ocenjena ponuda u kojoj su ponuđeni  testovi čiji uzorci 
testiranjem pokažu očekivani rezultat, tj. budu u granicama referentnih 
vrednosti 
Neodgovarajuća ponuda – testovi koji ne zadovolje u ispitivanju sa ATCC 
sojevima ili identifikovanim izolatima iz laboratorije, tj. ne budu u granicama 
referentnih vrednosti 

35,36,37 Dijagnostički testovi Kriterijum - najniža cena 

38 Koncentrator fekalnih parazita 
sa fiksativom 

Kriterijum - najniža cena iz grupe odgovarajućih ponuda 
Testiraće se u smislu lakoće rukovanja i stepena uklanjanja nečistoća tj. 
detritusa iz stolice, kao i mogućnosti kontaminacije ruku i radne površine u 
toku rada. 
Odgovarajuća ponuda – jednostavno rukovanje, bez kontaminiranja ruku i 
radne površine uzorkom stolice, visoka prečišćenost preparata 
Neodgovarajuća ponuda – zametnija priprema testa, nedovoljna prečišćenost 
uzorka stolice u preparatu ili zapažena mogućnost kontaminacije ruku i radne 
površine pri testiranju uzorka proizvoda 

39,40 Dijagnostički testovi Kriterijum - najniža cena 

41 Bakteriološke boje  Kriterijum - najniža cena iz grupe odgovarajućih ponuda 
Komplet za bojenje po Gramu će biti testiran odgovarajućim Gram-pozitivnim i 
Gram-negativnim bakterijskim sojevima. 
Odgovarajućom biće ocenjena ponuda u kojoj ponuđeni materijal ima sledeća 
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svojstva: jasno prikazivanje reakcije tj. bojenja po Gramu za odgovarajuće 
sojeve Gram- pozitivnih i Gram- negativnih bakterija 
Neodgovarajuća ponuda – nedovoljno jasna reakcija po Gramu, boje koje 
imaju previše kristala ili nečistoća 

42 Imerziono ulje Kriterijum - najniža cena iz grupe odgovarajućih ponuda 
Imerziono ulje će biti testirano mikroskopiranjem da bi se proverilo da li 
obezbeđuje adekvatnu oštrinu slike (tj. da li ima potrebnu viskoznost). 
Odgovarajućom biće ocenjana ponuda u kojoj je ponuđeno ulje dovoljne 
viskoznosti da omogućava postizanje potrebne oštrine slike pri 
mikroskopiranju. 
Neodgovarajuća ponuda – nedovoljno viskozno ulje koje ne daje dovoljnu 
oštrinu slike pri mikroskopiranju 

43-46 Hemikalije  Kriterijum - najniža cena iz grupe odgovarajućih ponuda 
Kvalitet će se ocenjivati na osnovu priložene tehničke dokumentacije 
Odgovarajućom biće ocenjana ponuda u kojoj su ponuđene hemikalije 
kvaliteta pro analysi. 
Hemikalije koje ne zadovoljavaju stepen čistoće pro analysi biće odbijene kao 
neodgovarajuća ponuda. 

47 Petri ploče  sterilne PVC 90mm  Kriterijum - najniža cena iz grupe odgovarajućih ponuda 
Ocenjivaće se kvalitet plastike (tvrdoća, obrada) i da li poklopac dovoljno 
prisno naleže na dno ploče, čime se sprečava prerano isušivanje napravljenih 
podloga. 
Odgovarajuća ponuda - prozračna, tvrda i dobro obrađena plastika, sa 
dobrim zatvaranjem tj. prisnim kontaktom poklopca i dna, sa ravnim dnom. 
Neodgovarajuća ponuda – loše obrađena ili previše tanka plastika, sa previše 
tesnim ili previše širokim poklopcem, neravnog dna; Petri šolje koje nisu 
sterilne. 

48 Sterilne čašice za urin Kriterijum - najniža cena iz grupe odgovarajućih ponuda 
Ocenjivaće se kvalitet plastike (tvrdoća i obrada) i zatvaranje (poklopac treba 
da obezbedi lako ali pouzdano zatvaranje bočice kako se ne bi spontano 
otvarala). 
Odgovarajuća ponuda - Kvalitetna, dobro obrađena, prozirna plastika, sa 
pouzdanim zatvaranjem i otvaranjem (lako se otvara i zatvara, ali se ne otvara 
spontano), zatvaranje sa navojem. 
Neodgovarajuća ponuda - loš kvalitet plastike, teže otvaranje i zatvaranje, ili 
se otvara spontano, poklopac bez navoja 
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49 Posude za feces Kriterijum - najniža cena iz grupe odgovarajućih ponuda 
Ocenjivaće se kvalitet plastike i način zatvaranja. 
Odgovarajuća ponuda – dobro obrađena plastika bez oštrih ivica, poklopac sa 
navojem i ugrađenom kašičicom 
Neodgovarajuća ponuda – posude sa poklopcem bez navoja 

50 Komplet za bris Kriterijum - najniža cena iz grupe odgovarajućih ponuda 
Ocenjivaće se kvalitet namotaja vate koji treba da bude čvrst i način 
zatvaranja brisa (mora da se otvara lako odnosno bez napora, ali da se ne 
otvara spontano, tj. da dobro dihtuje). Celofanski omotač mora da bude 
perforiran radi lakšeg otvaranja i da se na perforaciji lako cepa. 
Odgovarajuća ponuda - namotaj vate na brisu je čvrst, bris se lako otvara i 
zatvara, celofanski omotač se lako otvara na perforisanom mestu. 
Neodgovarajuća ponuda – labav namotaj vate koji spada prilikom uzimanja 
brisa ili druge vrste manipulacije, spontano spadanje zapušača epruvete tj. loše 
dihtovanje, teže otvaranje i zatvaranje epruvete sa brisom, ili teže vađenje iz 
(neperforiranog) celofanskog omotača . 

51, 52, 53 PVC epruvete sterilne sa 
zapušačem 

Kriterijum - najniža cena iz grupe odgovarajućih ponuda 
Ocenjivaće se kvalitet i obrada plastike, kvalitet zatvaranja epruveta i lakoća 
vađenja iz zaštitnog celofanskog omotača. 
Odgovarajuća ponuda - plastika je kvalitetna i dobro obrađena i epruvete se 
lako i brzo vade iz zaštitnog omotača. Zapušač treba da dobro dihtuje ali da se 
skida bez napora. 
Neodgovarajuća ponuda – previše labav zapušač koji lako spade, lošija 
obrada plastike, previše tesan zapušač, teže vađenje iz zaštitnog omotača 

54 Pasterove pipete sterilne 3mL, 
154 mm 

Kriterijum - najniža cena iz grupe odgovarajućih ponuda 
Ocenjivaće se da li je plastika kvalitetna i dobro obrađena i da se lako i brzo 
vade iz zaštitnog omotača 
Odgovarajuća ponuda – plastika kvalitetno obrađena, lako i brzo vađenje iz 
zaštitnog omotača. 
Neodgovarajuća ponuda – nešto lošija obrada plastike, otežano vađenje iz 
zaštitnog omotača. 

55 Drveni štapići za bris sa 
namotanom vatom 

Kriterijum - najniža cena iz grupe odgovarajućih ponuda 
Ocenjivaće se čvrstina i obrada drveta i čvrstina namotaja vate, ne sme da 
spada sa štapića niti da se “razlistava”. 
Odgovarajuća ponuda - čvrsto i glatko obrađen drveni štapić, čvrst namotaj 
vate koji se ne raslojava. 
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Neodgovarajuća ponuda – krto i lako lomljiva drvo štapića, labav namotaj 
vate koji se raslojava ili spade 

56,57 Polipropilenski autoklavabilni 
zapušači ("kapice") za 
epruvete 

Kriterijum - najniža cena iz grupe odgovarajućih ponuda 
Odgovarajuća ponuda – zapušači koji su traženih karakteristika, i idu na 
epruvetu, a ne u epruvetu 
Neodgovarajuća ponuda – proizvod koji nema tražene karakteristike  

58 Nastavci za automatske pipete Kriterijum - najniža cena iz grupe odgovarajućih ponuda 
Odgovarajuća ponuda – nastavci dobro i čvrsto naležu na automatske pipete 
Eppendorf, lako se stavljaju i lako skidaju sa pipete. 
Neodgovarajuća ponuda– nastavci se teško stavljaju i skidaju ili spadaju sa 
pipete. 

59-62 Laboratorijsko staklo Ocenjivaće se kvalitet i osobine stakla. 
Odličan kvalitet (60)- borsilikatno staklo; posedovanje standarda, odnosno 
sertifikata za robu, ISO 1776 i ISO 3585. 
Zadovoljavajućim kvalitetom (10) oceniće se roba bez sertifikata o 
ispunjavanju ovih standarda. 

63,64 Staklena boca sa plastičnim 
autoklavabilnim zapušačem na 
navoj 

Kriterijum - najniža cena iz grupe odgovarajućih ponuda 
Odgovarajuća ponuda – proizvod koji ima tražene karakteristike 
(autoklavabilni zapušač, odgovarajuća zapremina) 
Neodgovarajuća ponuda – proizvod koji nema sve ražene karakteristike 

65 Predmetna stakla Kriterijum - najniža cena iz grupe odgovarajućih ponuda 
Odgovarajuća ponuda -  dobar kvalitet obrade stakla - ivice predmetnog 
stakla glatke i fino obrađene, bez oštrih ivica i opiljaka stakla koji bi mogli da 
poseku 
Neodgovarajuća ponuda - predmetna stakla oštrih i nedovoljno glatko 
obrađenih ivica sa opiljcima koji se odvajaju prilikom manipulacije. 

66,67 Pokrovna stakalca, staklene 
perle 

Kriterijum - najniža cena 

68 Držači za eze Kriterijum - najniža cena iz grupe odgovarajućih ponuda 
Ocenjivaće se ergonomske karakteristike (mora da bude lak za držanje u 
ruci), kao i dužina (treba da bude između 23cm i 26cm zbog da bi mogli da se 
koriste u  besplamenim sterilizatorima) i dizajn (plastificirana drška ili ne). 
Odgovarajuća ponuda – držači koji su laki, odgovarajuće dužine i sa 
plastificiranom drškom. 
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Neodgovarajuća ponuda – držači neodgovarajuće dužine i bez zaštitnog 
plastičnog omotača, teški za držanje i manipulaciju 

69,70 Eze žičane Kriterijum - najniža cena iz grupe odgovarajućih ponuda 
Ocenjivaće se čvrstoća žice (poželjna je manja savitljivost i manja krtost). 
Odgovarajuća ponuda – eze koje se ne savijaju ili se neznatno savijaju pri 
radu, i ne lome se. 
Neodgovarajuća ponuda  - previše savitljive eze sa kojima je rad jako otežan, 
koje pucaju i lome se 

71 Plastične eze od 10 µL, tvrde Kriterijum - najniža cena iz grupe odgovarajućih ponuda 
Ocenjivaće se tvrdoća i savitljivost plastike. Poželjna je veća tvrdoća, tj. manja 
savitljivost. 
Odgovarajuća ponuda – tvrđe eze koje se ne savijaju lako pri radu. 
Neodgovarajuća ponuda – eze od previše mekane i savitljive plastike koje se 
nekontrolisano savijaju pri radu pri čemu dolazi do neželjenog prskanja 
tečnosti i infektivnog materijala. 

72 Sigurnosna rukavica za 
manipul. vrućim predmetima 

Kriterijum - najniža cena 

73,74 Kese za autoklavisanje    Kriterijum - najniža cena iz grupe odgovarajućih ponuda 
Ocenjivaće se kvalitet plastike (kesa ne sme da se rastopi tokom 
autoklavisanja i mora da ostane intaktna, tj. da sadržaj ne curi iz nje). 
Dimenzije moraju da budu identične ili vrlo približne zahtevanim. 
Odgovarajuća ponuda – kvalitetna plastika koja se ne rastopi pri 
autoklavisanju i iz nje ne curi otpad, odgovarajućih dimenzija. 
Neodgovarajuća ponuda – kese koje rastope pri autoklavisanju, ili njihove 
dimenzije značajnije odstupaju od zahtevanih. 

75,76 Proizvodi za kontrolu 
sterilizacije 

Kriterijum - najniža cena 

77 Biološki produkti (krv i 

organi) laboratorijskih 

životinja 

Kriterijum - najniža cena iz grupe odgovarajućih ponuda 
Odgovarajuća ponuda – Navedeni produkti moraju da budu dnevno sveži, i sa 
odgovarajućim dokazom o tome  dopremljeni u laboratoriju neposredno 
nakon uzimanja od laboratorijskih životinja 
Neodgovarajuća ponuda – Produkti koji su uzeti jedan ili više dana ranije i 
skladišteni u međuvremenu 

78 Salmonella polivalentan 

(omnivalentan) serum 

Kriterijum - najniža cena 
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79 Potrošni materijal za 
Bact/Alert i Vitek 2 Compact 

Kriterijum - najniža cena 

       НАПОМЕНА:ОБАВЕЗНА ДОСТАВА УЗОРАКА ПО ТАБЕЛИ /узорке доставити најкасније до дана отваранја понуда/ 

 

Понуђач је у обавези да достави узорке за производе који нису коришћени у Лабораторији за клиничку микробиологију Института током последње 

две године, за партије наведене у табели у прилогу. Узорци треба да буду јасно обележени бројем партије, уз приложени образац евиденције. Узорке 

треба доставити што раније како би били благовремено тестирани. Обавезно је уз узорке приложити детаљну техничку спецификацију производа. 

LABORATORIJA ZA KLINIČKU MIKROBIOLOGIJU  
PARTIJA TRAŽENI UZORCI – minimum uzoraka koje je obavezno dostaviti 
1 Antibiogram diskovi (BD ili ekviv.)  Obavezan uzorak: svi antibiotici iz partije 

2 E test trake Obavezan uzorak: svi antibiotici iz partije 

3-21 Bakteriološke podloge - dehidrirane Obavezni uzorci za partije 4, 9, 19 i 20 

22 Gotove bakteriološke podloge posebne namene Obavezni uzorci za partije 22/1 i 22/2 

23 Gotove bakteriološke podloge za izolaciju i ispitivanje 
antimikrobne rezistencije 

Obavezni uzorci za sve partije 

24 Gotove bakteriološke podloge za transport i čuvanje Obavezni uzorci za sve stavke  

30-34, 38 Dijagnostički testovi Obavezni uzorci za sve stavke 

41,42 Bakteriološke boje i imerziono ulje  Obavezni uzorci za sve stavke  

47-57 Plastično laboratorijsko posuđe i dr. potrošni materijal Obavezni uzorci za sve partije 

58 Nastavci za automatske pipete Obavezni uzorci za sve stavke 

59-67 Stakleno laboratorijsko posuđe i pribor Obavezni uzorci za partiju 65 

68-71 Eze i držači za eze Obavezni uzorci za sve partije 

72-76 Sterilizacija i kontrola sterilizacije Obavezni uzorci za partije 73,74 
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 Лабораторија за проточну цитометрију и имунологију 
Описи и техничке карактеристике наведени су у табели понуде осим: 

ОПИС И ТЕХНИЧКЕ карактеристике за следеће партије: 

 

 

Партије  111-118  ИМУНОЛОШКИ ТЕСТОВИ   

Понуђачи морају приложити сертификат за произвођача ЕN ISO 13485.  Сви тестови треба да садрже позитивну и негативну контролу 

и најмање четири калибратора различитих концентрација. Добијене вредности треба код свих тестова да буду изражене кao IU/ml или 

кao U/ml. 

  

Партија 87 :  ИМУНОЛОШКИ ТЕСТОВИ  за инхалационе и нутритивне алергене 

Затворен систем, да би тест био оцењен као одговарајући  мора бити таквог квалитета да подразумева брзину и једноставност извођења 

теста, панел алергена мора бити прилагођен алергијском профилу у Србији; понуђач је у обавези да уз понуду приложи документацију 

о специфичности и сензитивности теста. 

 

Партија 94, Гарантни рок за аутоматску пипету –најмање 36 месеци 

 

 Биохемијска Лабораторија 

Обавезна достава узорака за партије 160 и 162 

НАПОМЕНА: Због великог броја партија у предметном поступку јавне набавке, а ради ефикаснијег и бржег уноса података у Записник о 

јавном отварању понуда, наручилац обавештава понуђаче да на интернет страници наручиоца www.imd.org.rs могу преузети табелу 

финансијске понуде из  конкурсне документације у word-u у које ће уносити захтеване податке- цене.  

Попуњене табеле, понуђачи треба да сниме на CD-у и доставе у коверти уз понуду.  

Наручилац неће одбити понуде понуђача који у оквиру својих понуда не доставе податке на CD-у али ће понуђачи бити у обавези да у року 

од једног дана од дана отварања понуда доставе CD са наведеним подацима уколико  пропусте да их  доставе уз понуду. 

Наручилац посебно напомиње да је за оцену понуда меродавна само она понуда која је поднета у писаној форми на обрасцима из конкурсне 

документације.  
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 Процењене вредности по партијама без ПДВ-а 
 Лабораторија за клиничку микробиологију 

 

1 Antibiogram diskovi (Biorad ili ekviv.) 852,900.00 

2 E test trake 21,300.00 

3--21 Bakteriološke podloge - dehidrirane 653,338.00 

22 Gotove bakteriološke podloge posebne namene 97,480.00 

23 Gotove bakteriološke podloge za izolaciju i ispitivanje antimikrobne 
rezistencije  

936,000.00 

24--25 Gotove bakteriološke podloge za transport i čuvanje 235,210.00 

26--27 Kultivisanje pod posebnim uslovima 366,200.00 

28--39 Dijagnostički testovi 1,354,491.00 

40 Dijagnostički testovi za detekciju respiratornih patogena 765,000.00 

41--42 Bakteriološke boje i imerziono ulje  112,425.00 

43--46 Hemikalije 10,120.00 

47--57 Plastično laboratorijsko posuĎe i dr. potrošni materijal 1,160,000.00 

58 Nastavci za automatske pipete 44,000.00 

59--67 Stakleno laboratorijsko posuĎe i pribor 52,260.00 

68--71 Eze, držači za eze 280,990.00 

72--76 Sterilizacija i kontrola sterilizacije 396,000.00 

77 Biološki produkti (krv i organi) dobijeni od laboratorijskih životinja za potrebe 
laboratorijske dijagnostike 

1,050,704.00 

78 Dijagnostički serumi 23,500.00 

79 Potrošni materijal za Bact/Alert i Vitek 2 Compact 5,719,863.00 

                                                      Укупно:     14,131,781.00 
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 Лабораторијa за проточну цитометрију и имунологију 

 
 

80 REAGENSI ZA HEMATOLOŠKI ANALIZATOR COULTER ACTdiff™  247,828.00 

81 REAGENSI I MONOKLONSKA ANTITELA za protočni citometar  BD 
FACSCalibur,  BECTON DICKINSON ili ekv. 

1,332,352.00 

82 REAGENSI I MONOKLONSKA ANTITELA za protočni citometar  BD 
FACSCalibur, DAKO ili ekv. 

192,990.00 

83 REAGENSI I MONOKLONSKA ANTITELA za protočni citometar  BD 
FACSCalibur, BECKMAN COULTER ili ekv. 

985,164.00 

84  REAGENSI I MONOKLONSKA ANTITELA za protočni citometar  BD 
FACSCalibur, INVITROGEN ili ekv                                                      

174,087.00 

85  IMUNOLOŠKI RID TESTOVI , SIEMENS ili ekv 323,077.96 

86 IMUNOLOŠKI ELISA TESTOVI , ORGENTEC ili ekv 93,600.00 

87 IMUNOLOŠKI TESTOVI za inhalacione i nutritivne alergene, MEDIWISS 
Analytic GmbH ili ekv 

720,000.00 

88-98 Laboratorijski pribor od plastike 249,400.00 

99-100 Laboratorijski pribor od stakla 13,550.00 

101-109 Hemikalije i ostalo 74,076.00 

110 Mikroglas sistem-sanduk za odlaganje preparata 32,000.00 

111-118    IMUNOLOŠKI ELISA TESTOVI , ORGENTEC ili ekv  1,139,860.00 

119 Reagensi za automatski laser nefelometar  4,700,000.00 

 UKUPNO 10,277,984.00 
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 Биoхемијскa лабораторијa 
 

120  REAGENSI ZA HEMATOLOSKI BROJAC ADVIA120 -  3,256,336.00 

121 REAGENSI, DETERDZENTI I POTROSNI MATERIJAL ZA APARATE firme ABBOTT  9,544,254.00 

122 REAGENSI, DETERDZENTI I POTROSNI MATERIJAL ZA APARAT KRYPTOR, BRAHMS 4,952,240.00 

123 
REAGENSI, DETERDZENTI I POTROSNI MATERIJAL ZA APARAT cobas e 411 i ELECSYS2010, 
ROCHE 13,260,000.00 

124 POC SISTEM ZA ANALIZU HbA1c iz kapilarne krvi i CISTATINA C za jednokratnu upotrebu 1,106,000.00 

125 TRAKE ZA URINSKI ANALIZATOR URISCAN 535,260.00 

126 TERMALNI PAPIR ZA URINSKI ANALIZATOR URISCAN 3,000.00 

127 GLUKOZA PULVIS ZA OGT TEST (za PER OS upotrebu) 29,754.00 

128  REAGENS ZA ODREDJIVANJE 17-OH-P (ELISA) 228,000.00 

129 RASTVORI ZA BOJENJE RAZMAZA  70,600.00 

130 REAGENSI  2,300.00 

131 
REAGENSI, DETERDZENTI I POTROSNI MATERIJAL ZA APARAT COBAS c 501, 

ROCHE 14,303,808.00 

132-
159 HEMIKALIJE 415,800.80 

160 NASTAVCI ZA AUTOMATSKU PIPETU Eppendorf , Sarsted ili ekvivalentno 193,500.00 

161 NASTAVAK ZA PIPETU BECKMAN 79,000.00 

162 MIKROTUBE CENTRIFUŠKE 89,190.00 

163 EPRUVETE plastiĉne sa ĉepom 640,000.00 

164 EPRUVETE KONUSNE 117,000.00 

165 POSUDE ZA URIN, NESTERILNE 252,000.00 
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166 ĈAŠE STAKLENE 2,710.92 

167  MENZURE 12,923.50 

168 ERLENMAJERI 25,170.08 

169 NORMALNI SUDOVI 15,936.20 

170 LEVAK STAKLENI 12,345.00 

171 STAKLENI ŠTAPIĆI 1,250.00 

172 PIPETE GRADUISANE 6,630.50 

173 PIPETE TRBUŠASTE 1,537.90 

174 CEVĈICE ZA HEMATOKRIT 1,560.00 

175 LABORATORIJSKO STAKLO ZA MIKROSKOPIRANJE 76,452.00 

176 LANCETE ZA VAĐENJE KAPILARNE KRVI 14,420.00 

177 NASTAVAK ZA  ACCU-CHEK 952,000.00 

178 TEST ZA OKULTNO KRVARENJE 11,700.00 

179 KUTIJA ZA ĈUVANJE PREDMETNIH STAKALA 13,560.00 

180 INDIKATOR pH TRAĈICE 19,585.75 

181 Wathman papir za jontoforezu 153,660.00 

182 
Reagensi i potrošni materijal za monokanalni analizator za odreĊivanje glukoze 

"Beckman" 152,300.00 

183 Sijalice za svetlosni mikroskop 6,500.00 

  
50,558,285.00 

 Одељење за клиничку патологију 

 
184 Потрошни материјал за обраду ткива и хистохемијска бојења 1,106,360.00 

185 Потрошни материјал за имунохистохемијска бојења 971,940.00 

186-210 Хемикалије 220,036.00 

211-224 Медицинска средства од стакла, пластике И слицно 87,031.00 

225-233 Медицинска средства за цитолошку гинеколошку лабораторију 127,159.00 

  2,512,526.00 
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IV  УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ.75 И 76.ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ 

УСЛОВА 

 

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

 

1.1. Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који испуњава обавезне услове за учешће у поступку јавне набавке дефинисане 

чл. 75. Закона, и то: 

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

2) Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за 

кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (чл. 75. 

ст. 1. тач. 2) Закона); 

3) Да му није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време објављивања позива за подношење понуде (чл. 75. ст. 1. тач. 3) 

Закона); 

4) Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на 

њеној територији (чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона); 

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

Министарства здравља 

6) Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, 

запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да гарантује да је ималац права интелектуалне својине (чл. 75. ст. 2. Закона). 

 

7) Додатни услови:  

 
 

ЗА ЛАБОРАТОРИЈУ ЗА КЛИНИЧКУ МИКРОБИОЛОГИЈУ 

 

      7/1  Стандард произвођача ИСО 13485 (осим за партије 43- 46, 58-67, 72-77) који треба да важи у периоду отварања тендера 

      7/2  Декларација о конформитету (CE знак за сваки понуђени производ који спада у категорију IVD ) 

      7/3  Решење о регистрацији издато од стране Агенције за лекове за сваки понуђени производ - уколико постоји обавеза регистрације. Ако је производ 

регистрован од стране          другог предузећа, понуђач мора да приложи овлашћење тог правног лица да може да користи његово решење о регистрацији, тј.   

овлашћење носиоца дозволе за стављање у промет 

 

      7/4 Ауторизација произвођача да понуђач може да понуди његове производе на овом тендеру са роком важења до краја периода трајања тендера             

Доказ: Понуђач је дужан да у оквиру својепонуде достави важећи уговор закључен са произвођачем за добра која су предмет  
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набавке или његовим екслузивним дистрибутером за територију Републике Србије или важеће овлашћење за учествовање у предметном поступку издато 

од стране произвођача добара или његовог ексклузивног дистрбутера за територију Републике Србије.  

  Напомена: Уколико понуђач доставља уговор са ексклузивним дистрибутером или важеће овлашћење издато од стране ексклузивног дистрбутера за 

територију Републике Србије дужан је да достави и уговор произвођача и ексклузивног дистрибутера.  

 

 

        7/5 Неопходно је да понуђач поднесе изјаву да ће током целог трајања важења тендера испоручивати исту робу коју је понудио на тендеру и послао као узорке 

(истог роизвођача и техничких карактеристика). 

       7/6  Доказ о лагеру  - Изјава понуђача,  оверена и потписана од стране овлашћеног лица  да понуђач поседује лагер  понуђених производа  тј. да  ће све време 

трајања поступка набавке располагати са најмање 10%  понуђених количина добара.  

 

 

 ЗА ЛАБОРАТОРИЈУ ЗА ПРОТОЧНУ ЦИТОМЕТРИЈУ И ИМУНОЛОГИЈУ 

 

        7/7     За партију 94, аутоматска пипета доставити  Потврду о ауторизованом сервису издату од стране произвођача опреме. Уколико понуђач није у    

исто време и овлашћени сервис, потребно је доставити и Уговор између понуђача и сревиса 

 

         7/8           За партије 86,111-118 понуђачи треба да приложе сертификат за произвођача тестова EN ISO 13485. 

 

              ЗА  ОДЕЉЕЊЕ ЗА КЛИНИЧКУ ПАТОЛОГИЈУ 

        7/9       Сертификат о примени ИСО стандарда 9001 за понуђача. 

 

 ЗА БИОХЕМИЈСКУ ЛАБОРАТОРИЈУ 

 

         7/10      За партију 121  обавезно је доставити потврду од стране произвођача опреме /ABBOTT-a/ да су реагенси сертификовани и валидирани. 
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1.2. Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 80. Закона, подизвођач мора да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. 

тач. 1) до 4) Закона и услов из члана 75. став 1. тачка 5) Закона, за део набавке који ће понуђач извршити преко подизвођача.   

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

додатне услове испуњавају заједно.  

Услов из члана 75. став 1. тач. 5) Закона, дужан је да испуни понуђач из групе понуђача којем је поверено извршење дела набавке за који је 

неопходна испуњеност тог услова. 

 

 

 

 

2.УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА 

 

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

 

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

2) Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона - Доказ: Правна лица: 1) Извод из казнене евиденције, односно уверењe основног суда на чијем подручју се налази 

седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за 

кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре; 2) Извод из 

казнене евиденције Посебног одељења за организовани криминал Вишег суда у Београду, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за неко од 

кривичних дела организованог криминала; 3) Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да 

законски заступник понуђача није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или 

давања мита, кривично дело преваре и неко од кривичних дела организованог криминала (захтев се може поднети према месту рођења или према месту 

пребивалишта законског заступника). Уколико понуђач има више законских заступника дужан је да достави доказ за сваког од њих.  Предузетници и 

физичка лица: Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да није осуђиван за неко од 

кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, 

кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта). 

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

3) Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 3) Закона - Доказ: Правна лица: Потврде привредног и прекршајног суда да му није изречена мера забране обављања 

делатности, или потврда Агенције за привредне регистре да код тог органа није регистровано, да му је као привредном друштву изречена мера забране 

обављања делатности, која је на снази у време објаве позива за подношење понуда; Предузетници: Потврда прекршајног суда да му није изречена мера 
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забране обављања делатности, или потврда Агенције за привредне регистре да код тог органа није регистровано, да му је као привредном субјекту 

изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време објаве позива за подношење понуда Физичка лица: Потврда прекршајног суда да му 

није изречена мера забране обављања одређених послова.  

Доказ мора бити издат након објављивања позива за подношење понуда;  

4) Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона - Доказ: Уверење Пореске управе Министарства финансија и привреде да је измирио доспеле порезе и доприносе и 

уверење надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода или потврду Агенције за приватизацију 

да се понуђач налази у поступку приватизације.  

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

5) Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 5) Закона – Доказ: решење Министарства здравља. Дозвола мора бити важећа. 

6) Услов из члана чл. 75. ст. 2.  - Доказ: Потписан о оверен Oбразац изјаве (Образац изјаве, дат је у поглављу XI). Изјава мора да буде потписана од стране 

овлашћеног лица понуђача и оверена печатом. Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког 

понуђача из групе понуђача и оверена печатом.  

 

 

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

ЗА ЛАБОРАТОРИЈУ ЗА КЛИНИЧКУ МИКРОБИОЛОГИЈУ 

 

      7/1  Стандард произвођача ИСО 13485 (осим за партије 43- 46, 58-67, 72-77) који треба да важи у периоду отварања тендера 

      7/2  Декларација о конформитету (CE знак за сваки понуђени производ који спада у категорију IVD ) 

      7/3  Решење о регистрацији издато од стране Агенције за лекове за сваки понуђени производ - уколико постоји обавеза регистрације. Ако је производ 

регистрован од стране          другог предузећа, понуђач мора да приложи овлашћење тог правног лица да може да користи његово решење о регистрацији, тј.   

овлашћење носиоца дозволе за стављање у промет 

 

      7/4 Ауторизација произвођача да понуђач може да понуди његове производе на овом тендеру са роком важења до краја периода трајања тендера             

Доказ: Понуђач је дужан да у оквиру својепонуде достави важећи уговор закључен са произвођачем за добра која су предмет  

набавке или његовим екслузивним дистрибутером за територију Републике Србије или важеће овлашћење за учествовање у предметном поступку издато 

од стране произвођача добара или његовог ексклузивног дистрбутера за територију Републике Србије.  

  Напомена: Уколико понуђач доставља уговор са ексклузивним дистрибутером или важеће овлашћење издато од стране ексклузивног дистрбутера за 

територију Републике Србије дужан је да достави и уговор произвођача и ексклузивног дистрибутера.  

 

 

        7/5 Неопходно је да понуђач поднесе изјаву да ће током целог трајања важења тендера испоручивати исту робу коју је понудио на тендеру и послао као узорке 

(истог роизвођача и техничких карактеристика). 
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       7/6  Доказ о лагеру  - Изјава понуђача,  оверена и потписана од стране овлашћеног лица  да понуђач поседује лагер производа које нуди тј. да  ће све време 

трајања поступка набавке располагати са најмање 10%  понуђених количина добара.  

 

 ЗА ЛАБОРАТОРИЈУ ЗА ПРОТОЧНУ ЦИТОМЕТРИЈУ И ИМУНОЛОГИЈУ 

 

        7/7     За партију 94, аутоматска пипета доставити  Потврду о ауторизованом сервису издату од стране произвођача опреме. Уколико понуђач није у    

исто време и овлашћени сервис, потребно је доставити и Уговор између понуђача и сревиса 

 

         7/8           За партије 86,111-118 понуђачи треба да приложе сертификат за произвођача тестова EN ISO 13485. 

 

          ОДЕЉЕЊЕ ЗА КЛИНИЧКУ ПАТОЛОГИЈУ 

        7/9       Сертификат о примени ИСО стандарда 9001 за понуђача. 

 

ЗА БИОХЕМИЈСКУ ЛАБОРАТОРИЈУ 

 

         7/10      За партију 121  обавезно је доставити потврду од стране произвођача опреме /ABBOTT-a/ да су реагенси сертификовани и валидирани. 

 

 

 

 

Уколико понуду подноси група понуђача понуђач је дужан да за  сваког члана групе достави наведене доказе да испуњава услове из члана 75. став 

1. тач. 1) до 4), а доказ из члана 75. став 1. тач. 5) Закона, дужан је да достави понуђач из групе понуђача којем је поверено извршење дела набавке за 

који је неопходна испуњеност тог услова.  

Додатне услове група понуђача испуњава заједно. 
 
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, понуђач је дужан да за подизвођача достави доказе да испуњава услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) 

Закона, а доказ из члана 75. став 1. тач. 5) Закона, за део набавке који ће понуђач извршити преко подизвођача.   

Наведене доказе о испуњености услова понуђач може доставити у виду неоверених копија, а наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од 

понуђача, чија је понуда на основу извештаја за јавну набавку оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих 

доказа. 

 

У случају да наручилац то затражи а понуђач у остављеном, примереном року који не може бити краћи од пет дана, не достави на увид оригинал или оверену 

копију тражених доказа, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву. 

 

Понуђачи који су регистровани у регистру који води Агенција за привредне регистре не морају да доставе доказ из чл.  75. ст. 1. тач. 1) Извод из регистра Агенције 

за привредне регистре, који је јавно доступан на интернет страници Агенције за привредне регистре. 
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Сходно члану 78. Закона о јавним набавкама, лице уписано у Регистар понуђача није дужно да приликом подношења понуде доказује испуњеност обавезних 

услова.Довољно је навести интернет страницу на којој се може видети упис у Регистар или доставити копију Решења о упису у регистар понуђача. 

Наручилац неће одбити понуду као неприхватљиву, уколико не садржи доказ одређен конкурсном документацијом, ако понуђач наведе у понуди интернет страницу 

на којој су подаци који су тражени у оквиру услова јавно доступни. 

 

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

уређује електронски документ, осим уколико подноси електронску понуду када се доказ доставља у изворном електронском облику. Ако се у држави у којој 

понуђач има седиште не издају тражени докази, понуђач може, уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и материјалном одговорношћу 

оверену пред судским или управним органом, јавним бележником или другим надлежним органом те државе. 

Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су документи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране 

надлежних органа те државе. 

Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до 

доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је документује на прописани начин. 
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V  УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ 

 

1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА 

Понуђач подноси понуду на српском језику. Каталози и сертификати могу бити на енглеском или немачком језику. 

Наручилац који у поступку прегледа и оцене понуда утврди да би део понуде требало да буде преведен на српски језик, одредиће понуђачу примерен рок у којем је 

дужан да изврши превод тог дела понуде. У случају спора релевантна је верзија конкурсне документације, односно понуде, на српском језику. 

2. НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА 

Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији.  

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача.  

У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој 

понуди.Понуду доставити на адресу: Институт за здравствену заштиту мајке и детета Србије „др Вукан Чупић“, Радоја Дакића 6 – 8, Нови Београд 11070, 

са назнаком: ,,Понуда за јавну набавку добара Лабораторијски материјал за:  

 Лабораторију за клиничку микробиологију  

 Лабораторију за имунологију и проточну цитометрију  

 Бихемијску лабораторију 

 Одељење за клиничку патологију 

 

 ЈН бр. 12/2014 - НЕ ОТВАРАТИ”.  
 

Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 10.06.2014 .г. до 9:00 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 наручулац ће понуђачу предати потврду пријема понуде. У потврди о пријему наручилац ће 

навести датум и сат пријема понуде.  

Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, 

сматраће се неблаговременом. 

3.ПАРТИЈЕ 

- Понуђач може да поднесе понуду за једну или више партија. Понуда мора да обухвати најмање једну целокупну партију. 
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- У случају да понуђач поднесе понуду за две или више партија, она мора бити поднета тако да се може оцењивати за сваку партију посебно. 

Докази из чл. 75. и 76. Закона, у случају да понуђач поднесе понуду за две или више партија, не морају бити достављени за сваку партију посебно, односно могу 

бити достављени у једном примерку за све партије. 

4.  ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА 

Подношење понуде са варијантама није дозвољено. 

5. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ 

У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду на начин који је одређен за подношење понуде. 

Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа накнадно доставља.  

Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: Институт за здравствену заштиту мајке и детета Србије „Др Вукан Чупић“ Радоја Дакића 6 – 

8,  са назнаком: 

„Измена понуде/ Допуна понуде/ Опозив понуде / Измена и допуна понуде за јавну набавку добара –  Лабораторијски материјала за:  

 Лабораторију за клиничку микробиологију  

 Лабораторију за имунологију и проточну цитометрију  

 Бихемијску лабораторију 

 Одељење за клиничку патологију 

 

 ЈН бр.12/2014 - НЕ ОТВАРАТИ” 

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о 

групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди. 

По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју понуду. 

 

6. УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ  

Понуђач може да поднесе само једну понуду.  

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. 
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У Обрасцу понуде (поглавље VI), понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да ли подноси понуду самостално, или као заједничку понуду, или 

подноси понуду са подизвођачем. 

 

7. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде (поглавље VI) наведе да понуду подноси са подизвођачем, проценат укупне 

вредности набавке који ће поверити подизвођачу,  а који не може бити већи од 50%, као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.  

Понуђач у Обрасцу понуде наводи назив и седиште подизвођача, уколико ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу. 

Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који подноси понуду са подизвођачем, тај подизвођач  ће бити наведен и у уговору о 

јавној набавци.  

Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су наведени у поглављу IV конкурсне документације, у складу са Упутством како 

се доказује испуњеност услова. 

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

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

 

8. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА 

Понуду може поднети група понуђача. 

Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде мора бити споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују 

на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке из члана 81. ст. 4. тач. 1) до 6) Закона и то податке о:  

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

 понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор,  

 понуђачу који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења,  

 понуђачу који ће издати рачун,  
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 рачуну на који ће бити извршено плаћање,  

 обавезама сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора. 

 

Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су наведени у поглављу IV конкурсне документације, у складу са Упутством како се 

доказује испуњеност услова. 

Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.  

Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или заједничку понуду у име задругара. 

Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са законом. 

Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају 

задругари. 

 

9. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ  ПОНУДЕ 

 

9.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања. 

Минимум 60 дана од  дана испоставе фактуре. 

Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача. 

Понуђачу није дозвољено да захтева аванс. 

 

9.2. Захтев у погледу рока (испоруке добара) 

Рок испоруке:  

Лабораторију за клиничку микробиологију : сукцесивно по договору са наручиоцем, 48 сати од момента поруџбине 

 Лабораторију за имунологију и проточну цитометрију : испорука тестова и реагенаса  обављаће се  по месечним требовањима по договору са наручиоцем у 

року од  седам дана од  поруџбине   за партије 80,85-87,89-93;95-100; 111-119 ;  рок испоруке за партије 81,82,83,84,101-110 је  по договору са наручиоцем а 

највише 4-6 недеља од дана поруџбине. 

Бихемијска лабораторија: сукцесивно по договору са наручиоцем, 48 сати од момента поруџбине 

 

Одељење за клиничку патологију: сукцесивно по договору са наручиоцем, 48 сати од момента поруџбине 

 

9.3. Захтев у погледу рока важења понуде 

Рок важења понуде не може бити краћи од 60 дана од дана отварања понуда. 

9.4Захтев у погледу гарантног рока 

Гарантни рок за партију 94. Аутоматска пипета: најмање 36 месеци. 
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У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику затражи од понуђача продужење рока важења понуде. 

Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде на може мењати понуду. 

 

10. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У ПОНУДИ 

Цене у понуди морају бити исказане у динарима без обрачунатог ПДВ-а. 

Образац структуре цена понуђачи попуњавају у складу са упутством датим у конкурсној документацији. Образац структуре цене је саставни део образца понуде. 

Цена је фиксна и не може се мењати.  

Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са чланом 92. Закона. 

 

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

Изабрани понуђач је дужан да достави средстви финансијског обезбеђења за добро извршење посла и то: 

1) Mеницу за добро извршење посла  и то:  

Бланко сопствену меницу, која мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије. Меница мора бити оверена печатом и потписана 

од стране лица овлашћеног за заступање, а уз исту мора бити достављено попуњено и оверено менично овлашћење - писмо, са назначеним износом од 10%  од 

укупне вредности уговора без ПДВ-а. Уз меницу мора бити достављена копија картона депонованих потписа који је издат од стране пословне банке коју понуђач 

наводи у меничном овлашћењу - писму.  Изабрани понуђач  се обавезује да у року од 7 дана од дана закључења уговора достави меницу за добро извршење посла.  

Средство финансијског обезбеђења  за добро извршење посла траје најмање онолико колико траје рок за испуњење обавезе понуђача која је предмет обезбеђења. 

 

 

12. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ 

ПОДИЗВОЂАЧЕ  

Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на располагање. 

13. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ 

Заинтересовано лице може, у писаном облику [путем поште на адресу наручиоца  Институт за здравствену заштиту мајке и детета Србије „Др Вукан Чупић“ 

Радоја Дакића 6-8, Нови Београд 11070, или e-mail-oм  на адресу  javna.nabavka@imd.org.rs или факсом на број.011/2609-869] тражити од наручиоца додатне 

информације или појашњења у вези са припремањем понуде, најкасније 5 дана пре истека рока за подношење понуде.  

Наручилац ће заинтересованом лицу у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, 

одговор доставити у писаном облику и истовремено ће ту информацију објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.  

Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације,  
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ЈН бр. 12/2014. Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 или мање дана пре истека рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за 

подношење понуда и објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда.  

По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити да допуњује конкурсну документацију.  

Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде телефоном није дозвољено.  

Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен чланом 20. Закона. 

14. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ 

ПОДИЗВОЂАЧА  

После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у писаном облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при 

прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача (члан 93. Закона).  

Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно извршити контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац 

ће понуђачу оставити примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да омогући наручиоцу контролу (увид) код понуђача, као и код његовог 

подизвођача.  

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

У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена. 

Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.  

 

15. ДОДАТНО ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ИСПУЊЕЊА УГОВОРНИХ ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА КОЈИ СЕ НАЛАЗЕ НА СПИСКУ НЕГАТИВНИХ РЕФЕРЕНЦИ 

Понуђач који се налази на списку негативних референци који води Управа за јавне набавке, у складу са чланом 83. Закона, а који има негативну референцу за 

предмет набавке који није истоврстан предмету ове јавне набавке, а уколико таквом понуђачу буде додељен уговор, дужан је да у тренутку закључења уговора 

преда наручиоцу бланко сопствену меницу  за добро извршење посла, у висини од 15%,  (уместо 10% из тачке 11. Упутства понуђачима како да сачине 

понуду) од укупне вредности уговора без ПДВ-а, са роком важности који је 30 (тридесет) дана дужи од истека рока за коначно извршење посла. Ако се за време 

трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, важност средства обезбеђења  за добро извршење посла мора да се продужи. 

16. ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА, ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ СЕ ДОДЕЉУЈЕ УГОВОР И 

МЕТОДОЛОГИЈА ЗА ДОДЕЛУ ПОНДЕРА ЗА СВАКИ ЕЛЕМЕНТ КРИТЕРИЈУМА 

 ЛАБОРАТОРИЈА ЗА КЛИНИЧКУ МИКРОБИОЛОГИЈУ 

ЗА ПАРТИЈЕ  1-18, 20-58, 63-79     критеријум је   најнижа понуђена цена  
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ЗА ПАРТИЈЕ  19, 59-62  критеријум је  економски најповољнија понуда са елементима критеријумима:  цена 40 пондера, квалитет 60 

пондера 

Цена се бодује по формули: 

Најнижа понуђена цена  Х 40 

_______________________ 

Понуђена цена 

Квалитет се бодује на следећи начин: 

Одличан квалитет -60 пондера, задовољавајући квалитет – 10 пондера 

ЛАБОРАТОРИЈА ЗА КЛИНИЧКУ МИКРОБИОЛОГИЈУ- ОЦЕЊИВАЊЕ КВАЛИТЕТА 

partija naziv proizvoda kriterijumi za ocenjivanje kvaliteta 

19 SS agar, dehidrirana podloga Odličnim kvalitetom (60) biće ocenjena ponuda u kojoj je ponuđena podloga 
koja zadovolji pri testiranju sterilnosti i fertilnosti i koja je u granuliranom 
obliku. 
Zadovoljavajućim kvalitetom (10) biće ocenjena ponuda u kojoj je ponuđena 
podloga koja zadovolji pri testiranju sterilnosti i fertilnosti, a koja je u obliku 
praha. 
Neodgovarajuća ponuda - podloge koje ne zadovolje uslov sterilnosti i 
fertilnosti. 

59-62 Laboratorijsko staklo Ocenjivaće se kvalitet i osobine stakla. 
Odličan kvalitet (60)- borsilikatno staklo; posedovanje standarda, odnosno 
sertifikata za robu, ISO 1776 i ISO 3585. 
Zadovoljavajućim kvalitetom (10) oceniće se roba bez sertifikata o 
ispunjavanju ovih standarda. 
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    ЛАБОРАТОРИЈА ЗА ПРОТОЧНУ ЦИТОМЕТРИЈУ И ИМУНОЛОГИЈУ 

             Критеријум је   најнижа понуђена цена 

 БИОХЕМИЈСКА ЛАБОРАТОРИЈА 

      Критеријум је   најнижа понуђена цена  
 

 ОДЕЉЕЊЕ ЗА КЛИНИЧКУ ПАТОЛОГИЈУ 

             Критеријум је   најнижа понуђена цена  
 

17. ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ ИЗВРШИТИ ДОДЕЛУ УГОВОРА У СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ 

ИЛИ ВИШЕ ПОНУДА СА ИСТОМ ПОНУЂЕНОМ ЦЕНОМ  

Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену за понуђене партије најповољнија ће се бирати по редоследу пријема понуда на архиви 

Института. 

18. ПОШТОВАЊЕ ОБАВЕЗА КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА  

Понуђач је дужан да у оквиру своје понуде достави изјаву дату под кривичном и материјалном одговорношћу да је поштовао све обавезе које произилазе из 

важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да гарантује да је ималац права интелектуалне својине.  

(Образац изјаве, дат је у поглављу X конкурсне документације). 

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

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

20. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПОНУЂАЧА  

Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно свако заинтересовано лице, или пословно удружење у њихово име.  

Захтев за заштиту права подноси се Републичкој комисији, а предаје наручиоцу. Примерак захтева за заштиту права подносилац истовремено доставља 

Републичкој комисији. Захтев за заштиту права се доставља непосредно или препорученом пошиљком са повратницом. Захтев за заштиту права се може поднети у 

току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим уколико Законом није другачије одређено. О поднетом захтеву за заштиту права 

наручилац обавештава све учеснике у поступку јавне набавке, односно објављује обавештење о поднетом захтеву на Порталу јавних набавки, најкасније у року од 

2 дана од дана пријема захтева. 
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Уколико се захтевом за заштиту права оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или конкурсне документације, захтев ће се сматрати 

благовременим уколико је примљен од стране наручиоца најкасније  7 дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања.  У том случају 

подношења захтева за заштиту права долази до застоја рока за подношење понуда.  

После доношења одлуке о додели уговора из чл. 108. Закона или одлуке о обустави поступка јавне набавке из чл. 109. Закона, рок за подношење захтева за 

заштиту права је 10 дана од дана пријема одлуке.  

Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати 

разлози за његово подношење пре истека рока за подношење понуда, а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока.  

Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње 

наручиоца за које је подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева.  

Подносилац захтева је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу у изнoсу од 80.000,00 динара уколико оспорава одређену радњу наручиоца пре 

отварања понуда на број жиро рачуна: 840-742221843-57, шифра плаћања: 153, позив на број 97 50-016, сврха уплате: Републичка административна такса са 

назнаком јавне набавке на коју се односи (број или друга ознака конкретне јавне набавке), корисник: буџет Републике Србије.   

Уколико подносилац захтева оспорава одлуку о додели уговора такса износи 80.000,00 динара уколико понуђена цена понуђача којем је додељен уговор није већа 

од 80.000.000 динара, односно такса износи 0,1 % понуђене цене понуђача којем је додељен уговор ако је та вредност већа од 80.000.000 динара.  

Уколико подносилац захтева оспорава одлуку о обустави поступка јавне набавке или радњу наручиоца од момента отварања понуда до доношења одлуке о додели 

уговора или обустави поступка, такса износи 80.000,00 динара уколико процењена вредност јавне набавке (коју ће подносилац сазнати на отварању понуда или из 

записника о отварању понуда) није већа од 80.000.000 динара, односно такса износи 0,1 % процењене вредности јавне набавке ако је та вредност већа од 80.000.000 

динара. 

Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138. - 167. Закона. 

21. РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН 

Уговор о јавној набавци ће бити закључен са понуђачем којем је додељен уговор у року од 8 дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права из 

члана 149. Закона.  

У случају да је поднета само једна понуда наручилац може закључити уговор пре истека рока за подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 112. став 

2. тачка 5) Закона.  
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VI ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 

Понуда бр ________________ од __________________ за јавну набавку бр12/2014- Лабораторијски материјал за:  

 Лабораторију за клиничку микробиологију  

 Лабораторију за имунологију и проточну цитометрију  

 Биохемијску лабораторију 

 Одељење за клиничку патологију 

 

 

         1) ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 

Назив понуђача:  

Адреса понуђача: 

 

Матични број понуђача:  

Порески     идентификациони     број понуђача 

(ПИБ): 
 

Име особе за контакт:  

Електронска адреса понуђача (е-mail):  

Телефон:  

Телефакс:  

Број рачуна понуђача и назив банке:  

Лице  овлашћено  за   потписивање уговора  
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2) ПОНУЂАЧ ПОНУДУ ПОДНОСИ: 

А) САМОСТАЛНО 

Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 

В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ 

 

Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим 

учесницима заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача 

 

                                                                    М.П.                             Потпис овлашћеног лица 

 

3 ) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ 

 

1) Назив подизвођача:  

 Адреса:  

 Матични број:  

 Порески идентификациони број:  

 Име особе за контакт:  
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 Проценат    укупне    вредности набавке    који    

ће    извршити подизвођач: 

 

 Део предмета набавке који ће извршити 

подизвођач: 

 

2) Назив подизвођача:  

 Адреса:  

 Матични број:  

 Порески идентификациони број:  

 Име особе за контакт:  

 Проценат    укупне    вредности набавке    који    

ће    извршити подизвођач: 

 

 Део предмета набавке који ће извршити 

подизвођач: 

 

 

 

Напомена: 

Табелу „Подаци о подизвођачу" попуњавају само они понуђачи који подносе понуду са подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених 

у табели, потребно је да се наве 
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4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ 

1) Назив   учесника   у   заједничкој понуди:  

 Адреса:  

 Матични број:  

 Порески идентификациони број:  

 Име особе за контакт:  

2) Назив   учесника   у   заједничкој понуди:  

 Адреса:  

 Матични број:  

 Порески идентификациони број:  

 Име особе за контакт:  

3) Назив   учесника   у   заједничкој понуди:  

 Адреса:  

 Матични број:  

 Порески идентификациони број:  
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 Име особе за контакт:  

 

Напомена: 

Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди" попуњавају само они понуђачи који подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој 

понуди од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је 

учесник у заједничкој понуди. 
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5) Oбразац понуде и образац структуре цене   

ЛАБОРАТОРИЈА ЗА КЛИНИЧКУ МИКРОБИОЛОГИЈУ 

ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ   и финансијска понуда 

 PARTIJA 1 – Antibiogram diskovi (BioRad ili ekviv.)       

R.b. 
partije 

Naziv proizvoda Jed.me
re 

Količin
a 

Jed.cen
a bez 
pdv-a 

Jed.cena 
sa pdv-
om 

Ukupna cena 
bez pdv-a 

Ukupna cena sa 
pdv-om 

ProizvoĎač Rešenje 
ALIMS-a 

Napomena posebno 
iskazani  
troškovi koji 
čine jed.cenu 

1/1 Penicillin 6 µg (10 IU) komad 7000          

1/2 Oxacillin 1 µg  “ 3000         

1/3 Ampicillin 10 µg “ 7000         

1/4 Amoxycillin 25 µg “ 1000         

1/5 Amoxycillin 2 µg “ 400         

1/6 Amoxicillin/klavulanska kis. 
20/10 µg 

“ 15000         

1/7 Ampicillin/sulbactam 10/10 
µg 

“ 3000         

1/8 Cephalothin 30 µg “ 15000         

1/9 Cefuroxime 30 µg “ 11000         

1/10 Cefoxitin 30 µg “ 6000         

1/11 Ceftriaxone 30 µg “ 16000         

1/12 Cefotaxime 30 µg “ 8000         

1/13 Cefixime 5 µg “ 7000         

1/14 Ceftazidime 30 µg “ 11000         

1/15 Cefepime 30 µg “ 8000         

1/16 Piperacillin 100 µg “ 11000         
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1/17 Piperacillin/tazobactam 
100/10 µg 

“ 8000         

1/18 Ticarcillin 75 µg “ 200         

1/19 Ticarcillin/klavulanska kis. 
75/10 µg 

“ 200         

1/20 Imipenem 10 µg “ 11000         

1/21 Imipenem/EDTA 10 μg/930 
μg 

“ 200         

1/22 Meropenem 10 µg “ 11000         

1/23 Meropenem/EDTA 10 
μg/930 μg 

“ 200         

1/24 Ertapenem 10 µg “ 3000         

1/25 Tetracycline 30 µg “ 2000         

1/26 Minocyclin 30 µg “ 200         

1/27 Chloramphenicol 30 µg “ 11000         

1/28 Erythromycin 15 µg “ 8000         

1/29 Azithromycin 15 µg “ 7000         

1/30 Clindamycin 2 µg “ 6000         

1/31 Gentamicin 10 µg “ 17000         

1/32 Tobramycin 10 µg “ 400         

1/33 Amikacin 30 µg “ 17000         

1/34 Ciprofloxacin 5 µg “ 11000         

1/35 Levofloxacin 5 µg  2000         

1/36 Nalidiksinska kiselina 30 
µg 

“ 1000         

1/37 Pipemidinska kiselina 20 
µg 

“ 7000         

1/38 Nitrofurantoin 300 µg “ 1000         

1/39 Trimethoprim/sulfamethox
azole 1.25/23.75 µg 

“ 16000         
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1/40 Fusidinska kiselina 10 µg “ 5000         

1/41 Vancomycin 30 µg “ 6000         

1/42 Teicoplanin 30 µg “ 1000         

1/43 Linezolid 30 µg “ 500         

1/44 Colistin 10 µg “ 2000         

  Ukupno za partiju:        

 PARTIJA 2 – E test trake           

R.b. 
partije 

Naziv proizvoda Jed.me
re 

Količin
a 

Jed.cen
a bez 
pdv-a 

Jed.cena 
sa pdv-
om 

Ukupna cena 
bez pdv-a 

Ukupna cena sa 
pdv-om 

ProizvoĎač Rešenje 
ALIMS-a 

Napomena posebno 
iskazani  
troškovi koji 
čine jed.cenu 

2/1 Penicillin 32 µg komad 30         

2/2 Ceftriaxone 32 µg “ 30         

  Ukupno za partiju:        

            
            
 PARTIJE 3 – 21  Bakteriološke podloge – dehidrirane       

R.b. 
partije 

Naziv proizvoda Jed.me
re 

Količin
a 

Jed.cen
a bez 
pdv-a 

Jed.cena 
sa pdv-
om 

Ukupna cena 
bez pdv-a 

Ukupna cena sa 
pdv-om 

ProizvoĎač Rešenje 
ALIMS-a 

Napomena posebno 
iskazani  
troškovi koji 
čine jed.cenu 

3 Baza za krvni agar kilogra
m 

20         

4 Mueller Hinton agar “ 20         

5 Columbia agar “ 5         

6 Kliglerov dvostruki šećer  “ 8         

7 Peptonska voda “ 4         

8 Simmonsov citratni agar “ 4         
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9 Christensenova urea “ 4         

10 Pariski manit “ 4         

11 Agar u prahu  “ 5         

12 Dekstrozni bujon “ 1         

13 Tioglikolatni bujon sa 
dekstrozom 

“ 6         

14 Ekstrakt kvasca “ 2         

15 Manitol  ater agar 
(Chapman) 

“ 20         

16 Rocheux podloga “ 2         

17 Saboureaux dekstrozni 
agar 

“ 12         

18 Selenit F bujon “ 2         

19 SS agar (Merck ili ekviv.) “ 3         

20 Endo agar “ 8         

21 McConkey agar “ 6         

            
            
 PARTIJA 22 – Gotove bakteriološke podloge posebne namene      

R.b. 
partije 

Naziv proizvoda Jed.me
re 

Količin
a 

Jed.cen
a bez 
pdv-a 

Jed.cena 
sa pdv-
om 

Ukupna cena 
bez pdv-a 

Ukupna cena sa 
pdv-om 

ProizvoĎač Rešenje 
ALIMS-a 

Napomena posebno 
iskazani  
troškovi koji 
čine jed.cenu 

22/1 HTM (Haemophilus test 
medium) 

komad 600         

22/2 Čokoladni agar sa 
bacitracinom 

“ 800         

22/3 Todd Hewitt bujon sa 
kolistinom I nalidiksinskom 
kis. 

“ 20         

  Ukupno za partiju:        
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 PARTIJA 23  - Gotove bakteriološke podloge za izolaciju I ispitivanje antimikrobne rezistencije     

R.b. 
partije 

Naziv proizvoda Jed.me
re 

Količin
a 

Jed.cen
a bez 
pdv-a 

Jed.cena 
sa pdv-
om 

Ukupna cena 
bez pdv-a 

Ukupna cena sa 
pdv-om 

ProizvoĎač Rešenje 
ALIMS-a 

Napomena posebno 
iskazani  
troškovi koji 
čine jed.cenu 

23/1 Krvne ploče sa 5% ovčije 
krvi 

komad 10000         

23/2 Mueller Hinton agar “ 10000         

23/3 Mueller Hinton agar sa 5% 
ovčije krvi 

“ 500         

23/4 Selektivna hromog. 
Podloga za skrining 
Enterobacteriacea koje 
produkuju karbapenemaze 

“ 20         

  Ukupno za partiju:        

 PARTIJE 24,25 – Gotove bakteriološke podloge za transport I čuvanje      

R.b. 
partije 

Naziv proizvoda Jed.me
re 

Količin
a 

Jed.cen
a bez 
pdv-a 

Jed.cena 
sa pdv-
om 

Ukupna cena 
bez pdv-a 

Ukupna cena sa 
pdv-om 

ProizvoĎač Rešenje 
ALIMS-a 

Napomena posebno 
iskazani  
troškovi koji 
čine jed.cenu 

24/1 Amies transportna čvrsta 
bakteriološka podloga sa 
brisom za aer. I anaer. 
Bakt. 

Komad 3000         

24/2 Sterilan bris sa vrhom od 
najlona, endocervikalni 

“ 50         

24 ukupno           
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25 Mycrobank krioepruvete za 
arhivisanje bakterijskih 
izolata (sa perlicama) 

“ 192         

 PARTIJE 26,27 – Kultivisanje pod posebnim uslovima       

R.b. 
partije 

Naziv proizvoda Jed.me
re 

Količina    ProizvoĎač Rešenje 
ALIMS-a 

Napomena  

26/1 Kesice za anaerobne 
uslove sa katalizatorom 

komad 300         

26/2 Kesice za mikroaerofilne 
uslove sa katalizatorom 

“ 500         

26/3 Kesice za kapnofilne 
bakterije 

“ 800         

26/4 Indikator za anaerobiozu “ 300         

26 ukupno           

27 Lonac za inkubaciju od 
polikarbonata 2,5 L (za 12 
Petri šolja, sa stalkom) 

“ 2         

 PARTIJE 28-38  Dijagnostički testovi         

R.b. 
partije 

Naziv proizvoda Jed.me
re 

Količin
a 

Jed.cen
a bez 
pdv-a 

Jed.cena 
sa pdv-
om 

Ukupna cena 
bez pdv-a 

Ukupna cena sa 
pdv-om 

ProizvoĎač Rešenje 
ALIMS-a 

Napomena posebno 
iskazani  
troškovi koji 
čine jed.cenu 

28 Komplet antigena za 
Widal-ovu reakciju 

pakova
nje 

1         

29 Zečja plazma liofilizovana, 
ampule  

ml 150         

30/1 Tributirin tablete komad 400         

30/2 Nitrocefinski test diskovi komad 100         
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30 ukupno           

31 Optohin diskovi komad 1500         

32 Bacitracin diskovi komad 2500         

33 ONPG diskovi komad 300         

34 Novobiocin tablete komad 100         

35 Brzi kvalitativni test 
detekcije toksina 
Clostridium difficile  

br.testo
va 

100         

36 Detek.antigena Rota I 
Adeno virusa u stolici 
(imunohrom.na membr.) 

br. 
testova 

600         

37 Identif. I antibiogram za 
urog. Mikoplazme sa 
transp. Medijumom 

br.testo
va 

400         

38 Koncentrator fekalnih 
parazita sa fiksativom 

br.testo
va 

240         

 PARTIJA 39 – Dijagnostički testovi         

R.b. 
partije 

Naziv proizvoda Jed.me
re 

Količin
a 

Jed.cen
a bez 
pdv-a 

Jed.cena 
sa pdv-
om 

Ukupna cena 
bez pdv-a 

Ukupna cena sa 
pdv-om 

ProizvoĎač Rešenje 
ALIMS-a 

Napomena posebno 
iskazani  
troškovi koji 
čine jed.cenu 

39/1 API 20 NE br.testo
va 

100         

39/2 API NaCl 0.85% medium 
2Ml 

komad 100         

39/3 NIT1+NIT2 reagens za API “ 2+2         

39/4 James reagens za API “ 2         

39/5 TDA reagens za API “ 2         

39/6 Mineralno ulje ml  125         
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39/7 Latex aglutinacioni test – 
Streptococcus 
pneumoniae 

br.testo
va 

100         

39/8 Latex aglutinacioni test – 
Staphylococcus aureus 

“ 100         

39/9 Latex aglutinacioni test – 
Streptococcus grupe 
A,B,C,D,G,F 

“ 100         

39/10 Latex aglutinacioni test – 
Antistreptolizin O 

br.testo
va 

200         

39/11 Infektivna mononukleoza  - 
brzi test aglutinacije 

br.testo
va 

150         

39/12 Oksidaza ampule (za 50 
testova) 

br.amp
ula 

400         

39/13 Chlamydia trachomatis – 
test DIF 

br.testo
va 

350         

39/14 Selektivna podloga za 
izolaciju Campylobacter 
spp 

komad 400         

39/15 Selektivni dodatak za 
Campylobacter spp za 5 l 
podloge 

pakova
nje 

6         

39  Ukupno za partiju:        

 PARTIJA 40- Dijagnostički testovi za detekciju respiratornih patogena      

R.b. 
partije 

Naziv proizvoda Jed.me
re 

Količin
a 

Jed.cen
a bez 
pdv-a 

Jed.cena 
sa pdv-
om 

Ukupna cena 
bez pdv-a 

Ukupna cena sa 
pdv-om 

ProizvoĎač Rešenje 
ALIMS-a 

Napomena posebno 
iskazani  
troškovi koji 
čine jed.cenu 

40/1 Directigen RSV / 
imunohromatografski test 
brze detekcije antigena 
RSV 

br.testo
va 

600         
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40/2 OFPBL agar komad 400         

  Ukupno za partiju:        

 PARTIJE 41,42 – Bakteriološke boje I imerziono ulje        

R.b. 
partije 

Naziv proizvoda Jed.me
re 

Količin
a 

Jed.cen
a bez 
pdv-a 

Jed.cena 
sa pdv-
om 

Ukupna cena 
bez pdv-a 

Ukupna cena sa 
pdv-om 

ProizvoĎač Rešenje 
ALIMS-a 

Napomena posebno 
iskazani  
troškovi koji 
čine jed.cenu 

41/1 Oksalat  ateria violet 
rastvor za bojenje po 
Gramu, 2 l  

komad 3         

41/2 Stabilizovani rastvor Lugol-
PVP za bojenje po Gramu, 
2 l 

komad 3         

41/3 Alkohol-aceton 
dekolorantni rastvor za 
bojenje po Gramu, 2 l 

komad 5         

41/4 Safranin za bojenje po 
Gramu, 2 l 

komad 4         

41 ukupno           

42 Imerziono ulje za 
mikroskopiranje 

ml 600         

            
 PARTIJE 43-46 Hemija           

R.b. 
partije 

Naziv proizvoda Jed.me
re 

Količin
a 

Jed.cen
a bez 
pdv-a 

Jed.cena 
sa pdv-
om 

Ukupna cena 
bez pdv-a 

Ukupna cena sa 
pdv-om 

ProizvoĎač Rešenje 
ALIMS-a 

Napomena posebno 
iskazani  
troškovi koji 
čine jed.cenu 

43 Etar litar 5         

44 Aceton “ 5         

45 Natrijum hlorid u prahu, 
pro analisi 

kilogra
m 

4         
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46 4-dimetilaminobenzaldehid gram 50         

 PARTIJE 47-57 Plastično laboratorijsko posuĎe I dr. potrošni materijal      

R.b. 
partije 

Naziv proizvoda Jed.me
re 

Količin
a 

Jed.cen
a bez 
pdv-a 

Jed.cena 
sa pdv-
om 

Ukupna cena 
bez pdv-a 

Ukupna cena sa 
pdv-om 

ProizvoĎač Rešenje 
ALIMS-a 

Napomena posebno 
iskazani  
troškovi koji 
čine jed.cenu 

47 Petri šolje PVC 90 mm komad 70000         

48 Sterilne čašice za urin “ 9000         

49 Posude za feces “ 3000         

50 Komplet za bris “ 20000         

51 PVC epruvete 13/75mm od 
5Ml sterilne sa zapušačem 

“ 1000         

52 PVC epruvete 14/100mm 
od 8Ml sterilne sa 
zapušačem 

“ 4000         

53 PVC epruvete 16/100mm 
od 10Ml sterilne sa 
zapušačem   

“ 4000         

54 Pasterove  pipete plastične 
sterilne 3 mL, 154 mm 

komad 2000         

55 Drveni štapići za bris sa 
namotanom vatom 

komad 10000         

56 Polipropilenski 
autoklavabilni zapušači 
(“kapice”) za epruvete, za 
spolj. Dijametar 12 mm 
(HiMedia ili ekviv.) 

komad 2000         
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57 Polipropilenski autoklavabilni 
zapušači (“kapice”) za epruvete, za 
spolj. Dijametar 15 mm (HiMedia ili 
ekviv.) 

2000         

 PARTIJA 58 – Nastavci za automatske pipete        

R.b. 
partije 

Naziv proizvoda Jed.me
re 

Količin
a 

Jed.cen
a bez 
pdv-a 

Jed.cena 
sa pdv-
om 

Ukupna cena 
bez pdv-a 

Ukupna cena sa 
pdv-om 

ProizvoĎač Rešenje 
ALIMS-a 

Napomena posebno 
iskazani  
troškovi koji 
čine jed.cenu 

58/1 Nastavci za automatsku 
pipetu 2-200 µL 
(Eppendorf ili ekviv.) 

komad 30000         

58/2 Nastavci sa filterom 
(sterilni) za automatsku 
pipetu 2-200 µL 
(Eppendorf ili ekviv.) 

“ 500         

58/3 Nastavci za automatsku 
pipetu 50-1000 µL 
(Eppendorf ili ekviv.) 

“ 10000         

  Ukupno za partiju:        

 PARTIJA 59-67 Stakleno laboratorijsko posuĎe I drugi pribor      

R.b. 
partije 

Naziv proizvoda Jed.me
re 

Količin
a 

Jed.cen
a bez 
pdv-a 

Jed.cena 
sa pdv-
om 

Ukupna cena 
bez pdv-a 

Ukupna cena sa 
pdv-om 

ProizvoĎač Rešenje 
ALIMS-a 

Napomena posebno 
iskazani  
troškovi koji 
čine jed.cenu 

59 Epruvete bakto 13x130 
mm 

komad 3000         

60 Epruvete bakto 16x160 
mm 

“ 1000         



49 

 

61 Erlenmajer boce 500 Ml 
usko grlo 

“ 10         

62 Erlenmajer boce 1000 Ml 
usko grlo 

“ 20         

63 Stakl. Boca sa 
plastič.autoklavabilnim 
zapušačem na navoj 1000 
ml 

“ 2         

64 Stakl. Boca sa 
plastič.autoklavabilnim 
zapušačem na navoj 125 
ml 

“ 2         

65 Predmetna stakla “ 1000         

66 Pokrovna stakalca – 
ljuspice  20x20 mm 

“ 1000         

67 Staklene perle Ø 5 mm kilogra
m 

2         

 PARTIJE 68-71 – Eze, držači za 
eze 

         

R.b. 
partije 

Naziv proizvoda Jed.me
re 

Količin
a 

Jed.cen
a bez 
pdv-a 

Jed.cena 
sa pdv-
om 

Ukupna cena 
bez pdv-a 

Ukupna cena sa 
pdv-om 

ProizvoĎač Rešenje 
ALIMS-a 

Napomena posebno 
iskazani  
troškovi koji 
čine jed.cenu 

68 Držači za eze komad 3         

69 Eze žičane ubodne  500         

70 Eze omčaste žičane “ 500         

71 Plastične eze od 10 µL, 
tvrde 

“ 60000         

 PARTIJE 72-76 – Sterilizacija I kontrola sterilizacije       
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R.b. 
partije 

Naziv proizvoda Jed.me
re 

Količin
a 

Jed.cen
a bez 
pdv-a 

Jed.cena 
sa pdv-
om 

Ukupna cena 
bez pdv-a 

Ukupna cena sa 
pdv-om 

ProizvoĎač Rešenje 
ALIMS-a 

Napomena posebno 
iskazani  
troškovi koji 
čine jed.cenu 

72 Sigurnosna rukavica za 
manipul. Vrućim predmet. 

Komad 1         

73 Kese za autoklavisanje 50 
x 60 cm (HiMedia ili ekviv.) 

“ 2000         

74 Kese za autoklavisanje 35 
x 50 cm (HiMedia ili ekviv.) 

“ 2000         

75/1 Traka za kontrolu suve 
sterilizacije na kalemu 

metar 50         

75/2 Traka za kontrolu 
sterilizacije 
autoklavisanjem 

metar 50         

75 ukupno za partiju           

76 Ampule Geobacillus 
stearotermophilus za 
kontrolu 
 aterial .autoklav. 

komad 1000         

 PARTIJA 77 – Biološki produkti (krv I organi) dobijeni od laboratorijskih životinja za potrebe laboratorijske dijagnostike  

R.b. 
partije 

Naziv proizvoda Jed.me
re 

Količin
a 

Jed.cen
a bez 
pdv-a 

Jed.cena 
sa pdv-
om 

Ukupna cena 
bez pdv-a 

Ukupna cena sa 
pdv-om 

ProizvoĎač Rešenje 
ALIMS-a 

Napomena posebno 
iskazani  
troškovi koji 
čine jed.cenu 

77/1 Ovčija defibrinisana krv mililitar 42000         

77/2 Krv kunića mililitar 600         

77/3 Serum kunića mililitar 100         
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77/4 Krv zamorca mililitar 100         

77/5 Bubreg zamorca komad 2         

77  Ukupno za partiju:        

 PARTIJA 78 – Dijagnostički serumi         

R.b. 
partije 

Naziv proizvoda Jed.me
re 

Količin
a 

Jed.cen
a bez 
pdv-a 

Jed.cena 
sa pdv-
om 

Ukupna cena 
bez pdv-a 

Ukupna cena sa 
pdv-om 

ProizvoĎač Rešenje 
ALIMS-a 

Napomena posebno 
iskazani  
troškovi koji 
čine jed.cenu 

78 Salmonella polivalentan 
(omnivalentan) serum 

ampula 5         

  Ukupno za partiju:        

 ZATVORENI SISTEM – BioMerieux          
            
 PARTIJA 79- Potrošni  aterial za Bact/Alert I Vitek 2 Compact      

R.b. 
partije 

Naziv proizvoda Jed.me
re 

Količin
a 

Jed.cen
a bez 
pdv-a 

Jed.cena 
sa pdv-
om 

Ukupna cena 
bez pdv-a 

Ukupna cena sa 
pdv-om 

ProizvoĎač Rešenje 
ALIMS-a 

Napomena posebno 
iskazani  
troškovi koji 
čine jed.cenu 

79/1 Bact/Alert podloga za 
hemokulturu 

komad 8200         

79/2 Igle sterilne za 
subkultivisanje 
hemokultura 

“ 600         

79/3 Vitek 2 kartice za 
identifikaciju/antibiogram 

“ 760         

79/4 Nastavci za automatsku 
pipetu za Vitek 

“ 384         

79/5 Fiziološki rastvor za Vitek komple
t 

3         

  Ukupno za partiju:        
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ЛАБОРАТОРИЈА ЗА ПРОТОЧНУ ЦИТОМЕТРИЈУ И ИМУНОЛОГИЈУ 

PARTIJA 80 – REAGENSI ZA HEMATOLOŠKI ANALIZATOR COULTER ACTdiff™      

           

R.br. Naziv proizvoda Količin
a 

Jedini
ca 

mere 

Cena po 
jedinici 

mere bez 
pdv-a 

Cena po 
jedinici 

mere sa 
pdv-ом 

Ukupna 
cena bez 

pdv-a 

Ukupna cena 
sa pdv-om 

ProizvoĎač Rešenje 
ALIMS-a 

posebno 
iskazani troškovi 

koji čine 
jed.cenu 

           

           

                      

80/1 AcT Rinse Shutdown, 8448350 4 kom        

80/2 AcT diff PAK, 8448344 6 kom        

80/3 Kontrolne krvi COULTER 4C-

ES 3x3.3 ml 7547188 
6 kom        

 Ukupno za partiju          

PARTIJA 81 -  REAGENSI I MONOKLONSKA ANTITELA za protočni citometar  BD FACSCalibur,  BECTON DICKINSON ili ekv. 

            

R.br. Naziv proizvoda Količin
a 

Jedini
ca 

mere 

Cena po 
jedinici 

mere bez 
pdv-a 

Cena po 
jedinici 

mere sa 
pdv-ом 

Ukupna 
cena bez 

pdv-a 

Ukupna cena 
sa pdv-om 

ProizvoĎač Rešenje 
ALIMS-a 

posebno 
iskazani troškovi 

koji čine 
jed.cenu 

           

           

           

81/1 FACSFlow 342003 a 20L 15 kom        

81/2 FACSLysing Solution 
349202 a 100 ml 

2 kom        

81/3 FACSClean 340345 a 5 L 3 kom        

81/4 CellWash 349524 a 5L 4 kom        

81/5 FACSRinse 340346  a 5L 3 kom        
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81/6 Epruveta FALCON 12x75 a 
5 ml 352052   

2000 kom        

81/7 Epruveta FALCON 12x75 a 
5 ml 352054   

3000 kom        

81/8 CaliBRITE
TM 

3, 340486   2 kom        

81/9 TCR α/β PE,100 test, 
555548 

1 kom        

81/10 TCR γ/δ FITC, 100 test, 

347903 

1 kom        

81/11 CaliBRITE
TM

 APC, 340487   2 kom        

81/12 CD19 APC a 100 
testova,klon SJ25C1,345791 

4 kom        

81/13 CD3 APC a 100 testova,klon 
SK7,345767   

1 kom        

81/14 CD20 FITC a 100 test, klon 
L27, 345792 

1 kom        

81/15 Ig,κ/Ig,λ FITC,PE a 50 
test,349516 

2 kom        

81/16 FACSLysing Solution 
555899 a 100 ml 

6 kom        

 Ukupno za partiju          

PARTIJA  82 -  REAGENSI I MONOKLONSKA ANTITELA za protočni citometar  BD FACSCalibur, DAKO ili ekv.   

           

R.br. Naziv proizvoda Količin
a 

Jedini
ca 

mere 

Cena po 
jedinici 

mere bez 
pdv-a 

Cena po 
jedinici 

mere sa 
pdv-a 

Ukupna 
cena bez 

pdv-a 

Ukupna cena 
sa pdv-om 

ProizvoĎač Rešenje 
ALIMS-a 

posebno 
iskazani troškovi 

koji čine 
jed.cenu 

           

           

           

82/1 CD45 PerCP a 100 test,klon 
2D1, PR701   

1 kom        
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82/2 CD10 PE klon SS2/36, 
R0848 a 100 testova     

2 kom        

82/3 CD79a PE a 100 test,R7159   2 kom        

 Ukupno za partiju          

PARTIJA 83  -  REAGENSI I MONOKLONSKA ANTITELA za protočni citometar  BD FACSCalibur, BECKMAN COULTER ili ekv. 

           

R.br. Naziv proizvoda Količin
a 

Jedini
ca 

mere 

Cena po 
jedinici 

mere bez 
pdv-a 

Cena po 
jedinici 

mere sa 
pdv-om 

Ukupna 
cena bez 

pdv-a 

Ukupna cena 
sa pdv-om 

ProizvoĎač Rešenje 
ALIMS-a 

posebno 
iskazani troškovi 

koji čine 
jed.cenu 

           

           

           

83/1 CD34 PE a 100 test,klon 
581, A07776   

2 kom        

83/2 CD45 FITC a 100 test, 
AO7782   

1 kom        

83/3 CD4 FITC a 100 test, 
A07750 

1 kom        

83/4 CD8 PE a 100 test, IM0452U 1 kom        

83/5 MPO FITC a 100 
test,IM1874   

1 kom        

83/6 TdT FITC a 100 test, 
klonHT1+HT4+HT8+HT9, 
IM3524 

1 kom        

83/7 CD10 FITC a 100 test, klon 
ALB2, IM0471U 

1 kom        

83/8 Anti-HLA-DR a 100 test,  
IM1638U 

1 kom        

83/9 CD7 FITC a 100 test, 
A07755 

1 kom        
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83/10 CD33 APC a 100 test,  
IM2471 

1 kom        

83/11 CD13 APC a 100 test,  
A87783 

1 kom        

83/12 CD2 FITC a 100 test, 
A07743 

1 kom        

83/13 CD3/CD16+56 a 100 test, 
A07735 

1 kom        

83/14 CD65 FITC, 100 test, 
IM1654U 

1 kom        

83/15 CD64 PE, 100 test, IM3601U 1 kom        

83/16 CD11c PE, 100 test, IM1760 1 kom        

83/17 CD15 FITC a 100 test, 
IM1423U 

1 kom        

 Ukupno za partiju          

PARTIJA 84 -  REAGENSI I MONOKLONSKA ANTITELA za protočni citometar  BD FACSCalibur, INVITROGEN ili ekv  

R.br. Naziv proizvoda Količin
a 

Jedini
ca 

mere 

Cena po 
jedinici 

mere bez 
pdv-a 

Cena po 
jedinici 

mere sa 
pdv-om 

Ukupna 
cena bez 

pdv-a 

Ukupna cena 
sa pdv-om 

ProizvoĎač Rešenje 
ALIMS-a 

posebno 
iskazani troškovi 

koji čine 
jed.cenu 

           

           

84/1 FIX&PERM, GAS-004 8x5 ml, 
200  test   

2 kom         

84/2 cyIgM PE a 100 test, H15104   1 kom        

 Ukupno za partiju          

PARTIJA 85 - IMUNOLOŠKI RID TESTOVI , SIEMENS ili ekv       

            

R.br. Naziv proizvoda Količin
a 

Jedini
ca 

Cena po 
jedinici 

Cena po 
jedinici 

Ukupna 
cena bez 

Ukupna cena 
sa pdv-om 

ProizvoĎač Rešenje 
ALIMS-a 

posebno 
iskazani troškovi 
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mere mere bez 
pdv-a 

mere sa 
pdv-om 

pdv-a koji čine 
jed.cenu 

           

           

85/1 RID PLOČA Alfa 1 antitripsin 
a 12 test 

20 kom        

85/2 RID PLOČA Ceruloplazmin a 
12 test 

10 kom        

85/3 RID PLOČA C1s inaktivator a 
12 test 

2 kom        

85/4 kontrolni serum 1 kom        

 Ukupno za partiju          

 PARTIJA 86 -  IMUNOLOŠKI ELISA TESTOVI , ORGENTEC ili ekv      

           

R.br. Naziv proizvoda Količin
a 

Jedini
ca 

mere 

Cena po 
jedinici 

mere bez 
pdv-a 

Cena po 
jedinici 

mere sa 
pdv-a 

Ukupna 
cena bez 

pdv-a 

Ukupna cena 
sa pdv-om 

ProizvoĎač Rešenje 
ALIMS-a 

posebno 
iskazani troškovi 

koji čine 
jed.cenu 

           

           

86 ELISA ANA detect  a 96 test 8 pak        

 Ukupno za partiju          

           

PARTIJA 87  IMUNOLOŠKI TESTOVI za inhalacione i nutritivne alergene, MEDIWISS Analytic GmbH ili ekv   

            

R.br. Naziv proizvoda Količin
a 

Jedini
ca 

mere 

Cena po 
jedinici 

mere bez 
pdv-a 

Cena po 
jedinici 

mere sa 
pdv-a 

Ukupna 
cena bez 

pdv-a 

Ukupna cena 
sa pdv-om 

ProizvoĎač Rešenje 
ALIMS-a 

posebno 
iskazani troškovi 

koji čine 
jed.cenu 
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87/1 ALERGY SCREEN TEST 
.12 panela inhalacionih 
alergena   

20 pak        

87/2 ALERGY SCREEN TEST 
.12 panela nutritivnih 
alergena 

20 pak        

 Ukupno za partiju          

           

 Partije  88-98  Laboratorijski pribor od plastike       

R.br. Naziv proizvoda Količin
a 

Jedini
ca 

mere 

Cena po 
jedinici 

mere bez 
pdv-a 

Cena po 
jedinici 

mere sa 
pdv-om 

Ukupna 
cena bez 

pdv-a 

Ukupna cena 
sa pdv-om 

ProizvoĎač Rešenje 
ALIMS-a 

posebno 
iskazani troškovi 

koji čine 
jed.cenu 

           

           

88 Nastavak za automatsku 
pipetu 2-200 μl, Eppendorf 

ili ekv. 

18000 kom        

89 Nastavak za automatsku 

pipetu 0.1-10μl, Eppendorf 

ili ekv. 

10000 kom        

90 Nastavak za automatsku 
pipetu 50-1000 μl, 
Eppendorf ili ekv. 

10000 kom        

91 Nastavak za automatsku 
pipetu 1000-5000μl, 
Eppendorf ili ekv. 

3000 kom        

92 Nastavak za automatsku 
steper pipetu  5 ml, 
nesterilni, Brand ili ekv. 

2000 kom        

93 Zapušači za epruvetu 11/70 5000 kom        
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94 Automatska piteta 0.5-10μl, 
Eppendorf ili ekv. 

1 kom        

95 Zapušači za epruvetu 
16/100 

1000 kom        

96 Epruvete  11/70 a 3 ml 15000 kom        

97 Epruvete nesterilne 16/100 
a 10 ml 

1000 kom        

98 Pasterove pipete a 3 ml 1000 kom        

           

 Partije 99 do 100 Laboratorijski pribor od stakla       

R.br. Naziv proizvoda Količin
a 

Jedini
ca 

mere 

Cena po 
jedinici 

mere bez 
pdv-a 

Cena po 
jedinici 

mere sa 
pdv-a 

Ukupna 
cena bez 

pdv-a 

Ukupna cena 
sa pdv-om 

ProizvoĎač Rešenje 
ALIMS-a 

posebno 
iskazani troškovi 

koji čine 
jed.cenu 

           

           

99 Predmetna stakla 76x26 a 
50 kom 

150 pak        

100 Stakleni levak, Ǿ 7 cm 2 kom        

 Ukupno za grupu partija:          

           

 Partije 101 -  109   Hemikalije  i 
ostalo 

        

R.br. Naziv proizvoda Količin
a 

Jedini
ca 

mere 

Cena po 
jedinici 

mere bez 
pdv-a 

Cena po 
jedinici 

mere sa 
pdv-om 

Ukupna 
cena bez 

pdv-a 

Ukupna cena 
sa pdv-om 

ProizvoĎač Rešenje 
ALIMS-a 

posebno 
iskazani troškovi 

koji čine 
jed.cenu 

           

           

101 GIEMSA a 500 ml MERCK 2 kom        
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102 May-Grunwald a 500 ml 
MERCK 

4 kom        

103 Etar za čišćenje 
predmetnog stakla i 
mikroskopa, a 1L 

2 kom        

104 Canada balsam SIGMA 100 
ml, C1795 

1 kom        

105 Oil of cedar wood a 100ml 3 kom        

106 NBT boja SIGMA, 250mg, 
N6639 

1 kom        

107 Ethylene Glicol Monomethyl 
Ether, C3H8O2,M=76.1, 
MERCK  1 L  

1 kom        

108 Aceton SIGMA, 1 L 1 kom        

109 Trakice za urin, 10 
parametara 

10 kom        

           

 Partija 110.  Mikroglas sistem-sanduk za odlaganje preparata      

R.br. Naziv proizvoda Količin
a 

Jedini
ca 

mere 

Cena po 
jedinici 

mere bez 
pdv-a 

Cena po 
jedinici 

mere sa 
pdv-om 

Ukupna 
cena bez 

pdv-a 

Ukupna cena 
sa pdv-om 

ProizvoĎač Rešenje 
ALIMS-a 

posebno 
iskazani troškovi 

koji čine 
jed.cenu 

           

           

110/1 Mikroglas sistem-sanduci 
za odlaganje preparata 
kostnih srži  

2 segment         

110/2 Mikroglas sistem-sanduci 
za odlaganje preparata 
kostnih srži  

1 postolje       

110 Ukupno za partiju:          
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 PARTIJE 111 -118  IMUNOLOŠKI ELISA TESTOVI , ORGENTEC 
ili ekv 

     

           

R.br. Naziv proizvoda Količin
a 

Jedinic
a mere 

Cena po 
jedinici 

mere bez 
pdv-a 

Cena po 
jedinici 

mere sa 
pdv-om 

Ukupna 
cena bez 

pdv-a 

Ukupna cena 
sa pdv-om 

ProizvoĎač Rešenje 
ALIMS-a 

posebno 
iskazani troškovi 

koji čine 
jed.cenu 

           

           

111 ELISA dsDNA a 96 test 8 pak        

112 ELISA Rheuma factor a 96 
test 

5 pak        

113 LKM1 a 96 test 4 pak        

114 ELISA AMA-M2   a 96 test 4 pak        

115 ELISA ASCA IgA i IgG  a 
96 test 

8 pak        

           

           

116/1 ELISA Anti-tTG (tkivna 
transglutaminaza)  IgA  a 
96 test 

18 pak        

116/2 ELISA Anti-tTG (tkivna 
transglutaminaza)  IgG  a 
96 test 

18 pak        

116 Ukupno za partiju          

           

117/1 ELISA pANCA   a 96 test 5 pak        

117/2 ELISA cANCA  a 96 test 5 pak        

117 Ukupno za partiju          

           

118/1 ELISA Anti-Helicobacter 
Pylori IgA a 96 test 

12 pak        
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118/2 ELISA Anti-Helicobacter 
Pylori IgG a 96 test   

12 pak        

118 Ukupno za partiju          

         

    Part. 119       Reagensi za  automatski laser nefelometar  BN ProSpec  proizvoĊaĉa Siemens Healthcare Diagnostics 

 

Red.br. 
part. 

opis Pako 
vanje 

Jed. 
mere 

Koli 
čina 

Jed.cena bez 
pdv-a 

Jed.cena sа 
pdv-оm 

Ukupno bez 
pdv-a 

Ukupno sa 
pdv-om 

Rešenje 
ALIMS-a 

Posebno 
iskazani 

troškovi koji 
čine jed. cenu 

napomena 

119/1 N Antiserum Human 
IgG 

2 ml Pak 44        

119/2 N Antiserum Human 
IgA 

2 ml Pak 51        

119/3 N Antiserum Human 
IgM 

2 ml Pak 49        

119/4 N Antiserum Human C3 2 ml Pak 10        

119/5 N Antiserum Human C4 2 ml Pak 10        

119/6 N Antiserum Human 
Haptoglobin 

2 ml Pak 3        

119/7 N Antiserum Human 
Albumin 

2 ml pak 9        

119/8 N Protein-Standard SL 3 x 1 ml pak 9        
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119/9 N/T Protein Control SL 3 x 1 ml pak 4        

119/10 N/T Protein Control SL 3 x 1 ml Pak 9        

119/11 N/T Protein Control SL 3 x 1 ml Pak 5        

119/12 N Diluens 5.000 
ml 

Pak 35        

119/13 N Reaction Buffer 5.000 
ml 

Pak 7        

119/14 BN ProSpec® Cuvette 
Segments 

300 / 
2.700 

pak 4        

119/15 BN ProSpec® 
Evaporation Caps / 
Reagent 

1 
Einheit 
/ 100 

Pak 2        

119/16 BN ProSpec® 
Evaporation Caps / 
Controls 

1 
Einheit 
/ 50 

Pak 3        

119/17 N Predilution Wells 1 
Packung 
/ 6.600 

pak 3        

 Ukupno za partiju           
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                        БИОХЕМИЈСКА ЛАБОРАТОРИЈА 

 

Partija 120. REAGENSI ZA HEMATOLOSKI BROJAC 

ADVIA120 -  

      

R.b. Naziv proizvoda Jed.me

re 
Koliĉina Jed.cena bez 

pdv-a  

Jed.cena sa pdv-

om  
Ukopno bez 

pdv-a 

Ukupno sa 

pdv-om 

Posebno 

iskazani 

troškovi koji 

ĉine jed. cenu 

rešenje 

ALIMS-a 

proizvoĊa

ĉ 

napomena 

120/1 DIFF TIMEPAC pak 10         

120/2 CBC TIMEPAC pak 10         
120/3 EZ KLEEN pak 7         
120/4 SHEAT RINSE pak 30         
120/5 DEFOAMER pak 2         
120/6 AUTO RETIC pak 1         
120/7 KONTROLE 3 

NIVOA 

pak 8         

 Ukupno za partiju           

            

Partija 121. REAGENSI, DETERDZENTI I POTROSNI MATERIJAL ZA APARATE firme ABBOTT - OBAVEZNA POTVRDA OD 

STRANE PROIZVODJACA OPREME DA SU REAGENSI TESTIRANI I VALIDIRANI 
R.b. Naziv proizvoda Jed.me

re 
Koliĉina Jed.cena bez 

pdv-a  

Jed.cena sa pdv-

om  
Ukopno bez 

pdv-a 

Ukupno sa  

pdv-om 

Posebno 

iskazani 

troškovi koji 

ĉine jed. cenu 

rešenje 

ALIMS-a 

proizvoĊa

ĉ 

napomena 

121/1 Diluent 20 L kutija 52         
121/2 Sheat 9,6 L kutija 52         
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121/3 Detergent 20 L kutija 37         
121/4 Enzymatic cleaner 

concentrate 

pak 10         

121/5 HGB/WIC Lyse pak 6         
121/6 Reagens za 

retikulocite 

pak 10         

121/7 Cell Dyn 26 control pak 10         
121/8 Peristaltic pump 

tubing medium 

pak 3         

121/9 Metotrexat reagens pak 8         

121/10 Metotrexat kalibrator pak  3         
121/11 Metotrexat kontrola pak  2         
121/12 Peristaltic pump 

tubing small 

pak 12         

121/13 Diluent/Sheat 20L pak 90         
121/14 WBC Lyse 3.8L pak 60         

121/15 NOC Lyse CN free 

4L 

pak 22         

121/16 Cell Dyn 29 plus 

control sa ret. 

pak 10         

121/17 Diluent sheat filter pak 2         
121/18 Peristalting tubing 

medium 

pak 3         

121/19 Syringe 10 mL (04-

H34) 

kom 1         

121/20 Syringe 500 uL kom 1         
121/21 S.10ML with bracket kom 2         
121/22 S.2.5ML with bracket kom 1         
121/23 Needle, SL CD Ruby kom 1         

   Ukupno za partiju        
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Partija 122. REAGENSI, DETERDZENTI I POTROSNI MATERIJAL ZA APARAT KRYPTOR, BRAHMS    

R.b. Naziv proizvoda Jed.me

re 
Koliĉina Jed.cena bez 

pdv-a  

Jed.cena sa pdv-

om  
Ukopno bez 

pdv-a 

Ukupno  sa 

pdv-om 

Posebno 

iskazani 

troškovi koji 

ĉine jed. cenu 

rešenje 

ALIMS-a 

proizvoĊa

ĉ 

napomena 

122/1 PAPP-A reagens pak 40         

122/2 PAPP-A kalibrator pak 4         

122/3 freebeta hCG reagens pak 40         

122/4 freebeta hCG 

kalibrator 

pak 4         

122/5 Kontrole GM QC 

(3x2) 

pak 3         

122/6 Diluciona ploca (10 

kom) 

pak 10         

122/7 Reakcioni tanjiri (10 

komada) 

pak 30         

122/8 Rastvor 1 (4 bocice) pak 5         

122/9 Rastvor 2 (4 bocice) pak 5         

122/10 Rastvor 3 (4 bocice) pak 5         

122/11 Rastvor 4 (4 bocice) pak 5         

122/12 Kryptor pufer (4 

vrecice) 

pak 6         

 Ukupno za partiju           

            

Partija 123. REAGENSI, DETERDZENTI I POTROSNI MATERIJAL ZA APARAT cobas e 411 i ELECSYS2010, ROCHE  
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R.b. Naziv proizvoda Jed.me

re 
Koliĉina Jed.cena bez 

pdv-a  

Jed.cena sa pdv-

om  
Ukopno bez 

pdv-a 

Ukupno pdv-

om 

Posebno 

iskazani 

troškovi koji 

ĉine jed. cenu 

rešenje 

ALIMS-a 

proizvoĊa

ĉ 

napomena 

123/1 FSH reagens pak 32         

123/2 FSH kalibrator pak 4         

123/3 LH reagens pak 32         

123/4 LH kalibrator pak 4         

123/5 TSH reagens za 200 

analiza 

pak 40         

123/6 TSH kalibrator pak 4         

123/7 fFT4 reagens za 200 

analiza 

pak 40         

123/8 fFT4 kalibrator pak 4         

123/9 Estradiol reagens pak 30         

123/10 Estradiol kalibrator pak 4         

123/11 Univerzalna kontrola  pak 12         

123/12 Progesteron reagens pak 17         

123/13 Progesteron 

kalibrator 

pak 3         

123/14 Prolaktin reagens pak 17         

123/15 Prolaktin kalibrator pak 3         

123/16 Testosteron reagens pak 25         

123/17 Testosteron kalibrator pak 4         

123/18 Kortizol reagens pak 25         

123/19 Kortizol kalibrator pak 4         

123/20 Insulin reagens pak 35         

123/21 Insulin kalibrator pak 4         
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123/22 Feritin reagens pak 13         

123/23 Feritin kalibrator pak 4         

123/24 hGH reagens pak 18         

123/25 hGH kalibrator pak 3         

123/26 IgE ukupni reagens pak 4         

123/27 IgE ukupni kalibrator pak 2         

123/28 Deterdzent Procell 

(6x380mL) 

pak 70         

123/29 Deterdzent Cleancell 

(6x380mL) 

pak 70         

123/30 Deterdzent Sys Wash 

(500 mL) 

boca 15         

123/31 Deterdzent Sys Clean 

(5x100) 

pak 5         

123/32 Assay tip (30x120) pak 50         

123/33 Assay cup (60x60) pak 50         

123/34 Sample cup (20x250) pak 15         

123/35 Sysclean adapter kom 1         

123/36 Solid waste 

tray&liner   

pak 10         

123/37 Anti-TPO reagens pak 15         

123/38 Anti-TPO cal set pak 4         

123/39 Anti-TPO kontrola pak 3         

123/40 Precicontrol 

multimarker  

pak 4         

123/41 Ciklosporin reagens pak 6         

123/42 Ciklosporin 

kalibrator 

pak 3         

123/43 ISD sample 

pretreatment 

pak 6         

123/44 Precikontrol ISD pak 2         



68 

 

   Ukupno za partiju        

            

Partija 124. POC SISTEM ZA ANALIZU HbA1c iz kapilarne krvi i CISTATINA C za jednokratnu upotrebu     

R.b. Naziv proizvoda Jed.me

re 
Koliĉina Jed.cena bez 

pdv-a  

Jed.cena sa pdv-

om  
Ukopno bez 

pdv-a 

Ukupno sa 

pdv-om 

Posebno 

iskazani 

troškovi koji 

ĉine jed. cenu 

rešenje 

ALIMS-a 

proizvoĊa

ĉ 

napomena 

124/1 HbA1c za 

pojedinacno 

odredjivanje iz 

kapilarne krvi 

analiza 1300         

124/2 HbA1c kontrola pak 2         

124/3 Cistatin C za 

pojedinacno 

odredivanje 

analiza 100         

124/4 Cistatin C kontrola pak 1         

 Ukupno za partiju           

            

Partija 125. TRAKE ZA URINSKI ANALIZATOR URISCAN       

Redni 

broj 

partije 

Naziv proizvoda Jed.me

re 
Koliĉina Jed.cena bez 

pdv-a  

Jed.cena sa pdv-

om  
Ukopno bez 

pdv-a 

Ukupno sa  

pdv-om 

Posebno 

iskazani 

troškovi koji 

ĉine jed. cenu 

rešenje 

ALIMS-a 

proizvoĊa

ĉ 

napomena 

125/1 Trake sa 10 

parametara za urinski 

analizator URISCAN 

(100kom) 

pak 300         

            

Partija 126. TERMALNI PAPIR ZA URINSKI ANALIZATOR URISCAN      
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Redni 

broj 

partije 

Naziv proizvoda Jed.me

re 
Koliĉina Jed.cena bez 

pdv-a  

Jed.cena sa pdv-

om  
Ukopno bez 

pdv-a 

Ukupno pdv-

om 

Posebno 

iskazani 

troškovi koji 

ĉine jed. cenu 

rešenje 

ALIMS-a 

proizvoĊa

ĉ 

napomena 

126/1 Thermal papir 60x50 

mm 

rolna 50         

 Ukupno za partiju           

            

Partija 127. GLUKOZA PULVIS ZA OGT TEST (za PER OS upotrebu)      

Redni 

broj 

partije 

Naziv proizvoda Jed.me

re 
Koliĉina Jed.cena bez 

pdv-a  

Jed.cena sa pdv-

om  
Ukopno bez 

pdv-a 

Ukupno pdv-

om 

Posebno 

iskazani 

troškovi koji 

ĉine jed. cenu 

rešenje 

ALIMS-a 

proizvoĊa

ĉ 

napomena 

127/1 Glukoza plv za 

oGTT* 

kg 60         

 *obavezan sertifikat o proizvodu da je za ljudsku 

ishranu 

      

            

Partija 128. REAGENS ZA ODREDJIVANJE 17-OH-P (ELISA)       

Redni 

broj 

partije 

Naziv proizvoda Jed.me

re 
Koliĉina Jed.cena bez 

pdv-a  

Jed.cena sa pdv-

om  
Ukopno bez 

pdv-a 

Ukupno pdv-

om 

Posebno 

iskazani 

troškovi koji 

ĉine jed. cenu 

rešenje 

ALIMS-a 

proizvoĊa

ĉ 

napomena 

128/1 17-OH 

PROGESTERON (96 

assays) 

pak 20         

Partija 129. RASTVORI ZA BOJENJE RAZMAZA         
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Redni 

broj 

partije 

Naziv proizvoda Jed.me

re 
Koliĉina Jed.cena bez 

pdv-a  

Jed.cena sa pdv-

om  
Ukopno bez 

pdv-a 

Ukupno pdv-

om 

Posebno 

iskazani 

troškovi koji 

ĉine jed. cenu 

rešenje 

ALIMS-a 

proizvoĊa

ĉ 

napomena 

129/1 Giemsa, 100 ml kom 100         

129/2 May Grunwald, 100 

ml 

kom 100         

 Ukupno za partiju           

            

Partija 130. REAGENSI            

Redni 

broj 

partije 

Naziv proizvoda Jed.me

re 
Koliĉina Jed.cena bez 

pdv-a  

Jed.cena sa pdv-

om  
Ukopno bez 

pdv-a 

Ukupno pdv-

om 

Posebno 

iskazani 

troškovi koji 

ĉine jed. cenu 

rešenje 

ALIMS-a 

proizvoĊa

ĉ 

napomena 

130/1 Tϋrckov rastvor. 100 

ml 

kom 5         

130/2 Ehrlich reagens, 100 

ml 

kom 5         

 Ukupno za partiju           

            

Partija 131. REAGENSI, DETERDZENTI I POTROSNI MATERIJAL ZA APARAT COBAS c 501, 

ROCHE 

   

R.b. Naziv proizvoda Jed.me

re 
Koliĉina Jed.cena bez 

pdv-a  

Jed.cena sa pdv-

om  
Ukopno bez 

pdv-a 

Ukupno pdv-

om 

Posebno 

iskazani 

troškovi koji 

ĉine jed. cenu 

rešenje 

ALIMS-a 

proizvoĊa

ĉ 

napomena 

131/1 NaOHD (NAOHD) pak 90         
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50 ml 

131/2 SMS (SMS) 50 ml pak 160         

131/3 Diluent (NACL) 50 

ml 

pak 10         

131/4 Instrument Check 

(INSTC) 

pak 4         

131/5 Cobas cpack set 

(MULTI) 

pak 10         

131/6 Haemolysis reagent 

(A1CD2) 50 ml 

pak 5         

131/7 NaOHD 2x1800 ml pak 60         

131/8 Multiclean 1 x 70 ml pak 3         

131/9 Acid wash solution 

2x2L 

pak 9         

131/10 SMS 70ml pak 7         

131/11 Hitergent 70 ml pak 5         

131/12 Check Solution 

Sample 25 ml 

pak 1         

131/13 Cobas cpack opening 

tool 

pak 1         

131/14 Cobas sample cups 

(5000) 

pak 30         

131/15 Sample cups micro 

(500) 

pak 10         

131/16 Cuvettes-reaction cell 

sets 24 pcs 

pak 4         

131/17 Calibrator F.A.S. 

12x3 ml 

pak 5         

131/18 CFAS CK-MB 3x1 

ml 

pak 2         

131/19 CFAS HbA1c 3x1ml pak 5         

131/20 CFAS LIPIDS 3x1 

ml 

pak 3         
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131/21 Calibrator F.A.S. 

protein 5 x 1 ml 

pak 5         

131/22 Kontrola pcc1 pak 5         

131/23 Kontrola pcc2 pak 5         

131/24 TPUC pak 15         

131/25 Precinorm protein 

3x1 ml 

pak 12         

131/26 Precipath protein 

3x1ml 

pak 4         

131/27 PUC Precinorm pak 3         

131/28 PUC precipath pak 3         

131/29 AMM/CO2 kalibrator pak 8         

131/30 Control normal 

amm/CO2 

pak 8         

131/31 Control abnormal 

amm/CO2 

pak 8         

131/32 ASSAY lamp pak 10         

131/33 HbA1c control N pak 4         

131/34 HbA1c control P pak 4         

131/35 Precinorm CK-MB pak 3         

131/36 Precipath CK-MB pak 3         

131/37 B2-mikroglobulin 

control set (2 levels) 

pak 2         

131/38 CobasISE Diluent pak 20         

131/39 CobasISE Internal 

Standard 

pak 37         

131/40 ISE cleaning solution pak 2         

131/41 ISE reference 

electrolyte 

pak 17         

131/42 ISE compensator pak 20         

131/43 ISE calibrator LOW pak 15         
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131/44 ISE calibrator HIGH pak 20         

131/45 Activator pak 10         

131/46 Referentna elektroda kom 1         

131/47 Hloridna elektroda kom 5         

131/48 Natrijumova 

elektroda 

kom 4         

131/49 Kalijumova elektroda kom 4         

131/50 b2-mikroglobulin 

(B2MT) 

pak 6         

131/51 CRP latex gen3 

(CRPL3) 

pak 111         

131/52 HbA1c (puna krv) 

(A1C-2) 

pak 12         

131/53 GGT (GGT2) pak 10         

131/54 LDH (LDHI2) pak 17         

131/55 Lipaza pak 12         

131/56 ALP (200 analiza) pak 28         

131/57 ALT (500 analiza) pak 38         

131/58 AST (500 analiza) pak 38         

131/59 Amilaza (AMYL2) pak 12         

131/60 CK-NAC pak 20         

131/61 CK-MB pak 7         

131/62 Albumin (ALB2) pak 66         

131/63 Amonijak (NH3L) pak 8         

131/64 Bikarbonat pak 150         

131/65 Bilirubin ukupni 

(BILT2) 

pak 70         

131/66 Bilirubin direktni 

(BIL-D) 

pak 55         

131/67 Kalcijum pak 100         
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131/68 Holesterol (400 

analiza) 

pak 18         

131/69 HDL-holesterol 

(HDLC3) 

pak 13         

131/70 LDL-holesterol 

(LDL-C) 

pak 13         

131/71 Kreatinin (700 

analiza) 

pak 65         

131/72 Glukoza HK800 pak 50         

131/73 Uric acid (400 

analiza) 

pak 30         

131/74 Urea (500 analiza) pak 80         

131/75 Trigliceridi (250 

analiza) 

pak 35         

131/76 Gvozdje (IRON2) pak 40         

131/77 Laktat (LACT2) pak 10         

131/78 Magnezijum (175 

analiza) 

pak 130         

131/79 Neorganski fosfor 

(PHOS2) 

pak 85         

131/80 Ukupni proteini 

(TP2) 

pak 68         

131/81 UIBC pak 5         

 Ukupno za partiju           

            

            

Partije 132 -159HEMIKALIJE          

Redni 

broj 

partije 

Naziv proizvoda Jed.me

re 
Koliĉina Jed.cena bez 

pdv-a  

Jed.cena sa pdv-

om  
Ukopno bez 

pdv-a 

Ukupno pdv-

om 

Posebno 

iskazani 

troškovi koji 

ĉine jed. cenu 

rešenje 

ALIMS-a 

proizvoĊa

ĉ 

napomena 
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132 Aceton L 2         

133 Amonijak  L 1         

134 Apsolutni alkohol L 40         

135 Azotna kiselina L 1         

136 Dietil etar L 1         

137 Hloroform L 1         

138 Hlorovodonicna 

kiselina 

L 1         

139 Hrom-sumporna 

kiselina 

L 25         

140 Izopropil alkohol L 3         

141 Perhlorna kiselina L 1         

142 Sircetna kiselina 

glacijalna 

L 1         

143 Sumporna kiselina L 1         

144 Imerziono ulje za 

mikroskopiranje 

mL 500         

145 Amonijum oksalat g 100         

146 Amonijum molibdat g 50         

147 Difenilkarbazon g 10         

148 Briliant-krezil plavo, 

10 g 

pak 1         

149 diNatrijum hidrogen 

fosfat 

g 500         

150 Kalijum oksalat 500 

g 

pak 1         

151 Kristal violet g 10         

152 Limunska kiselina g 500         

153 Natrijum  dihidrogen 

fosfat, 500 g 

pak 1         

154 Natrijum hlorid kg 5         
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155 Sulfosalicilna 

kiselina 

kg 1         

156 Natrijum hidroksid g 500         

157 Titan žuto g 20         

158 Natrijum nitroprusid g 20         

159 Natrijum cijanid  g 10         

Partija 160. NASTAVCI ZA AUTOMATSKU PIPETU Eppendorf , Sarsted ili ekvivalentno     

R.b. Naziv proizvoda Jed.me

re 
Koliĉina Jed.cena bez 

pdv-a  

Jed.cena sa pdv-

om  
Ukopno bez 

pdv-a 

Ukupno pdv-

om 

Posebno 

iskazani 

troškovi koji 

ĉine jed. cenu 

rešenje 

ALIMS-a 

proizvoĊa

ĉ 

napomena 

160/1 Nastavak za 

aut.pipetu 200ul 

kom 120000         

160/2 Nastavak za 

aut.pipetu 0.5-1ml 

kom 50000         

160/3 Nastavak za 

aut.pipetu 0,1-10ul 

kom 5000         

opis za 

part. 

160 

zahtev je da nastavci dobro naležu na pipete za koje se nabavljaju i da ne spadaju u toku rada 

OBAVEZNA DOSTAVA UZORAKA  
   

 Ukupno za partiju           

            

Partija 161. NASTAVAK ZA PIPETU BECKMAN        

Redni 

broj 

partije 

Naziv proizvoda Jed.me

re 
Koliĉina Jed.cena bez 

pdv-a  

Jed.cena sa pdv-

om  
Ukopno bez 

pdv-a 

Ukupno pdv-

om 

Posebno 

iskazani 

troškovi koji 

ĉine jed. cenu 

rešenje 

ALIMS-a 

proizvoĊa

ĉ 

napomena 
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161/1 Nastavak za pipetu 

Beckman 

kom 50000         

 ukupno           

Partija 162. MIKROTUBE CENTRIFUŠKE        

R.b. Naziv proizvoda Jed.me

re 
Koliĉina Jed.cena bez 

pdv-a  

Jed.cena sa pdv-

om  
Ukopno bez 

pdv-a 

Ukupno pdv-

om 

Posebno 

iskazani 

troškovi koji 

ĉine jed. cenu 

rešenje 

ALIMS-a 

proizvoĊa

ĉ 

napomena 

162/1 Mikrotube 

centrifuske 0,5 ml 

kom 30000         

162/2 Mikrotube 

centrifuske 1,5 ml 

kom 15000         

162/3 Mikrotuba polipropilenska 

1,5 ml 

2000         

opis za 

partiju 

162  

zahtev je da su mikrotube otporne na centrifugiranje u ultracentrifugi /10000 obrtaja/min/ 

OBAVEZNA DOSTAVA UZORAKA 
    

 ukupno za partiju           

Partija 163. EPRUVETE plastiĉne sa ĉepom        

R.b. Naziv proizvoda Jed.me

re 
Koliĉina Jed.cena bez 

pdv-a  

Jed.cena sa pdv-

om  
Ukopno bez 

pdv-a 

Ukupno pdv-

om 

Posebno 

iskazani 

troškovi koji 

ĉine jed. cenu 

rešenje 

ALIMS-a 

proizvoĊa

ĉ 

napomena 

163/1 Epruveta sa cepom 

f12/75mm, 4 ml 

kom 50000         

163/2 Epruveta sa cepom 

f17/110mm, 12 ml 

kom 100000         
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 Ukupno za partiju           

            

Partija 164. EPRUVETE KONUSNE         

Redni 

broj 

partije 

Naziv proizvoda Jed.me

re 
Koliĉina Jed.cena bez 

pdv-a  

Jed.cena sa pdv-

om  
Ukopno bez 

pdv-a 

Ukupno pdv-

om 

Posebno 

iskazani 

troškovi koji 

ĉine jed. cenu 

rešenje 

ALIMS-a 

proizvoĊa

ĉ 

napomena 

164/1 Epruveta konusna 

f16/100mm, 10 ml 

kom 30000         

            

Partija 165. POSUDE ZA URIN, NESTERILNE        

Redni 

broj 

partije 

Naziv proizvoda Jed.me

re 
Koliĉina Jed.cena bez 

pdv-a  

Jed.cena sa pdv-

om  
Ukopno bez 

pdv-a 

Ukupno pdv-

om 

Posebno 

iskazani 

troškovi koji 

ĉine jed. cenu 

rešenje 

ALIMS-a 

proizvoĊa

ĉ 

napomena 

165/1 Posuda za urin, 

nesterilne 

kom 40000         

            

            

Partija 166.ĈAŠE 

STAKLENE 

         

R.b. Naziv proizvoda Jed.me

re 
Koliĉina Jed.cena bez 

pdv-a  

Jed.cena sa pdv-

om  
Ukopno bez 

pdv-a 

Ukupno pdv-

om 

Posebno 

iskazani 

troškovi koji 

ĉine jed. cenu 

rešenje 

ALIMS-a 

proizvoĊa

ĉ 

napomena 

166/1 Casa staklena 1 L, 

niska forma 

kom 2         

166/2 Casa staklena 500 kom 2         
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mL, niska forma 

166/3 Casa staklena 250 

mL, niska forma 

kom 5         

166/4 Casa staklena 100 

mL, niska forma 

kom 5         

166/5 Casa staklena 50 mL, 

niska forma 

kom 5         

166/6 Casa staklena 25 mL, 

niska forma 

kom 5         

 Ukupno za partiju           

            

Partija 167. MENZURE           

R.b. Naziv proizvoda Jed.me

re 
Koliĉina Jed.cena bez 

pdv-a  

Jed.cena sa pdv-

om  
Ukopno bez 

pdv-a 

Ukupno pdv-

om 

Posebno 

iskazani 

troškovi koji 

ĉine jed. cenu 

rešenje 

ALIMS-a 

proizvoĊa

ĉ 

napomena 

167/1 Menzura staklena 1 L kom 3         

167/2 Menzura staklena 0.5 

L 

kom 5         

167/3 Menzura staklena 

0.25 L 

kom 5         

 Ukupno za partiju           

Partija 168. ERLENMAJERI          

R.b. Naziv proizvoda Jed.me

re 
Koliĉina Jed.cena bez 

pdv-a  

Jed.cena sa pdv-

om  
Ukopno bez 

pdv-a 

Ukupno pdv-

om 

Posebno 

iskazani 

troškovi koji 

ĉine jed. cenu 

rešenje 

ALIMS-a 

proizvoĊa

ĉ 

napomena 

168/1 Erlenmajer 2 L, usko 

grlo 

kom 3         
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168/2 Erlenmajer 1 L, usko 

grlo 

kom 3         

168/3 Erlenmajer 0.5 L, 

usko grlo 

kom 2         

168/4 Erlenmajer 250 mL, 

usko grlo 

kom 3         

168/5 Erlenmajer 100 mL, 

usko grlo 

kom 3         

168/6 Erlenmajer 50 mL sa 

slif cepom 

kom 50         

 Ukupno za partiju           

            

Partija 169.  NORMALNI SUDOVI         

R.b. Naziv proizvoda Jed.me

re 
Koliĉina Jed.cena bez 

pdv-a  

Jed.cena sa pdv-

om  
Ukopno bez 

pdv-a 

Ukupno pdv-

om 

Posebno 

iskazani 

troškovi koji 

ĉine jed. cenu 

rešenje 

ALIMS-a 

proizvoĊa

ĉ 

napomena 

169/1 Normalni sud 2 L kom 3         

169/2 Normalni sud 1 L kom 3         

169/3 Normalni sud 500 

mL 

kom 4         

169/4 Normalni sud 250 

mL 

kom 5         

169/5 Normalni sud 200 

mL 

kom 4         

169/6 Normalni sud 100 

mL 

kom 5         

 Ukupno za partiju           

            

Partija 170. LEVAK STAKLENI         
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R.b. Naziv proizvoda Jed.me

re 
Koliĉina Jed.cena bez 

pdv-a  

Jed.cena sa pdv-

om  
Ukopno bez 

pdv-a 

Ukupno pdv-

om 

Posebno 

iskazani 

troškovi koji 

ĉine jed. cenu 

rešenje 

ALIMS-a 

proizvoĊa

ĉ 

napomena 

170/1 Levak stakleni 35 

mm 

kom 5         

170/2 Levak stakleni 75 

mm 

kom 5         

170/3 Levak stakleni 125 

mm 

kom 3         

170/4 Levak stakleni 300 

mm 

kom 2         

 Ukupno za partiju           

            

Partija 171. STAKLENI ŠTAPIĆI         

R.b. Naziv proizvoda Jed.me

re 
Koliĉina Jed.cena bez 

pdv-a  

Jed.cena sa pdv-

om  
Ukopno bez 

pdv-a 

Ukupno pdv-

om 

Posebno 

iskazani 

troškovi koji 

ĉine jed. cenu 

rešenje 

ALIMS-a 

proizvoĊa

ĉ 

napomena 

171/1 Stakleni stapici, 25 

cm dužina 

kom 50         

            

Partija 172. PIPETE GRADUISANE         

R.b. Naziv proizvoda Jed.me

re 
Koliĉina Jed.cena bez 

pdv-a  

Jed.cena sa pdv-

om  
Ukopno bez 

pdv-a 

Ukupno pdv-

om 

Posebno 

iskazani 

troškovi koji 

ĉine jed. cenu 

rešenje 

ALIMS-a 

proizvoĊa

ĉ 

napomena 
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172/1 Pipete graduisane od 

20 mL 

kom 5         

172/2 Pipete graduisane od 

10 mL 

kom 20         

172/3 Pipete graduisane od 

5 mL 

kom 30         

172/4 Pipete graduisane od 

2 mL 

kom 15         

172/5 Pipete graduisane od 

1 mL 

kom 15         

172/6 Pipete graduisane od 

0.5 mL 

kom 10         

 Ukupno za partiju           

            

Partija 173. PIPETE TRBUŠASTE         

R.b. Naziv proizvoda Jed.me

re 
Koliĉina Jed.cena bez 

pdv-a  

Jed.cena sa pdv-

om  
Ukopno bez 

pdv-a 

Ukupno pdv-

om 

Posebno 

iskazani 

troškovi koji 

ĉine jed. cenu 

rešenje 

ALIMS-a 

proizvoĊa

ĉ 

napomena 

173/1 Pipete vol. trbusaste 

od 10 mL 

kom 3         

173/2 Pipete vol. trbusaste 

od 5 mL 

kom 5         

173/3 Pipete vol. trbusaste 

od 3 mL 

kom 3         

 Ukupno za partiju           

            

Partija 174. CEVĈICE ZA HEMATOKRIT        
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Redni 

broj 

partije 

Naziv proizvoda Jed.me

re 
Koliĉina Jed.cena bez 

pdv-a  

Jed.cena sa pdv-

om  
Ukopno bez 

pdv-a 

Ukupno pdv-

om 

Posebno 

iskazani 

troškovi koji 

ĉine jed. cenu 

rešenje 

ALIMS-a 

proizvoĊa

ĉ 

napomena 

174/1 Cevĉice za 

hematokrit 75 mm/75 

mcl 

kom 300         

            

Partija 175. LABORATORIJSKO STAKLO ZA MIKROSKOPIRANJE      

R.b. Naziv proizvoda Jed.me

re 
Koliĉina Jed.cena bez 

pdv-a  

Jed.cena sa pdv-

om  
Ukopno bez 

pdv-a 

Ukupno pdv-

om 

Posebno 

iskazani 

troškovi koji 

ĉine jed. cenu 

rešenje 

ALIMS-a 

proizvoĊa

ĉ 

napomena 

175/1 Predmetno staklo 

76x26 mm 

kom 40000         

175/2 Pokrovno staklo 

20x20 mm 

kom 40000         

175/3 Pokrovno staklo 

24x24x0.4 mm 

kom 100         

 ukupno za partiju           

            

Partija 176. LANCETE ZA VAĐENJE KAPILARNE KRVI       

Redni 

broj 

partije 

Naziv proizvoda Jed.me

re 
Koliĉina Jed.cena bez 

pdv-a  

Jed.cena sa pdv-

om  
Ukopno bez 

pdv-a 

Ukupno pdv-

om 

Posebno 

iskazani 

troškovi koji 

ĉine jed. cenu 

rešenje 

ALIMS-a 

proizvoĊa

ĉ 

napomena 

176/1 Lanceta za vaĊenje 

kapilarne krvi 

kom 7000         
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Partija 177. NASTAVAK ZA  ACCU-CHEK        

Redni 

broj 

partije 

Naziv proizvoda Jed.me

re 
Koliĉina Jed.cena bez 

pdv-a  

Jed.cena sa pdv-

om  
Ukopno bez 

pdv-a 

Ukupno pdv-

om 

Posebno 

iskazani 

troškovi koji 

ĉine jed. cenu 

rešenje 

ALIMS-a 

proizvoĊa

ĉ 

napomena 

177/1 Nastavak za Accu-

Chek 

kom 40000         

            

            

Partija 178.TEST ZA OKULTNO KRVARENJE        

Redni 

broj 

partije 

Naziv proizvoda Jed.me

re 
Koliĉina Jed.cena bez 

pdv-a  

Jed.cena sa pdv-

om  
Ukopno bez 

pdv-a 

Ukupno pdv-

om 

Posebno 

iskazani 

troškovi koji 

ĉine jed. cenu 

rešenje 

ALIMS-a 

proizvoĊa

ĉ 

napomena 

178/1 Test za okultno 

krvarenje 

analiza 150         

  

 

 

 

 

          

Partija 179. KUTIJA ZA ĈUVANJE PREDMETNIH STAKALA       

Redni 

broj 

partije 

Naziv proizvoda Jed.me

re 
Koliĉina Jed.cena bez 

pdv-a  

Jed.cena sa pdv-

om  
Ukopno bez 

pdv-a 

Ukupno pdv-

om 

Posebno 

iskazani 

troškovi koji 

ĉine jed. cenu 

rešenje 

ALIMS-a 

proizvoĊa

ĉ 

napomena 
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179/1 Kutija za cuvanje 

pred. stkl sa 100 

mesta 

kom 20         

            

Partija 180. INDIKATOR pH 

TRAĈICE 

        

Redni 

broj 

partije 

Naziv proizvoda Jed.me

re 
Koliĉina Jed.cena bez 

pdv-a  

Jed.cena sa pdv-

om  
Ukopno bez 

pdv-a 

Ukupno pdv-

om 

Posebno 

iskazani 

troškovi koji 

ĉine jed. cenu 

rešenje 

ALIMS-a 

proizvoĊa

ĉ 

napomena 

180/1 Indikator tracice pH 

0-14 

pak 20         

180/2 Indikator papir ili 

tracice pH 0-5 

pak 5         

180/3 Indikator papir ili 

tracice pH 5-8 

pak 5         

 Ukupno za partiju           

Partija 181. Wathman papir za 

jontoforezu 

        

Redni 

broj 

partije 

Naziv proizvoda Jed.me

re 
Koliĉina Jed.cena bez 

pdv-a  

Jed.cena sa pdv-

om  
Ukopno bez 

pdv-a 

Ukupno pdv-

om 

Posebno 

iskazani 

troškovi koji 

ĉine jed. cenu 

rešenje 

ALIMS-a 

proizvoĊa

ĉ 

napomena 

181/1 Papir za 

hromatografiju 

Watman No1  

tabak 10         

181 dim.je 46x57cm           

Partija 182. Reagensi i potrošni materijal za monokanalni analizator za odreĊivanje glukoze "Beckman"    
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R.b. Naziv proizvoda Jed.me

re 
Koliĉina Jed.cena bez 

pdv-a  

Jed.cena sa pdv-

om  
Ukopno bez 

pdv-a 

Ukupno pdv-

om 

Posebno 

iskazani 

troškovi koji 

ĉine jed. cenu 

rešenje 

ALIMS-a 

proizvoĊa

ĉ 

napomena 

182/1 Glukoza B 500 mL pak 12         

182/2 Pump tubing red pak 5         

182/3 Pump tubing gray pak 6         

182/4 Membrane pkg 25 kom 2         

182/5 Oxygen elektroda kom 2         

 Ukupno za partiju           

            

            

Partija 183. Sijalice za svetlosni 

mikroskop 

        

R.b. Naziv proizvoda Jed.me

re 
Koliĉina Jed.cena bez 

pdv-a  

Jed.cena sa pdv-

om  
Ukopno bez 

pdv-a 

Ukupno pdv-

om 

Posebno 

iskazani 

troškovi koji 

ĉine jed. cenu 

rešenje 

ALIMS-a 

proizvoĊa

ĉ 

napomena 

183/1 Sijalica 30W, 12V kom 10         

183/2 Sijalica 20W, 6V kom 10         

 Ukupno za partiju           
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   OДЕЉЕЊЕ ЗА КЛИНИЧКУ ПАТОЛОГИЈУ 

 

Br. 

partije 

Naziv proizvoda Jed. 

mere 

Kol. Jed. 

cena bez 

Pdv-a 

Jed.cena sa 

pdv-om 

Ukupno bez 

pdv-a 

Ukupno sa 

pdv-om 

Proizvo 

Ċaĉ 

Rešenje 

ALIMS-a 

Posebno 

iskazani 

troškovi 

koji ćine 

jed.cenu 

           

184. partija. Potrošni materijal za obradu tkiva i 
histohemijska bojenja 

         

184/1 Parafinski kalupi Kom 5000        

184/2 Nožići za MIKROTOM uski, Model 819, 
pak od 50 kom     

Kom 20        

1854/3 Nožići za MIKROTOM široki, Model 818, 
pak od 50 kom     

Pak 1        

184/4 PREDMETNA STAKLA 76X26 , brušena Pak 400        

184/5 PREDMETNA STAKLA, Superfrost 
(athezivna stakla) pak od 72 kom. 

Pak 20        

184/6 POKROVNA STAKLA   24X40  Pak 20        

184/7 POKROVNA STAKLA   24X50 Pak 100        

184/8 FILTER PAPIR  50X50 cm (od 500 listova)  Pak 3        

184/9 SunĎeri-folije za procesiranje tkiva, Biopsy 
pad (od 500 kom) 

Pak 1        

184/10 Čaše za automatsku fiksaciju tkiva (za 
aparat Leica TP1020) 

Kom 1        

184/11 Izmenljivi noževi za disekciju 130 cm (od 
50 kom) 

Pak 1        

184/12 Grafički laboratorijski obeleživač uzoraka 
(tube checker) 

Kom 20        

184/13 Kutije za 5 pločica, plastične kom 40        
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184/14 KILLIK medium za smrznute rezove od 
100 ml 

Kom 2        

184/15 Metalni poklopci za parafinske kalupe kom 30        

184/16 Medijum za uklapanje tkiva tt. 56-58ºC 
(Merck kvaliteta)  od 15 kg 

Pak 5        

184/17 FORMALIN 10% puferisani neutralni (od 
10 L) 

Pak 10        

184/18 ALKOHOL  APSOLUTNI (boce od 1L)  L 400        

184/19 KSILOL - Zorka ili adekvatnog kvaliteta L 300        

184/20 May-Gruenwald-Giemsa (od 500 ml) 
Merck kvaliteta  

pak 4        

184/21 Giemsa, pakovanje od 500 ml Pak 4        

184/22 Ziehl-Neelsen kit za histohemijsko bojenje Pak 1        

184/23 DPX non-aqueus mountin. media a 500 ml Pak 5        

184/24 HEMATOKSILIN Mayer, Merck ili 
ekvivalentno, (od 1 litar)   

kom 5        

184/25 Četkice (komplet za histologiju) (Biognost 
ili ekv.)  (pak od 4 kom) 

Pak 1        

184/26 Grocot kit za histohemijsko bojenje Pak 1        

184/27 PAS kit za histohemijsko bojenje Pak 1        

184/28 Microglass sistem za arhiviranje staklenih 
pločica (1 segment) 

Kom 4        

184/29 Sprej za smrzavanje tkiva u kriotomu, 150 
ml  

kom 1        

184/30 Nosač za bojenje 20 mikroskopskih 
preparata  

Kom 2        

184/31 Posuda za bojenje,TPX                     Kom 2        

184/32 Mikrotube 1,5 ml (a 500 kom)                Kom 1        

184/33 Stalak za mikrotube                       Kom 1        

184/34 Špric boca a 500 ml Kom 3        

184/35 Set za bojenje mikroskopskih pločica Kom 1        

184/36 Posude za set za bojenje mikroskopskih kom 1        
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pločica 

  Ukupno za partiju          

185. partija. Potrošni materijal za 
imunohistohemijska bojenja 

         

           

185/1 FLEX MxH CD99 MIC2 Gene, Ewings 
Sarc. Marker Clone 12E7 RTU 

6ml 2        

185/2 FLEX Monoclonal Mo a Synaptophysin 12ml 1        

185/3 FLEX Polyclonal Rb a Hu Chromogranin 
A, RTU 

6ml 1        

185/4 FLEX Monoclonal Mouse Anti-Myogenin 
Clone: F5D, RTU 

6ml 1        

185/5 FLEX Monoclonal Mo a Hu Desmin, Clone 
D33, RTU 

6ml 1        

185/6 FLEX Monoclonal Mo a Hu Muscle Actin, 
Clone HHF35, RTU 

6ml 2        

185/7 FLEX Monoclonal Mo a Hu Smooth 
Muscle Actin, Clone 1A4, RTU 

6ml 1        

185/8 FLEX Monoclonal Mo a Hu CD45, LCA, 
Clone 2B11+PD7/26, RTU 

6ml 2        

185/9 FLEX Monoclonal Mo X-H Cytoker, Clone 
AE1/AE3, RTU 

6ml 1        

185/10 FLEX Monoclonal Mo a Vimentin, Clone 
V9, RTU 

6ml 2        

185/11 FLEX Polyclonal Rb a S100, RTU 6ml 2        

185/12 FLEX Monoclonal Mouse X-H CD1a Clone 
010, RTU 

6ml 1        

185/13 FLEX Monoclonal Mo a Hu CD68, Clone 
KP1, RTU 

6ml 1        

185/14 FLEX Monoclonal Mo a Hu CD30, Clone 
Ber-H2, RTU 

6ml 1        

185/15 FLEX Monoclonal Mo a Hu CD20cy, 
Clone L26, RTU 

6ml 1        

185/16 FLEX Monoclonal Mo a Hu CD79alpha±, 
Clone JCB117, RTU 

6ml 1        
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185/17 FLEX Monoclonal Mouse X-H CD5 Clone 
4C7, RTU 

6ml 1        

185/18 FLEX Monoclonal Mo a Hu CD10, Clone 
56C6, RTU 

6ml 1        

185/19 FLEX Monoclonal Mo a Hu Beta-
Catenin,Clone Beta-Catenin1, RTU 

6ml 1        

185/20 FLEX Polyclonal R X-TdT, RTU 6ml 1        

185/21 FLEX Mono MxH CD15, Clone Carb-3, 
RTU  

6ml 1        

185/22 FLEX Monoclonal Mo a Hu CD23, Clone 
DAK-CD23, RTU 

6ml 1        

185/23 FLEX Monoclonal Mo a Hu Ki-67 Antigen, 
Clone MIB-1, RTU 

6ml 2        

185/24 FLEX Monoclonal Mouse X-H D2-40 
Clone: D2-40, RTU 

6ml 2        

185/25 FLEX Monoclonal Mo a Hu CD246, ALK 
Protein, Clone ALK1, RTU 

6ml 1        

185/26 FLEX Monoclonal Mo a Hu BCL2 
Oncoprotein, Clone 124, RTU 

6ml 1        

185/27 FLEX Monoclonal Mo a Hu EMA, Clone 
E29, RTU 

6ml 1        

185/28 FLEX Monoclonal Mo a Hu CD34 Class II, 
Clone QBEnd 10, RTU 

6ml 1        

185/29 FLEX Monoclonal Mo a Hu CD31, 
Endothelial Cell, Clone JC70A, RTU 

6ml 1        

185/30 p63, RTU 1ml 1        

185/31 GLUT-1, RTU 7ml 2        

185/32 FLI-1, RTU 7ml 1        

185/33 Nestin, RTU 7ml 1        

185/34 Kit za vizualizaciju (Linker, TRS ph low / 
high) - (a 1.100) 

Kom 1        

185/35 Varijabilna pipeta (pipetor) 0.1-2.5 ul, 
Biohit ili ekvivalentne                  

Kom 1        

185/36 Varijabilna pipeta (pipetor) 5-50 ul, Biohit 
ili ekvivalentne                   

Kom 1        
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185/37 Varijabilna pipeta (pipetor) 10-100 ul, 
Biohit ili ekvivalentne                  

Kom 1        

185/38 Varijabilna pipeta (pipetor) 20-200 ul, 
Biohit ili ekvivalentne                  

Kom 1        

185/39 Varijabilna pipeta (pipetor) 100-1.000 ul, 
Biohit ili ekvivalentne                   

Kom 1        

185/40 Nastavci za pipete 0.2-10 ul (a 
1000),Biohit ili ekvivalentne       

Pak 1        

185/41 Nastavci za pipete 0.5-300 ul (a 1000), 
Biohit ili ekvivalentne       

pak 1        

185/42 Slide master (set za imunohistohemijsko 
bojenje)      

Kom 1        

185/43 Carousel stand (za 5 pipeta)              kom 1        

 Ukupno za partiju          

           

186- 210 . Hemikalije           

186 Zlato-(III)-hlorid, 1 gram Kom 1        

187 Sirćetna kiselina (glacijalna), Merck ili 
ekvivalentno,  

L 1        

188 GvožĎe-(III)-hlorid Gr 300        

189 Feri-amonium-sulfat gr 100        

190 HLORALHIDRAT, Merck ili ekvivalentno kg 1        

191 Hlorovodončna kiselina, koncentrovana  L 1        

192 Sumporna kiselina, koncentrovana, (for 
analysis) 

L 1        

193 Fosfomolibdenska kiselina  Gr 100        

194 Na2HPO4, Merck ili adekv. kvaliteta Kg 6        

195 Sudan III (od 25 g) Merck kvaliteta Pak 4        

196 Fuksin kiseli Gr 200        

197 Fuksin bazni Gr 100        

198 Amonijum hidroksid L 1        
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199 Ferocijanid Gr 100        

200 Hematoksilin, boja u prahu Gr 100        

201 Hromsumporna kiselina L 35        

202 Pikrinska kiselina, C6H3N307 (u prahu) Gr 1000        

203 Aceton L 1        

204 Mravlja kiselina L 1        

205 Azotna kiselina L 1        

206 Etil acetat od 2,5 l (Merck ili ekv.) Pak 2        

207 Cacodilat (Fluka) Pak 2        

208 Glicerin (Oleum glicerini) L 10        

209 Gelatina (želatin) Gr 500        

210 Ponceau S (Fluka) gr 100        

           

           

 211- 224 . Medicinska sredstva od stakla, 
plastike I slicno 

         

           

211 LEVAK  stakleni F 50 mm Kom 5        

212 LEVAK stakleni F 100 mm Kom 5        

213 Kivete stakl. za boj. histol. prep. s poklop.-
horizontalne -za 10 kom.  

Kom 5        

214 Menzura staklena od 100 ml Kom 2        

215 Menzura staklena od 500 ml Kom 2        

216 Menzura staklena od 1.000 ml Kom 2        

217 Reagens boce staklene, široki otvor, 
brušeni rub (od 100 ml) 

Kom 5        

218 Reagens boce staklene, široki otvor, 
brušeni rub (od 100 ml), tamne 

Kom 10        
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219 Staklene posude za vatu sa poklopcem sa 
(promer 13 cm, visina 15 cm) 

kom 15        

220 Transfer pipete Pasterove od 3,5 ml (pak 
od 1.500 kom) 

Pak 3        

221 Filter-papir Whatmann - No 1, promer 55 
mm (pak. A 100 kom.) 

Pak 3        

222 Plastične posude za uzorke sa navojem i 
poklopcem, 80 ml 

Kom 15        

223 Plastične posude za uzorke sa navojem i 
poklopcem, 250 ml 

Kom 300        

224 Skalpeli No 22*** pak 13        

Medicinska sredstva za citološku ginekološku 
laboratoriju  225-233 

         

225/1 Papanicolau 1a 500 ml, Merck ili ekv. Kom 3        

225/2 Papanicolau 2a 500 ml, Merck ili ekv. Kom 3        

225/3 Papanicolau 3a 500 ml, Merck ili ekv. Kom 3        

226 Ukupno za partiju          

227 Giemsa 500 ml, Zorka ili ekv. Kom 2        

228 Ksilol 1 l, Zorka ili ekv. Kom 8        

229 Kanada balsam 100 ml, Zorka ili ekv. Kom 3        

230 Kedrovo ulje 100 ml, Zorka ili ekv. kom 3        

231 Predmetna stakla 76x26, brušena  Pak 350        

232 Pokrovna stakla 24 x 40 mm (pakovanje) Pak 100        

233 Lakmus papir pH 0 - 14, ( od 100 kom) Pak*** 2        
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Укупна  цена без ПДВ-а  

Укупна цена са ПДВ-ом  

Рок и начин плаћања  

Гарантни рок за партију 94,аутом.пипета  

Рок важења понуде  

Рок испоруке 

 

 

 

Датум                    Понуђач 

    М. П.  

Напомене: Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико 

понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или 

група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде. 

Oсновни елементи структуре цене садржани су у обрасцу финансијске понуде  
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VII МОДЕЛ УГОВОРА 

Модел Уговора ће у појединим члановима бити усклађен у складу са елементима наведеним у понуди 

У Г О В О Р   О  К У П О П Р О Д А Ј И 

Закључен након спроведеног поступка јавне набавке, а у складу са наводима конкурсне документације, између: 

____________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________ са седиштем у_____________________________________ _______________________________________, 

улица____________________________________________________, ПИБ:____________________________________________________________________________,  

Матични број:______________________________________________________________________________________________________________________________, 

Број рачуна: ___________________________ Назив банке:_________________________________________________________________________________________, 

кога заступа_________________________________________________________________________________________________________________________________  

(у даљем тексту продавац)  

и 

ИНСТИТУТА ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ МАЈКЕ И ДЕТЕТА СРБИЈЕ „ДР ВУКАН  ЧУПИЋ“, Нови Београд, Радоја Дакића 6-8, ПИБ: 07046219; 

Матични број: 100136676,  кога заступа в.д. директора проф.др Радован Богдановић (у даљем тексту: купац), 

Основ уговора: 

ЈН. Број: 12/2014 

Број и датум одлуке о додели уговора:____________________________________________________________________  /НЕ ПОПУЊАВАТИ/ 

Понуда изабраног понуђача бр. ________________________________________________________ од____________________________________________________ 
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1.         ПРЕДМЕТ УГОВОРА 

1.1 Предмет овог Уговора је купопродаја Лабораторијског материјала за:  

 Лабораторију за клиничку микробиологију  

 Лабораторију за имунологију и проточну цитометрију  

 Биoхемијску лабораторију 

 Одељење за клиничку патологију 

               ЈН бр. 12/2014 

 

  

  партије_________________________________________________________________________________________________________________________________       

Уговор престаје да важи, а што не ствара основ за накнаду штета, за ону количину робе за коју до истека уговора Купац не затражи испоруку, осим уколико 

Продавац до истека уговора не изјави да уговорени услови остају на снази за ту количину робе и након истека уговора, а до одређеног датума или до 

наручивања преостале количине.Уговор се закључује на 12 месеци. 

2. ЦЕНА 

2.1. Цена робе је утврђена из понуде бр.   ____________________________ која је саставни део уговора.                                          

     Вредност набавке   _________________________ дин без ПДВ-а,   ____________________________________ дин са ПДВ-ом. 

3. РОК И НАЧИН ПЛАЋАЊА 

3.1. Купац се обавезује да плаћање по овом Уговору изврши у складу са прихваћеном понудом која је саставни део Уговора и приливом средстава из буџета. 

 

4. РОК ИСПОРУКЕ  
4.1. Роба која је предмет овог Уговора испоручује се на паритету F-co магацин апотеке купца. 

4.2. Продавац се обавезује да ће робу 

испоручивати:________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________. 

4.3. За сваки дан задоцњења у испоруци робе, продавац ће купцу платити 0,5% уговорене цене из горњег члана 1., али не више од 5%.  

 

5. КВАЛИТЕТ И КОЛИЧИНЕ  

5.1. Квалитет производа који су предмет овог Уговора мора у потпуности одговарати: 
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 - важећим домаћим или међународним стандардима за ту врсту робе; 

- квалитету у врсти производа произвођача који је наведен у понуди. 

5.2. Купац је овлашћен да врши контролу квалитета испоручене робе у било које време и без претходне најаве на месту пријема, током или после испоруке, са 

правом да узорке производа из било које испоруке достави независној специјализованој институцији ради анализе. 

5.3. У случају када независна специјализована институција утврди одступање од уговореног квалитета производа, трошкови анализе иду на терет продавца. 

5.4. Квантитативни пријем робе врши се приликом пријема у магацину купца у присуству представника продавца. 

5.5. Евентуална рекламација од стране купца на испоручене количине мора бити сачињена у писменој форми и достављена продавцу у року 48 

(четрдесетосам) часова. 

5.6. Уколико било која испорука не задовољи квалитет или уговорену количину, продавац је у обавези да је замени исправном у року од 7 (седам) дана. 

5.7. Уколико продавац не изврши испоруку замену робе у року из тачке 5.5. купац има право да набави тражене количине робе одговарајућег квалитета од 

другог, при чему евентуалну разлику у цени сноси продавац. 

 

6. ОБЕЗБЕЂЕЊЕ  

6.1. Продавац се обавезује да обезбеди и након потписа овог Уговора  преда  наручиоцу бланко меницу за  добро извршење посла, издаје се у висини од 10% 

од укупне вредности уговора без ПДВ-а, са роком важности који је 30 (тридесет) дана дужи од истека рока за коначно извршење посла. 

 

7. ВИША СИЛА 

7.1. Наступање више силе ослобађа од одговорности уговорне стране за кашњење у извршењу уговорених обавеза. О датуму наступања, трајања и датуму 

престанка више силе, уговорене стране су обавезне, да једна другу обавесте писменим путем у року од 24 (двадесетчетири) часа. 

7.2. Као случајеви више силе сматрају се природне катастрофе, пожар, поплава, експозија, транспортне несреће, одлуке органа власти и други случајеви, који 

су законом утврђени као виша сила. 

 

 

8. СПОРОВИ 

8.1. Уговорне стране су сагласне да се евентуални спорови по овом Уговору решавају споразумно, а у случају спора уговарају стварну и месну надлежност 

Привредног суда у Београду. 

 

9. РАСКИДНИ УСЛОВ 

9.1          Уговор престаје да важи, а што не ствара основ за накнаду штете, уколико наступи  раскидни услов: уколико РФЗО Србије у име Института спроведе  

               поступак јавне набавке Лабораторијских медицинских средстава/ материјала  која су предмет ЈН 12/2014. 

10. РАСКИД УГОВОРА 

10.1. Уговорна страна незадовољна испуњењем уговорних обавеза друге уговорне стране може захтевати раскид Уговора, под условом да је своје уговорне 

обавезе у потпуности и благовремено извршила. 

10.2. Раскид Уговора се захтева писменим путем, са раскидним роком од 15 (петнаест) дана од дана достављања писменог отказа. 

 

11. ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ  
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11.1. Измене и допуне текста овог Уговора могуће су само уз пристанак обе уговорне стране који је дат у писаном облику. 

 

12. СТУПАЊЕ НА СНАГУ УГОВОРА 

12.1        Овај Уговор ступа на снагу даном потписивања обе уговорне стране и моментом предаје средстава обезбеђења поменутог горњим чланом 6. 

 

13. ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

13.1. Овај Уговор сачињен је у 4 (два) истоветна примерка, по 2 (један) за сваку страну. 

 

УГОВОРНЕ СТРАНЕ: 

 

Институт за здравствену заштиту мајке и детета Србије „Др Вукан Чупић“                    1. Понуђач: 

 

_______________________________________________                       _____________________________ 

В.Д. Директора Проф. др Радован Богдановић   

               2.Подизвођач 

               _____________________________ 

 

        

 

                                                                                                            3.Учесник у заједничкој понуди 

       

                                                                                                                                                                                                                     ___________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



99 

 

 

 

 

VIII ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ 

У складу са чланом 88. став 1. Закона, понуђач _________________________, доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде, како следи у 

табели: 

ВРСТА ТРОШКА ИЗНОС ТРОШКА У РСД 

  

  

  

 

УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ 

 

 

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова.Ако је поступак јавне набавке 

обустављен из разлога који су на страни наручиоца, наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у складу са 

техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди. 

 

 

Датум: М.П. Потпис понуђача 
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IX ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

 

У складу са чланом 26. Закона, ________________________________________,  

                                                                            (Назив понуђача) 

даје:  

ИЗЈАВУ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

 Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у поступку јавне набавке добара, бр.12/2014 поднео независно, без договора са 

другим понуђачима или заинтересованим лицима. 

 

 

 

Датум: М.П. Потпис понуђача 

   

 

 

Напомена: у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди, наручулац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту 

конкуренције. Организација надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу, односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне 

набавке ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице повредило конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу закона којим се уређује заштита 

конкуренције. Мера забране учешћа у поступку јавне набавке може трајати до две године. Повреда конкуренције представља негативну референцу, у смислу 

члана 82. став 1. тачка 2. Закона. 
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Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом. 

 

 

X ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА ИЗ ЧЛ.75.СТ.2.ЗАКОНА 

 

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

 

 

ИЗЈАВУ 

 

Понуђач...............................................................................у поступку јавне набавке добара, бр.12/2014, поштовао је обавезе које произлазе из важећих прописа о 

заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и гарантујем да је ималац права интелектуалне својине. 

 

 

 

          Датум              Понуђач 

 

________________                        М.П.                   __________________ 
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Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена 

печатом. 


