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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  ЈН 35/2014, број Одлуке 10/1404 oд 20.11.2014.г. и Решења о образовању комисије дел.бр. 10/1405  од 20.11.2014.г., припремљена је: 

 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

за јавну набавку  - Медицински потрошни  материјал 
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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 

10-13 

V Упутство понуђачима како да сачине понуду 14-20 

VI Образац понуде  21-42 

VII Модел уговора 43-45 

VIII Образац трошкова припреме понуде 46 

IX Образац изјаве о независној понуди 47 
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Образац изјаве о поштовању обавеза из чл. 75. ст. 2. Закона 48 
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  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. 35/2014 су добра – Медицински потрошни материјал 

 

Ознаке из општег речника набавки:  33140000 

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; Весна Павловић, службеник за јавне набавке тел.011/3108-250, е - mail адреса 

javne.nabavke@imd.org.rs и 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. 35/2014 су добра – Медицински потрошни материјал  

Ознаке из општег речника набавки: „Медицински потрошни материјал“ /33140000/ 

2. Партије 

Набавка је обликована у  68   партијa 

 

Називи партија са процењеним вредностима                                                                                         

1 Катетери Foley - пресвучени силиконом 50.000,00 

2 Катетери Foley - силиконски 100% 70.000,00 

3 PEG сет гастрични 140.000,00 

4 Кесе за гастрошизу  439.120,00 

5 -- 7 Игле за биопсију јетре 27.000,00 

8 Сетови за ексангвино трансфузију  69.660,00 

9 ЕКГ електроде за МР 5.000,00 

10          Идентификационе наруквице 400.000,00 

11 Сонде ласерска за литотрипсију за апарат Stortz 588.750,00 

12 Протезе тестиса, силиконске 168.480,00 

13-14 Жице за пиштоље 72.200,00 

15 Катетери за перитоналну дијализу 720.000,00 

16-17 Медицинска средства за грејање крви 244.000,00 

18 Трансфусиони систем без ваздушне линије, MEDIBOB 3570011 или одг 5.600,00 

19 Сет за епидуралну анестезију  90.000,00 

20 Епидурална канила 3.000,00 
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21 Игле 23 G x 1.25, 0.6 x 30 mm, Ромед или еквивалентно 2.000,00 

22 Игле за инфилтрацију 16 G 10.000,00 

23 Платични левчић за преглед уха 550.00 

24-25 Гелови за ултразвук 34.560,00 

26 Колодијум, лепак за холтер ЕЕГ 20.000,00 

27 Паста за ЕМГ (Microten 60 од 250 г или еквивалентно) 4.000,00 

28-29 Прибор за снимање ЕЕГ полиграфијом 102.000,00 

30 Шприц за давање контраста за пумпу Liebel-Flarshtein Optistar Le, 

HenkeSassWolf  

10.000,00 

31-32 МЕДИЦИНСКА СРЕДСТВА  за ентералне пумпе 350.000,00 

33 Умбиликални катетери 1.632,00 

34 Иригатор комплет 17.700,00 

35-40 Раствори, филтери и кесе за тромбоците и коштану срж 240.000,00 

41 Игле за спиналну анестезију 33.108,00 

42-43 Дијагностичке траке за апарате Accu-chek, Bayer Contour, Precision i 

траке за урин 

20.850,00 

44 Потрошни материјал за инфузиону пумпу Medtronic MiniMed Paradigm® 109.000,00 

45-52 Прибор за обраду костне сржи 1.500.000,00 

53 Вода пречишћена, у повратној стакленој амбалажи за припрему лекова 

за оралну примену, 500 мл 

165.000,00 

54 Катетер централни венски дволуменски, Arrow, Braun или одг. 128.433,60 

55 Катетер централни венски дволуменски 4.5 Fr, 6 Fr , (Vygon или одг.) 270.000,00 

56 Дрен торакални без мандрена 46.400,00 

57 Дискови и кесе за колостоме, 40 мм 187.360,00 

58 Дискови и кесе за колостоме, 60 мм 83.700,00 

59-60 Посуде за узорке, стерилне и нестерилне 175.000,00 
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61 Сталак за епрувете 24 радна места (8 x3), 16 мм 14.000,00 

62 Шприцеви и игле 2.530.000,00 

63 Инфузиони систем - бројач капи слободним падом 84.000,00 

64 Апсорптивни  хемостатик 212.000,00 

65 Апсорптивни хемостатик  2.5 x 5.1 cm ,или 2,5х5cm (Surgicelfibrilar или 

одг.) 

199.000,00 

66 Ткивни  адхезиви – стерилне,  самолепљиве, хипоалергијске траке за 

затварање рана на кожи (стери-стрип или еквивалентно) 

29.000,00 

67 Шавни материјал за ОРЛ салу - апсорптивни хемостатици 43.000,00 

68           Реагенси за Лабораторију за испитивање урођених поремећаја 

метаболизма и извођење неонаталног скрининга за фенилкетонурију 

1.530.000,00 
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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. 

Техничке карактеристике добара су ближе описане у образцу понуде – образцу са ознаком бр. 5) одељак VI  

 

Захтеви наручиоца: 
    Понуђач је дужан да уз понуду, за сва добра која  нуди  достави  каталог произвођача на српском или енглеском језику или немачком језику, са техничким и 

другим карактеристикама добара која нуди, и из кога наручилац недвосмислено може утврдити да понуђена добра одговарају захтеву из конкурсне документације. 

Наручилац дозвољава да се достави и извод из каталога издатог од стране произвођача или друго штампано издање издато од стране произвођача добара које 

садржи  техничке карактеристике добара која се нуде, а према захтеву наручиоца. 

Уколико се  испуњеност свих  захтева  наручиоца у смислу техничких  карактеристика не може утврдити  из садржине каталога или других штампаних издања 

произвођача  понуђач може доставити  изјаву произвођача којим се потврђује постојање тражене карактеристике. 

Напомена:  

Понуђачи који достављају и изјаву по наводима из конкурсне документације  обавезни су да доставе и каталоге, изводе из упутства или друга штампана издања 

издата од стране проивођача. Изјавом могу доказати техничке карактеристике које нису наведене у каталогу, изводу из упутства  или другим штампаним 

издањима поизвођача a не све тражене карактеристике. 

Уколико наручилац утврди да достављени каталог или друго штампано издање издато од стране произвођача садржи податке о понуђеним добрима, која нису у 

складу са захтевом наручиоца, наручилац ће такву понуду одбити  као неодговарајућу. 

Понуђач је дужан да у каталогу или изводу из каталога, или другом штампаном издању, поред  понуђеног производа, упише редни број партије/ставке, која је 

предмет понуде и на коју се односи достављени документ. 

 

Начин  спровођења  контроле и обезбеђивања гаранције квалитета: 

 

   Наручилац је овлашћен да врши контролу квалитета испорученог добра на месту пријема, током, и после испоруке, са правом да узорке добара достави 

независној специјализованој институцији ради анализе. Уколико се након контроле квалитета установи да испоручена добра не одговарају уговореном квалитету 

и стандардима, Испоручилац ће бити у обавези да наручиоцу одмах, а најкасније у року од 24 сата, испоручи другу количину добара одговарајућег квалитета и 

стандарда. У том случају сви трошкови анализе и рекламације падају на терет понуђача. 

Уколико се приликом пријема добара констатују недостаци у испорученим добрима испоручилац је дужан да их отклони у року од пет дана од дана сачињавања 

Записника о рекламацији. 

 

Захтеви наручиоца у погледу рока употребе/ стерилности: 

 

Рок  употребе или стерилности / уколико се производ испоручује стерилан/  за добра која су предмет ове јавне набавке,  не сме да буде краћи од 12 (дванаест) 

месеци од дана испоруке добара код наручиоца.  Добра морају да буду у оригиналним паковањима произвођача са јасном назнаком рока употребе / стерилности . 

Уколико понуђач понуди краћи рок употребе / стерилности  његова понуда ће бити одбијена као неприхватљива.  

Захтеви наручиоца у погледу рока испоруке: 
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Количине добара  у овој јавној набавци представљају потребе наручиоца за 6 месеци, oсим за партију 68-реагенси за Лаб. за испитивање урођених поремећаја 

метаболизма за  извођење неонаталног скрининга на фенилкетонурију у којој су дате потебе за три месеца. 

Према захтеву наручиоца испорука предметних добара је сукцесивна,  по договору са наручиоцем, 24 часа од  поруџбине  наручиоцa. 

Захтев наручиоца у погледу места испоруке: 

Место испоруке је апотека Института.  

Уколико понуђач у понуди наведе друго место испоруке, таква понуда ће бити одбијена као неприхватљива. 

 

Захтеви наручиоца у погледу узорака: 

Уз понудуобавезно  доставити  узоркe  понуђених производа  уколико исти нису коришћени на Институту у претходне две године.  

Достављени узорци морају да буду нови, неупотребљавани, нерестерилисани и искључиво у оригиналном паковању произвођача. 

Комисија наручиоца ће извршити стручну оцену достављених узорка на месту употребе и о томе сачинити извештај. 

Уколико комисија наручиоца утврди да је понуђач уз своју понуду доставио узорке који нису у складу са понудом понуђача, његова понуда ће бити одбијена као 

неприхватљива. 

Уколико комисија наручиоца утврди да је понуђач уз своју понуду доставио узорке који нису у складу са захтевом из конкурсне документације, његова  

понуда ће бити одбијена као неодговарајућа. 

 Сваки достављени узорак треба да буде  обележен редним бројем партије и ставке за коју се исти односи.  

 

Количина узорака коју треба доставити: 

 

За партију 56, дрен торакални и за партију 41 игле за спиналну анестезију  доставити по 5 узорака  за сваку ставку, 

 за партију 62 шприцеви и игле доставити по 10 узорака за сваку ставку ,  

за партију 68-реагенси за Лабораторију за испитивање урођених поремећаја метаболизма за извођење неонаталног скрининга на фенилкетонурију  

уколико понуђени тест није коришћен на Институту претходне три године доставити узорак за девет хиљада анализа најкасније петнаест дана пре отварања 

понуда. За остале партије: 

уколико је цена понуђеног артикла до 2000,00 дин по јединици мере потребно је доставити по два узорка за сваку ставку из понуђене партије; 

уколико је цена узорка преко 2000,00 дин по јединици мере доставити по један комад производа за сваку понуђену партију.  

Узорци се достављају бесплатно. 

 

Наручилац задржава право да, у сврху правилне оцене понуда, од понуђача затражи достављање узорака. 

Наручилац  задржава право да у току стручне оцене понуда захтева доставу узорака за понуђене производе у случају да комисија за јавну набавку закључи да је то 

потребно, рок за накнадну доставу је два  дана од пријема захтева.  

НАПОМЕНА НАРУЧИОЦА:  

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.  
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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. 

 

Рок плаћања: минимум 60 дана од  дана испоставе фактуре. 

Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача. 

Понуђачу није дозвољено да захтева аванс. 

 

Рок важења понуде: 

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

У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику затражи од понуђача продужење рока важења понуде. 

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

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). 

 

1.2. Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке, мора испунити додатне услове за учешће у поступку јавне набавке,  дефинисане чл. 76. 

Закона, и то:  

 

1. Обавезно је поседовање и прилагање доказа –потврде /ауторизација/ произвођача или заступника о сагласности за учешће односног понуђача на тендеру  

Института.За партију 62.шприцеви и игле потребно је овлашћење произвођача или овлашћеног заступника за учешће у поступку ЈН 35/2014 са 

наведеним називом производа и количинама према тендерској спецификацији. 

 

2. Услови  за партију 62, шприцеви и игле :  

 Поседовање сертификата EN ISO 7886-1:1993 – за ставке 62/1, 62/2, 62/3, 62/ 4 

 Рeшење АЛИМС-а и назив производа на Решењу АЛИМС-а, каталогу производа, овлашћењу произвођача или овлашћеног заступника за учешће 

на ЈН, унутрашњем паковању, код шприцева  и на самом производу  мора бити истоветан и јасно означен. 
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1.3. Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 80. Закона, подизвођач мора да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) 

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

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

додатне услове испуњавају заједно.  

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

неопходна испуњеност тог услова. 

 

 

 

Изабрани понуђачи ће бити обавезни да у писаној форми доставе изјаве о свим одступањима од уговорених обавеза и навода  ако  настану у току трајања Уговора 

да би надлежна служба Института могла благовремено да предузме потребне законске мере и спречи застој и неправилности у снабдевању. 

 

 

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 

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.  



12 

 

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; 

              Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 5) Закона – Доказ: Важећа дозвола надлежног министарства за обављање делатности која је предмет јавне набавке –  

                Министарства здравља-Решење министарства здравља за обављање делатности 

5) Дозвола мора бити важећа. 
6) Услов из члана чл. 75. ст. 2.  - Доказ: Потписан о оверен Oбразац изјаве (Образац изјаве, дат је у поглављу X). 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: 

 

 

1.  Обавезно је поседовање и прилагање доказа –потврде /ауторизација/ произвођача или заступника о сагласности за учешће односног понуђача на тендеру  

Института.За партију 62.шприцеви и игле потребно је овлашћење произвођача или овлашћеног заступника за учешће у поступку ЈН 35/2014 са 

наведеним називом производа и количинама према тендерској спецификацији. 

 

 

2. Доказ  за партију 62, шприцеви и игле :  

 Копија  сертификата EN ISO 7886-1:1993 – за ставке 62/1, 62/2, 62/3, 62/ 4 

 Рeшење АЛИМС-а и назив производа на Решењу АЛИМС-а, каталогу производа, овлашћењу произвођача или овлашћеног заступника за учешће 

на ЈН, унутрашњем паковању, код шприцева  и на самом производу  мора бити истоветан и јасно означен. 

 

 

 

 

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. 
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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. 

 

Понуђачи који су регистровани у регистру који води Агенција за привредне регистре не морају да доставе доказ из чл.  75. ст. 1. тач. 1-4) Понуђач је дужан да 

достави Решење/Потврду о упису у регистар понуђача Агенције за привредне регистре, или интернет страницу Агенције за привредне регистре, где су подаци 

јавно доступни. 

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 језику или на 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 – Медицински потрошни материјал, ЈН бр. 35/2014 - НЕ ОТВАРАТИ”. Понуда се сматра благовременом уколико 

је примљена на архиви  од стране наручиоца до 24.12.2014 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. 

Отварање понуда ће се спровести истог дана, односно 24.12.2014.г.у 11:00 часова. 

3.ПАРТИЈЕ 

- Понуђач може да поднесе понуду за једну или више партија. Понуда мора да обухвати најмање једну целокупну партију. 

- 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. 
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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 –  Медицинског потрошног материјала 

,  за партије_______________________________   ЈН бр. 35/2014 - 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. 

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. 
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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,  

 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.Рок плаћања: минимум 60 дана од  дана испоставе фактуре. 

Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача. 

Понуђачу није дозвољено да захтева аванс. 

 

9.2.Рок испоруке:  сукцесивно, по договору са наручиоцем, 24 часа од  поруџбине  наручиоцa. 
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9.3.Рок важења понуде: 

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

У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику затражи од понуђача продужење рока важења понуде. 

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

 

 

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

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 

 

 Понуђач чија понуда буде изабрана као најповољнија дужан је да у року од 8 дана од дана закључења уговора преда наручиоцу као средство финансијског 

обезбеђења oригинал банкарску гаранцију за добро извршење посла која мора трајати 30 дана дуже од истека рока важности уговора у износу од 10% од 

вредности уговора без ПДВ-а. 

Поднета банкарска гаранција мора бити безусловна, неопозива и платива на први позив, без приговора. 

Понуђачи чија је уговорена вредност до 3.000.000,00 динара без ПДВ-а, могу, уместо банкарске гаранције  да доставе меницу 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%   

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 8 дана од дана закључења уговора достави меницу за добро извршење посла. 

Средство финансијског обезбеђења  за добро извршење посла која мора трајати 30 дана дуже од истека рока важности уговора. 

 

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 
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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: javne.nabavke@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, ЈН бр. 35/2014. 

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 банкарску гаранцију или бланко сопствену меницу  ( уколико је вредност уговора до 150.000,00 дин без ПДВ-а),  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 

mailto:javne.nabavke@imd.org.rs
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(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 

КРИТЕРИЈУМИ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА – у складу са чланом 85. Закона о јавним набавкама 

 

Kритеријум  за доделу уговора је најнижа понуђена цена 

Под ценом се подразумева укупна вредност за сваку партију  

 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 
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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. 

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 бр 35/2014- Медицински потрошни материајл 

 за партије_________________________________________________       

 

 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  

 

2) ПОНУЂАЧ ПОНУДУ ПОДНОСИ: 

А) САМОСТАЛНО 

Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 

В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ 
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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 

 

3 ) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ 

1) 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: 

 

2) Назив подизвођача:  

 Адреса:  

 Матични број:  

 Порески идентификациони број:  
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 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 наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког подизвођача.  

 

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:  
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 Матични број:  

 Порески идентификациони број:  

 Име особе за контакт:  

3) Назив   учесника   у   заједничкој понуди:  

 Адреса:  

 Матични број:  

 Порески идентификациони број:  

 Име особе за контакт:  

 

Напомена: 

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

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

учесник у заједничкој понуди. 
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5) ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ  

ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ и финансијска понуда; елементи обрасца структуре цене садржани су обрасцу понуде 

 Partija 1. KATETERI FOLEY  - presvučeni silikonom        

              

R.b. 

Partije 

Naziv proizvoda Jed. mere Količina   jed.cena 

bez pdv-a. 

jed. cena sa 

pdv-om 

uk.cena bez 

pdv-a 

uk.cena sa  

pdv-om 

rešenje 

ALIMS-a 

proizvođač napomena 

1/1 Kateter Foley br. 6 Kom. 300          

1/2 Kateter Foley br. 8 Kom. 250          

1/3 Kateter Foley br. 10 Kom. 150          

1/4 Kateter Foley br. 12 Kom. 100          

1/5 Kateter Foley br. 14 Kom. 80          

1/6 Kateter Foley br. 16 Kom. 80          

1/7 Kateter Foley br. 18 Kom. 50          

 Ukupno za partiju:           

Partija 2. KATETERI FOLEY -silikonski 100%          

R.b. 

Partije 

Naziv proizvoda Jed. mere Količina   jed.cena 

bez pdv-a. 

jed. cena sa 

pdv-om 

uk.cena bez 

pdv-a 

uk.cena sa  

pdv-om 

rešenje 

ALIMS-a 

proizvođač napomena 

2/1 Kateter Foley br. 6   Kom. 50          
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2/2 Kateter Foley br. 8 Kom. 60          

2/3 Kateter Foley br. 10 Kom. 40          

2/4 Kateter Foley br. 12 Kom. 20          

2/5 Kateter Foley br. 14 Kom. 15          

2/6 Kateter Foley br. 16 Kom. 10          

2/7 Kateter Foley br. 18 Kom. 10          

 Ukupno za partiju:           

R.b. 

Partije 

Naziv proizvoda Jed. mere Količina   jed.cena 

bez pdv-a. 

jed. cena sa 

pdv-om 

uk.cena bez 

pdv-a 

uk.cena sa  

pdv-om 

rešenje 

ALIMS-a 

proizvođač napomena 

3/1 PEG set gastricni, 15 CH Kom. 5          

3/2 PEG set gastricni, 20 CH Kom. 5          

3/3 PEG set gastricni, 9 CH Kom. 5          

 ukupno            

R.b. 

Partije 

Naziv proizvoda Jed. mere Količina   jed.cena 

bez pdv-a. 

jed. cena sa 

pdv-om 

uk.cena bez 

pdv-a 

uk.cena sa  

pdv-om 

rešenje 

ALIMS-a 

proizvođač napomena 

4/1 Kese za gastrošizu, 

veličina 5.5 cm  

Kom. 3          

4/2 Kese za gastrošizu, 

veličina 6 cm 

Kom. 3          

4/3 Kese za gastrošizu, 

veličina  4 cm 

Kom. 2          

 Ukupno za  partiju:           

R.bPartije Naziv proizvoda Jed. mere Količina   jed.cena 

bez pdv-a. 

jed. cena sa 

pdv-om 

uk.cena bez 

pdv-a 

uk.cena sa  

pdv-om 

rešenje 

ALIMS-a 

proizvođač napomena 
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5 Igla za biopsiju jetre 

1,6/16G/1,6mm/88mm -

set koji sadrţi: plastičnu 

brizgalicu sa 

graničnikom,iglu za 

aspiraciju fiziološkog 

rastvora,aspiracionu iglu 

za biopsiju jetre-ubodni 

ugao 45stepeni sa 

graničnikom od 

18mm,sklapel. 

Kom. 10          

6 Igla za biopsiju jetre 

1,8/15G /1,8mm/88mm-

set koji sadrţi: plastičnu 

brizgalicu sa 

graničnikom,iglu za 

aspiraciju fiziološkog 

rastvora,aspiracionu iglu 

za biopsiju jetre-ubodni 

ugao 45stepeni sa 

graničnikom od 

18mm,sklapel. 

Kom. 5          

7 Igla za biopsiju jetre 

1,4/17G /1,4mm/88mm-

set koji sadrţi: plastičnu 

brizgalicu sa 

graničnikom,iglu za 

aspiraciju fiziološkog 

rastvora,aspiracionu iglu 

za biopsiju jetre-ubodni 

ugao 45stepeni sa 

graničnikom od 

18mm,sklapel. 

kom 10          
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R.b. 

Partije 

Naziv proizvoda Jed. mere Količina   jed.cena 

bez pdv-a. 

jed. cena sa 

pdv-om 

uk.cena bez 

pdv-a 

uk.cena sa  

pdv-om 

rešenje 

ALIMS-a 

proizvođač napomena 

8 Setovi za eksangvino 

transfuziju  

Kom 5          

9 EKG elektrode za MR sa 

karbonatnom nitnom,. , 

penasta podloga sa tečnim 

gelom,radiotransparentne, 

radiotranslutentne 

Kom. 300          

10 Partija  10          Identifikacione narukvice  za decu i odrasle  

10/1   Za decu : potrebno je da obezbeđuje potpunu pouzdanost u identifikaciji, što znači da mora biti iz jednog dela, da se ne moţe skinuti ni na koji način osim prilikom 

otpusta, presecanjem - materijal od koga je izrađena mora biti antialergijski; - treba da bude pogodna za nošenje i da ne moţe niti na bilo koji način povrediti ruku deteta  

(oblih ivica, koje ne seku koţu ); - materijal od koga je izrađena treba da bude otporan na vodu, alkohol i masti; - treba da ima sigurnosnu kopču, koja sprečava spadanje 

tračice sa ruke;- treba da ima predviđen prostor - polje, za upisivanje potrebnih podataka , otporno na brisanje i razlivanje pod različitim uticajima (voda, šampon,/ 

10/2 Za odrasle: potrebno je da obezbeđuje potpunu pouzdanost identifikacije pacijenata - materijal od koga je izrađena mora biti antialergijski;- materijal od koga je izrađena 

treba da bude otporan na vodu, alkohol i masti;- treba da ima sigurnosnu kopču;- treba da ima predviđen prostor - polje, za upisivanje ličnih podataka 

R.bPartije Naziv proizvoda Jed. mere Količina   jed.cena 

bez pdv-a. 

jed. cena sa 

pdv-om 

uk.cena bez 

pdv-a 

uk.cena sa  

pdv-om 

rešenje 

ALIMS-a 

proizvođač napomena  

10/1 Ident. narukvice za decu kom 8000          

10/2 Ident. narukvice za odrasle Kom. 4000          

 Ukupno :            

11/1 Laserska sonda za litotripsiju, 

diameter 230µm,višekratna, 

duţina 300cm 

Kom 2          

11/2 Laserska sonda za litotripsiju, 

diameter 365µm,višekratna, 

duţina 300cm 

kom 3         

 Ukupno za part.11           
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R.b. 

Partije 

Naziv proizvoda Jed. mere Količina   jed.cena 

bez pdv-a. 

jed. cena sa 

pdv-om 

uk.cena bez 

pdv-a 

uk.cena sa  

pdv-om 

rešenje 

ALIMS-a 

proizvođač napomena 

12/1 Proteze testisa, silikonske, 

12 g, 26x33 mm 

Kom 3          

12/2 Proteze testisa, silikonske, 

21g, 32x42 mm 

Kom 3          

12/3 Proteze testisa, silikonske, 

27 g, 33x48 mm 

Kom 1          

12/4 Proteze testisa, silikonske, 

36 g, 39x50 mm 

Kom 1          

 Ukupno za partiju:           

R.b. 

Partije 

Naziv proizvoda Jed. mere Količina   jed.cena 

bez pdv-a. 

jed. cena sa 

pdv-om 

uk.cena bez 

pdv-a 

uk.cena sa  

pdv-om 

rešenje 

ALIMS-a 

proizvođač napomena 

13 Ţice STORZ za ORL 

pištolje (za tonzilektomiju) 

Kom 100          

14 Ţice AESCULAP za  

pištolje (za tonzilektomiju) 

Kom 450          

 Ukupno :            

Kateteri za peritonealnu dijalizu, Gambro 

PDCATH ili ekvivalentno 

           

R.b. 

Partije 

Naziv proizvoda Jed. mere Količina   jed.cena 

bez pdv-a. 

jed. cena sa 

pdv-om 

uk.cena bez 

pdv-a 

uk.cena sa  

pdv-om 

rešenje 

ALIMS-a 

proizvođač napomena 

15/1 Kateter neonatalni, 3 cm Kom 20          

15/2 Kateter pedijatrijski, 5 cm Kom 20          

15/3 Kateter pedijatrijski, 7 cm Kom 10          
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15/4 Kateter pedijatrijski, 11 

cm 

Kom 10          

 Ukupno za partiju           

R.b. 

Partije 

Naziv proizvoda Jed. mere Količina   jed.cena 

bez pdv-a. 

jed. cena sa 

pdv-om 

uk.cena bez 

pdv-a 

uk.cena sa  

pdv-om 

rešenje 

ALIMS-a 

proizvođač napomena 

16 Set za grejanje krvi i 

rastvora wf-250 za aparat 

WARMFLO FW 588 

Kom. 100          

17 Blanket za grejanje papirni 

perforirani sa zaštitnim 

najlonom PEDIATRIC 

0850 za aparat 

WARMTOUCH 

Kom. 50          

R.b. 

Partije 

Naziv proizvoda Jed. mere Količina   jed.cena 

bez pdv-a. 

jed. cena sa 

pdv-om 

uk.cena bez 

pdv-a 

uk.cena sa  

pdv-om 

rešenje 

ALIMS-a 

proizvođač napomena 

18 Transfusioni sistem bez 

vazdušne linije, 

MEDIBOB 3570011 ili 

odg 

Kom. 200          

R.b. 

Partije 

Naziv proizvoda Jed. mere Količina   jed.cena 

bez pdv-a. 

jed. cena sa 

pdv-om 

uk.cena bez 

pdv-a 

uk.cena sa  

pdv-om 

rešenje 

ALIMS-a 

proizvođač napomena 

19/1 Set za epiduralnu 

anesteziju 19 G (igla 17 

G) 

Kom 15          

19/2 Set za epiduralnu 

anesteziju 20 G (igla 18 

G) 

Kom 15          

19/3 Set za epiduralnu 

anesteziju 24 G (igla 20 

G) 

Kom 15          
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 Ukupno za partiju:           

R.b. 

Partije 

Naziv proizvoda Jed. mere Količina   jed.cena 

bez pdv-a. 

jed. cena sa 

pdv-om 

uk.cena bez 

pdv-a 

uk.cena sa  

pdv-om 

rešenje 

ALIMS-a 

proizvođač napomena 

20 Epiduralna kanila 18 G x 3 

¼ 

Kom 30          

R.b. 

Partije 

Naziv proizvoda Jed. mere Količina   jed.cena 

bez pdv-a. 

jed. cena sa 

pdv-om 

uk.cena bez 

pdv-a 

uk.cena sa  

pdv-om 

rešenje 

ALIMS-a 

proizvođač napomena 

21 Igle 23 G x 1.25, 0.6 x 30 

mm, Romed ili odg 

Kom. 200          

R.b. 

Partije 

Naziv proizvoda Jed. mere Količina   jed.cena 

bez pdv-a. 

jed. cena sa 

pdv-om 

uk.cena bez 

pdv-a 

uk.cena sa  

pdv-om 

rešenje 

ALIMS-a 

proizvođač napomena 

22 Igle za infiltraciju 16 G Kom. 100          

23 Platični levčić za pregled 

uha 

Kom. 11          

R.b. 

Partije 

Naziv proizvoda Jed. mere Količina   jed.cena 

bez pdv-a. 

jed. cena sa 

pdv-om 

uk.cena bez 

pdv-a 

uk.cena sa  

pdv-om 

rešenje 

ALIMS-a 

proizvođač napomena 

24 Gel za ultrazvuk, 5 l, za 

aparat Voluson 

Pak. 8          

25 Gel sterilan za ultrazvuk, 

260 g 

Kom. 40          

R.b. 

Partije 

Naziv proizvoda Jed. mere Količina   jed.cena 

bez pdv-a. 

jed. cena sa 

pdv-om 

uk.cena bez 

pdv-a 

uk.cena sa  

pdv-om 

rešenje 

ALIMS-a 

proizvođač napomena 

26 Kolodijum, lepak za holter 

EEG 

ml 1000          

27 Pasta za EMG (Microten 

60 od 250 g ili 

ekvivalentno) 

Pak. 2          

Pribor za snimanje EEG poligrafijom          
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R.b. 

Partije 

Naziv proizvoda Jed. mere Količina   jed.cena 

bez pdv-a. 

jed. cena sa 

pdv-om 

uk.cena bez 

pdv-a 

uk.cena sa  

pdv-om 

rešenje 

ALIMS-a 

proizvođač napomena 

28 Sonde za respiracije (razne 

veličine) 

Kom. 3          

29 Premoštivač za EEG 

elektrodu 

Kom. 6          

R.b. 

Partije 

Naziv proizvoda Jed. mere Količina   jed.cena 

bez pdv-a. 

jed. cena sa 

pdv-om 

uk.cena bez 

pdv-a 

uk.cena sa  

pdv-om 

rešenje 

ALIMS-a 

proizvođač napomena 

30 Špric za davanje kontrasta 

za pumpu Liebel-

Flarshtein Optistar Le, 

HenkeSassWolf  

Kom 100          

R.b. 

Partije 

Naziv proizvoda Jed. mere Količina   jed.cena 

bez pdv-a. 

jed. cena sa 

pdv-om 

uk.cena bez 

pdv-a 

uk.cena sa  

pdv-om 

rešenje 

ALIMS-a 

proizvođač napomena 

31 Set boca za APLIX-

VISION pumpu  

Kom. 100          

32 Sistemi za pumpu Flocare 

800 

Kom. 300          

R.b. 

Partije 

Naziv proizvoda Jed. mere Količina   jed.cena 

bez pdv-a. 

jed. cena sa 

pdv-om 

uk.cena bez 

pdv-a 

uk.cena sa  

pdv-om 

rešenje 

ALIMS-a 

proizvođač napomena 

33/1 Umbilikalni kateter, 4 Fr Kom 20          

33/2 Umbilikalni kateter, 5 Fr Kom 20          

R.b. 

Partije 

Naziv proizvoda Jed. mere Količina   jed.cena 

bez pdv-a. 

jed. cena sa 

pdv-om 

uk.cena bez 

pdv-a 

uk.cena sa  

pdv-om 

rešenje 

ALIMS-a 

proizvođač napomena 

34/1 Irigator komplet kom 11          

34/2 Slavine za irigator  kom 50          

 Ukupn za partiju 34             

R.b. 

Partije 

Naziv proizvoda Jed. mere Količina   jed.cena 

bez pdv-a. 

jed. cena sa 

pdv-om 

uk.cena bez 

pdv-a 

uk.cena sa  

pdv-om 

rešenje 

ALIMS-a 

proizvođač napomena 
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35 Antikoagulantni rastvor 

ACD-A od 500 ml 

Kom. 80          

36 Filteri za trombocite 

(Imugard III PL, 

Ref.TF*IP1AS2DS  ili 

ekvivalentno), Pall 

medical ili odg 

Kom. 45          

37 Transfer kese prazne od 

2000 ml 

Kom. 80          

38 Transfer kese prazne od          kom 

1000 ml 

55          

39 Dvostruka kesa za 

uzimanje krvi za 

autolognu transfuziju od 

450 ml 

Kom. 12          

40 Kesa za uzimanje krvi za 

autolognu transfuziju od 

350 ml 

Kom. 12          

R.b. 

Partije 

Naziv proizvoda Jed. mere Količina   jed.cena 

bez pdv-a. 

jed. cena sa 

pdv-om 

uk.cena bez 

pdv-a 

uk.cena sa  

pdv-om 

rešenje 

ALIMS-a 

proizvođač napomena 

41/1 Igla za spinalnu anesteziju, 

25G x  3 ½ , Braun ili ekv. 

Kom 100          

41/2 Igla za spinalnu anesteziju, 

27G x  3 ½, Braun ili 

ekvivalentno 

Kom 100          

 Ukupno            

 Dijagnostičke trake za aparate Accu-chek, Bayer Contour, Precision i trake za urin     

R.b. 

Partije 

Naziv proizvoda Jed. mere Količina   jed.cena 

bez pdv-a. 

jed. cena sa 

pdv-om 

uk.cena bez 

pdv-a 

uk.cena sa  

pdv-om 

rešenje 

ALIMS-a 

proizvođač napomena 

42 Trake za određivanje 

nivoa ß-ketona u krvi  

kutija 6          
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43 Trake za određivanje 

glikozurije i ketonurije u 

urinu 

kom 1500          

Potrošni materijal za infuzionu pumpu Medtronic MiniMed Paradigm®       

R.b. 

Partije 

Naziv proizvoda Jed. mere Količina   jed.cena 

bez pdv-a. 

jed. cena sa 

pdv-om 

uk.cena bez 

pdv-a 

uk.cena sa  

pdv-om 

rešenje 

ALIMS-a 

proizvođač napomena 

44/1 Paradigm Quick-Set 

MMT-399 

Kom 5          

44/2 Paradigm Reservoir 

MMT-332 

Kom 5          

44/3 Medtronic Minimed Enlite 

Senzori 

Kom 20          

 Ukupno za partiju:           

R.b. 

Partije 

Naziv proizvoda Jed. mere Količina   jed.cena 

bez pdv-a. 

jed. cena sa 

pdv-om 

uk.cena bez 

pdv-a 

uk.cena sa  

pdv-om 

rešenje 

ALIMS-a 

proizvođač napomena 

45 Set za kolekciju kostne 

srţi (BioAccess ili ekv.) 

Kom. 10          

46 DMSO sa dekstranom, 8 

ml 

Kom. 25          

47 Set za kolekciju matičnih 

ćelija iz krvi pupčanika 

(Cord blood collectin bag), 

Macopharm ili odg 

Kom. 10          

48 Set za Sepax za obradu 

krvi iz pupčanika, Biosafe 

Cryo SC ili odg 

Kom. 6          

49 Set za Sepax za obradu 

periferne krvi, Biosafe 

Cryo SC ili odg. 

Kom. 12          
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50 Zaštitne vrećice za kese za 

zamrzavanje od 25 ml, 

Biosafe Cryo ili odg. 

Kom. 100          

51 Boja za brojanje ćelija 

(Accu stain solution), 

Digital Bio ili 

ekvivalentno 

pak 1          

52 Pločice za brojanje ćelija 

(Accu chip4xkit), Digital 

Bio ili ekvivalentno 

kut 1          

R.b. 

Partije 

Naziv proizvoda Jed. mere Količina   jed.cena 

bez pdv-a. 

jed. cena sa 

pdv-om 

uk.cena bez 

pdv-a 

uk.cena sa  

pdv-om 

rešenje 

ALIMS-a 

proizvođač napomena 

53 Voda prečišćena, u 

povratnoj staklenoj 

ambalaţi za pripremu 

lekova za oralnu primenu, 

500 ml 

kom 150          

 Partija 54. KATETERI CENTRALNI VENSKI dvolumenski, Arrow, Braun ili odg.      

             

R.b. 

Partije 

Naziv proizvoda Jed. mere Količina   jed.cena 

bez pdv-a. 

jed. cena sa 

pdv-om 

uk.cena bez 

pdv-a 

uk.cena sa  

pdv-om 

rešenje 

ALIMS-a 

proizvođač napomena 

54/1 Kateter centralni venski 

dvolumenski  7 Fr , 15 cm 

(igla 18 G, provodnik 50 

cm) 

Kom 10          

54/2 Kateter centralni venski 

dvolumenski 4 Fr, 8 cm, 

igla 21G,provodnik 50cm  

Kom 10          

54/3 Kateter centralni venski 

dvolumenski 5 Fr, 8 cm, 

igla 21G,provodnik 50cm 

Kom 10          
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 Partija 55. Kateter centralni venski dvolumenski 4.5 Fr, 6Fr , (Vygon ili ekv.)      

R.b. 

Partije 

Naziv proizvoda Jed. mere Količina   jed.cena 

bez pdv-a. 

jed. cena sa 

pdv-om 

uk.cena bez 

pdv-a 

uk.cena sa  

pdv-om 

rešenje 

ALIMS-a 

proizvođač napomena 

55/1 Kateter centralni venski 

dvolumenski 4.5 Fr, 6 cm, 

igla 21G,provodnik 30cm  

Kom 20          

55/2 Kateter centralni venski 

dvolumenski 6 Fr, 15 cm 

Kom 10          

 Ukupno :           

Partija 56. DREN TORAKALNI bez mandrena         

R.b. 

Partije 

Naziv proizvoda Jed. mere Količina   jed.cena 

bez pdv-a. 

jed. cena sa 

pdv-om 

uk.cena bez 

pdv-a 

uk.cena sa  

pdv-om 

rešenje 

ALIMS-a 

proizvođač napomena 

56/1 Dren torakalni CH 16 bez 

mandrena 

Kom. 40          

56/2 Dren torakalni CH 18 bez 

mandrena 

Kom. 30          

56/3 Dren torakalni CH 20 bez 

mandrena 

Kom. 30          

56/4 Dren torakalni CH 24 bez 

mandrena 

Kom. 20          

56/5 Dren torakalni CH 26 bez 

mandrena 

Kom. 10          

56/6 Dren torakalni CH 28 bez 

mandrena 

Kom. 10          

56/7 Dren torakalni CH 30 bez 

mandrena 

Kom. 10          

56/8 Dren torakalni CH 32 bez 

mandrena 

Kom. 10          
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 Ukupno za partiju:           

                                        Partija 57. DISKOVI I  KESE  ZA KOLOSTOME, 40 mm      

 Minimalne tehničke karakteristike za partiju 57: 

Diskovi ne mogu  da budu  tako tvrdi i neelastični  da to iziskuje veliki pritisak na abdomen kada se kesa stavlja na disk – što je veoma bolno za stomak deteta. Diskovi 

moraju biti elastični i ne smeju se odlepljivati ni kada se stave na pregib. Sadrţaj kese ne sme da podliva ispod diska da ne bi došlo da iritacije koţe..Na  kesama treba da 

postoji posebna štipaljka sa klik sistemom za zatvaranje tako da kesa ne moţe da spadne sa diska. Disk treba dobro da  prione i da  prati prevoje na koţi  tako da  ostaje 

zalepljen od 2 – 3 dana (ne mora svakodnevno da se menja). Diskovi treba da imaju  kremu za negu koţe („Barijer“ ili odg.) koja leči maceraciju i štiti koţu da se 

mehanički ne ošteti. Diskovi i kese treba da su takvih karakteristika da omogućavaju da se kese prazne bez promene diska. 

 

R.b. 

Partije 

Naziv proizvoda Jed. mere Količina   jed.cena 

bez pdv-a. 

jed. cena sa 

pdv-om 

uk.cena bez 

pdv-a 

uk.cena sa  

pdv-om 

rešenje 

ALIMS-a 

proizvođač napomena 

57/1 Disk fleksibilni za 

kolostomu 40 mm, Alterna 

ili odg, 

 

Kom. 400          

57/2 Kese za kolostomu sa 

filterom 40 mm, Alterna 

ili odg,  

Kom. 1150          

 Ukupno            

                                        Partija 58. DISKOVI I  KESE  ZA KOLOSTOME, 60 mm      

  Minimalne tehničke karakterisktike za partiju 58: 

Diskovi ne mogu  da budu  tako tvrdi i neelastični  da to iziskuje veliki pritisak na abdomen kada se kesa stavlja na disk – što je veoma bolno za stomak deteta. Diskovi 

moraju biti elastični i ne smeju se odlepljivati ni kada se stave na pregib. Sadrţaj kese ne sme da podliva ispod diska da ne bi došlo da iritacije koţe..Na  kesama treba da 

postoji posebna štipaljka sa klik sistemom za zatvaranje tako da kesa ne moţe da spadne sa diska. Disk treba dobro da  prione i da  prati prevoje na koţi  tako da  ostaje 

zalepljen od 2 – 3 dana (ne mora svakodnevno da se menja). Diskovi treba da imaju  kremu za negu koţe („Barijer“ ili odg.) koja leči maceraciju i štiti koţu da se 

mehanički ne ošteti. Diskovi i kese treba da su takvih karakteristika da omogućavaju da se kese prazne bez promene diska. 

 

R.b. 

Partije 

Naziv proizvoda Jed. mere Količina   jed.cena 

bez pdv-a. 

jed. cena sa 

pdv-om 

uk.cena bez 

pdv-a 

uk.cena sa  

pdv-om 

rešenje 

ALIMS-a 

proizvođač napomena 
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58/1 Disk fleksibilni za 

kolostomu 60mm, Alterna 

ili odg;  

Kom. 150          

58/2 Kese za kolostomu sa 

filterom 60mm, Alterna ili 

odg. 

Kom. 450          

 Ukupno            

R.b. 

Partije 

Naziv proizvoda Jed. mere Količina   jed.cena 

bez pdv-a. 

jed. cena sa 

pdv-om 

uk.cena bez 

pdv-a 

uk.cena sa  

pdv-om 

rešenje 

ALIMS-a 

proizvođač napomena 

59 Posude za uzorke (urin i 

slično), sterilne, sa 

poklopcem, oko 75 ml 

kom 10000          

60 Posude za uzorke (urin i 

slično), nesterilne, sa 

poklopcem, oko 75 ml 

kom 10000          

R.b. 

Partije 

Naziv proizvoda Jed. mere Količina   jed.cena 

bez pdv-a. 

jed. cena sa 

pdv-om 

uk.cena bez 

pdv-a 

uk.cena sa  

pdv-om 

rešenje 

ALIMS-a 

proizvođač napomena 

61 Stalak za epruvete 24 

radna mesta  (8 x3),        

16 mm 

kom 10          

  

Partija 62,špricevi i igle: minimalne tehničke  karakteristike koji proizvodi treba da poseduju: 

 

 Dvodelni špricevi  (stavke od 1 do 4): 

- Sterilni, pojedinačno pakovani 

- Telo šprica od polipropilena, klip od polietilena 

- Telo šprica sadrţi unutrašnji prsten koji onemogućava ispadanje klipa pri korišćenju 

- Špric od 2 ml – podeoci na 0.1 ml 

- Špric od 5 ml – podeoci na 0.2 ml 

- Špric od 10 ml – podeoci na 0.5 ml 

- Špric od 20 ml – podeoci na 1.0 ml 

 Insulinski špric od 0.5 ml, 100-U, s navarenom iglom od 30 G, podeoci  na 1 IJ (stavka 5) 
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 Špric trodelni za hranjenje 50 ml, s podeocima na 1 ml. Telo i klip od polipropilena, bez lateksa, guma na klipu takođe bez lateksa. (stavka 6) 

 Igle (stavke od 7 do 9) 

- Injekcione igle od nerđajućeg čelika, drţač i zatvarač igle od polipropilena 

- Igle 0.9 (20 G), duţine 40 mm, s tankim zidom igle 

- Igle 1.2 (18 G), duţine 40 mm, s tankim zidom igle 

- Igle 0.45 (26G), duţine 16 mm, sa standardnom debljinom zida igle 

 

R.b. 

Partije 

Naziv proizvoda Jed. Mere Količina   jed.cena 

bez pdv-a. 

jed. cena sa 

pdv-om 

uk.cena bez 

pdv-a 

uk.cena sa  

pdv-om 

rešenje 

ALIMS-a 

proizvođač napomena 

62/1 Špric  2 ml, dvodelni  Kom. 200000          

62/2 Špric  5 ml, dvodelni Kom. 150000          

62/3 Špric 10 ml, dvodelni Kom. 150000          

62/4 Špric 20 ml, dvodelni Kom. 100000          

62/5 Špric insulinski 100-U, 0.5 

ml, sa iglom 30 G x 5-8 

mm, sa podeocima od 1 ij 

Kom. 700          

62/6 Špric 50-60ml, za 

hranjenje  

Kom. 3000          

62/7 Igla  0,9 mm  Kom. 150000          

62/8 Igla  1,2 mm Kom. 210000          

62/9 Igla 0,45 mm Kom. 10000          
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 Ukupno za partiju           

R.b. 

Partije 

Naziv proizvoda Jed. Mere Količina   jed.cena 

bez pdv-a. 

jed. cena sa 

pdv-om 

uk.cena bez 

pdv-a 

uk.cena sa  

pdv-om 

rešenje 

ALIMS-a 

proizvođač napomena 

63 Infuzioni sistem - brojač 

kapi slobodnim padom sa 

sistemom 

kom 300          

Partija 64  . Apsorptivni  hemostatik,  

 

 

         

R.b             Vrsta materijala Jed. Mere Oblik i dimenzije  Količina jed.cena bez 

pdv-a. 

jed. cena sa 

pdv-om 

uk.cena bez 

pdv-a 

uk.cena sa  

pdv-om 

rešenje 

ALIMS-a 

proizvođač napomena 

64/1 Biorazgradiva, 100% 

organska oksidisana  

celuloza iz pamuka  

kom mrežica,                 

5 x 7.5 cm или 

5х7cm 

130        

64/2 Biorazgradivi 100% 

farmaceutski ţelatin   

kom sunđer,  80x50x10 

mm 

100        

64/3 Biorazgradivi 100% 

farmaceutski ţelatin   

kom sunđer,  10x10x10 

mm 

100        

                      Ukupno za partiju          

Partija  65  . Apsortivni hemostatik  2.5 x 5.1 cm или 2,5х5 cm(Surgicel  fibrilar  ili odg.) 

Biorazgradiva, oksidisana regenerativna celuloza , višeslojna, netkana  

     

R.b             Vrsta materijala Oblik i 

dimenzije 

Količina   Jed.   

mere 

jed.cena bez 

pdv-a. 

jed. cena sa 

pdv-om 

uk.cena bez 

pdv-a 

uk.cena sa  

pdv-om 

rešenje 

ALIMS-a 

proizvođač napomena 

65 Biorazgradiva, 100% 

organska oksidisana  

celuloza  

Višeslojna 

netkana 

celuloza 

50  kom        

                                       

Partija  66. Tkivni  adhezivi – sterilne,  samolepljive, hipoalergijske trake za zatvaranje rana na koži (steri-strip ili ekvivalentno)  



41  

 

R.b Opis proizvoda  Dimenzije jed.mere  Količina jed.cena bez 

pdv-a. 

jed. cena sa 

pdv-om 

uk.cena bez 

pdv-a 

uk.cena sa  

pdv-om 

rešenje 

ALIMS-a 

proizvođač napomena 

66/1 Sterilne,  samolepljive, hipoalergijske 

trake za zatvaranje rana na koţi od 

netkanih vlakana ojacanih sa 

vlaknima poliestera, antimikrobne 

1/4 in x    

3 in (6 

mmx75 

mm) 

kom 100         

66/2 Sterilne,  samolepljive, hipoalergijske 

trake za zatvaranje rana na koţi od 

netkanih vlakana ojacanih sa 

vlaknima poliestera, antimikrobne 

1/8 in x   

3 in (3 

mm x 75 

mm) 

kom 100        

                      Ukupno za partiju          

 Partija 67. Šavni materijal za ORL salu - apsortivni hemostatici       

R.b             Vrsta materijala Oblik i 

dimenzije 

 Količina   Jed.   

mere 

jed.cena bez 

pdv-a. 

jed. cena sa 

pdv-om 

uk.cena bez 

pdv-a 

uk.cena sa  

pdv-om 

rešenje 

ALIMS-a 

proizvođač napomena 

67/1 Biorazgradivi 100% 

farmaceutski ţelatin   

sunđer,  

10x10x10 

mm 

100  kom        

67/2 Biorazgradiva, 100% 

organska oksidisana  

celuloza iz pamuka  

mrežica,                

5 x 7.5 cm 

30  kom        

                      Ukupno za partiju          

68 Reagensi za laboratoriju  za ispitivanje  urođenih poremećaja metabolizma za izvođenje  neonatalnog skrininga na 

fenilketonuriju; tehničke karakteristike: 

Predmet nabavke su Reagensi za određivanje koncentracije fenilalanina ELISA testom ( talasne dužine 570nm i 690nm) 

 

  

  Jed.mere kol  Jed.cena 

bez pdv-a 

Jed.cena sa 

pdv-om 

Ukupna cena 

bez pdv-a 

Ukupna cena sa 

pdv-om 

Rešenje 

ALIMS-a 

proizvođač napomena  

68/1  PKU reagens za 2000 

testova, Biorad ili odg. 

pak 9          

68/2 Pomoćni reagens za 2000 

testova, Biorad ili odg. 

pak 9          

 Ukupno za partiju 68            
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Укупна  цена без ПДВ-а  

 

Укупна цена са ПДВ-ом  

 

Рок употребе / стерилности  

Рок плаћања  

 

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 

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

_____________________________________________________________________________________________________________са седиштем у 

_____________________________________________________________, 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 100136676, 

Матични број 07046219, број рачуна 840-625661-95, назив банке – Управа за трезор, кога заступа в.д. директора мр сци мед др Радоје Симић (у даљем тексту: 

купац) 

Основ уговора: Одлука о додели уговора дел.бр.______________________________________________/не попуњавати/ 

Број понуде понуђача:______________________________________________________________________________  

1.         ПРЕДМЕТ УГОВОРА 

1.1 Предмет овог Уговора је набавка добара – Медицинског потрошног материјала, ЈН бр.35/2014,  

партије____________________________________________________________________________.       

 

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. ________________________дана од  дана испоставе фактуре. 
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4. РОК ИСПОРУКЕ  

4.1.         Роба која је предмет овог Уговора испоручује се на паритету F-co магацин апотеке купца; рок важења уговора је три месеца за 

               партију 68 а за остале партије шест месеци. 

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 

 

5.1. Квалитет производа који су предмет овог уговора мора у потпуности одговарати:  

- важећим домаћим или међународним стандардима за ту врсту робе;  

- каталозима  и узорцима достављеним уз понуду продавца  

- квалитету у врсти производа произвођача који је наведен у понуди и узорку који је дат уз понуду.  

 

5.2. Квантитативни пријем робе врши се приликом пријема у апотеку купца у присуству представника продавца. Приликом примопредаје робе продавац издаје 

отпремницу и на њој се потврђује пријем потписом овлашћеног представника купца. Купац је дужан да испоручена добра прегледа и да саопшти примедбе 

продавцу у погледу видљивих недостатака, као и обавезе продавца уколико се утврди постојање недостатака. У случају постојања недостатака ово ће се 

записнички констатовати.;  

 

5.3. Евентуална рекламација од стране купца на испоручену робу мора бити сачињена у писменој форми и достављена продавцу у року од 48 (четрдесетосам) 

часова.  

 

6.           ОБЕЗБЕЂЕЊЕ  

6.1. Продавац се обавезује да обезбеди и након потписа овог Уговора  преда  наручиоцу средство обезбеђења /наведено у Упутству понуђачима како да сачине 

понуду, тачка 11./ за  добро извршење посла, издаје се у висини од 10% од укупне вредности уговора без ПДВ-а. Средство финансијског обезбеђења за 

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

 

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          РАСКИДНИ УСЛОВ 

8..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 Медицинског потрошног материјала  који је предмет ЈН 35/2014. 
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9.           СПОРОВИ 

9.1.        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. 

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 10 (десет) дана од дана 

              достављања писменог отказа. 

 

11.         СТУПАЊЕ НА СНАГУ УГОВОРА 

11.1       Овај Уговор ступа на снагу даном потписивања обе уговорне стране и моментом предаје средстава 

               обезбеђења поменутог горњим чланом 6. 

 

12.         ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

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

 

                                                                                                           УГОВОРНЕ СТРАНЕ: 

 

Институт за здравствену заштиту мајке                                                                                                                 1.Понуђач 

и детета Србије „Др Вукан Чупић“     

                                                                                                                                                                                     ___________________________________ 

________________________________________       

В.Д. Директора  мр сци. мед. др Радоје Симић                                                                                                                                   

                                                                                                                                                                                     2.Подизвођач 

                                                                                                            

                                                                                                                                                                                     __________________________________ 

 

                                                                                                                      

                                                                                                                                                                                     3.Учесник у заједничкој понуди 

                                                                                                                     

                                                                                                                                                                                      __________________________________ 

                                                                                                                                                 ___________________________________________________ 

                                                           (ПОНУЂАЧ ЈЕ ОБАВЕЗАН ДА ПОПУНИ И ПОТПИШЕ ПРИЛОГ) 
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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 – Медицинског потрошног материјала 

Ј.Н. бр.35/2014 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. 

Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом. 
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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 – Медицинског потрошног материјала,Ј.Н. бр.35/2014, 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.                   __________________ 

 

 

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

печатом. 


