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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.60/2013 су добра –медицински потрошни материјал  

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

 

4. Контакт (лице или служба)  

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

Е - mail адреса (или број факса): број факса 011/2609-869. 

 

 

 

 

 

http://www.imd.org.rs/
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II ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

1. Предмет јавне набавке 

Предмет јавне набавке бр.60/2013 су добра –медицински потрошни материјал 

Шифра из општег речника набавки 33140000 

2. Партије: набавка је обликована по партијама 
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III  ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ  И СЛ. 

Предмет набавке је обликован у 325 партија и то: 

 

R.b. 
partije 

Naziv vrednost partije 
bez pdv-a 

1 ZATVORENI SISTEMI ZA VAKUUMSKO VAĐENJE 
KRVI ZA JEDNOKRATNU UPOTREBU za odelenja: 

 1,335,047.00 

2 ZATVORENI SISTEMI ZA VAKUUMSKO VAĐENJE KRVI ZA 
JEDNOKRATNU UPOTREBU za laboratorije: 

 1,596,118.30 

3 Špricevi i igle  5,080,940.00 

4 Špricevi trodelni  12,426.00 

5-6 Špricevi  za špric pumpe Braun, Ascor, Asena-Alaris I 
irigacioni špricevi 

  3,432,646.20 

7 Hirurški konac polietilen tereftalat presvučen polibutilatom sa 

pledžetom 
 27,611.00 

8 Igle za spinalnu anesteziju  296,205.00 

9--17 Igle za koštanu srţ, biopsiju jetre, kolena, kaudalnu 
anesteziju i pen aplikatore 

 706,073.70 

18--20 Igle za spinalnu anesteziju i epiduralne kanile, Braun 
ili ekvivalentno 

 101,025.92 

21 Igle za biopsiju bubrega  78,750.00 

22 Kanile intravenske i arterijske  2,195,051.80 

23 Kanila intravenska 24 G  175,000.00 

24-26 Sistemi za primenu infuzionih teĉnosti  1,449,050.00 

27 INFUZIONI SISTEMI ZA PUMPE BRAUN  2400400.00 
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28 Produţna linija za špric pumpu Alaris CC  11,250.00 

29 Setovi za sukciju mukusa  78,750.00 

30 Set Jankauer  601,912.96 

31 Setovi za suprapubiĉnu drenaţu   83,400.00 

32 Monitoring linije i slavine  1,271,211.11 

33 Monitoring linije i slavine za jedinice intenzivne nege (BD 
ili ekvivalentno) 

 7,510,967.00 

34 Kateteri za aspiraciju  649,495.00 

35 Kateteri Foley  90,862.00 

36 Kateteri Foley - silikonski  126,000.00 

37 Kateteri Nelaton  29,748.00 

38 Kateter Nelaton - ţenski  28,334.00 

39 Kateter Pezzer  105,350.00 

40 Kateter rektalni   212,347.00 

41 Kateter centralni venski, BD ili ekvivalentno  524,040.00 

42 Kateter centralni venski, Arrow, Braun ili 
ekvivalentno 

 18,920.00 

43 Kateter centralni venski dvolumenski 4.5 Fr, 6 cm, 
(Vygon ili ekv.) 

 349,300.00 

44 Rastvor za hemodijalizu  540,000.00 

45 Kateteri za hemodijafiltraciju  59,800.00 

46 Filteri za hemofiltraciju za aparat Prisma  1,561,800.00 

47 Sonde za ishranu   360,000.00 
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48 Sonde gastriĉne   66,203.70 

49 Sonda "double J"   462,350.00 

50 Ureteralne sonde   66,700.00 

51 Dren torakalni bez mandrena  49,300.00 

52 Dren torakalni sa mandrenom  221,430.00 

53 Dren Redon  6,400.00 

54 Dren ţuti rebrasti  41,700.00 

55 Dren abdominalni  29,304.00 

56 Laringealne maske   96,297.00 

57 Tubusi armirani bez balona  62,850.00 

58 Tubusi endotrahealni bez balona  427,856.00 

59 Tubusi endotrahealni sa balonom  162,610.00 

60 Tubusi armirani  712,300.00 

61-63 Maske   20,500.00 

64-65 VENTILACIONE CEVĈICE tip Shepard i tip Good  1,570,000.00 

66 Kanila trahealne za novoroĊenĉad sa konektorom 
od 15 mm, obturatorom i ekstra tankim zidovima 

 896,000.00 

67 Kanile trahealne  125,605.00 

68 Kanila trahealna sa balonom   12,500.00 

69 Kanile za oksigenaciju  20,900.00 
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70 Orofaringealni tubusi (Airway)  43,120.00 

71 Ambu baloni  123,000.00 

72 Balon za ventilaciju , (Rusch ili ekvivalentno)  54,250.00 

73-91 Hemikalije, špatule, prezervativi i sliĉno  503,791.00 

92 Elektrode za EKG  338,834.00 

93-101 PAPIRI ZA EKG, EEG, ORL, UZ I SLIĈNO   231,065.00 

102-103 MEDICINSKA SREDSTVA  za enteralne pumpe  531,234.00 

104-106 PEG set gastricni  194,445.00 

107-108 KESE ZA URIN  300,643.51 

109 SKALPEL STERILNI NOŢIĆI  158,700.00 

110 Sterilni skalpel nožidi Swann Morton ili ekvivalentno, za 
hiruršku operacionu salu 

 37,500.00 

111 Rukavice hirurške  1,930,475.00 

112 Rukavice hirurške za operacionu salu  701,500.00 

113 RUKAVICE HIRURŠKE ZA KARDIOHIRURGIJU I 
ORTOPEDIJU 

 179,519.00 

114-116 Rukavice nesterilne  4,471,100.00 

117-122 Materijal od flisa  1,237,812.00 

123 Diskovi i kese za kolostome, 40 mm  326,667.00 

124 Diskovi i kese za kolostome, 60 mm  154,945.00 

125 Toplomeri  204,500.00 
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126  POTROŠNI MATERIJAL ZA SLUŢBU ZA 
URODINAMIKU za aparat Medical Measurement System 
MMS- Holandija 

 577,084.00 

127 Jednokratni transĊuser za invazivno merenje pritiska (sa 
interfejs kablovima)  

 1,559,167.00 

128-129  SISTEMI ZA TORAKALNU DRENAŢU  1,320,200.00 

130  ELEKTRODE ZA ELEKTROHIRURŠKI NOŢ 
VALLEYLAB/D 

 975,600.00 

131 ELEKTRODE ZA APARAT ERBE  357,100.00 

132-137 Stapleri  997,740.00 

138 Vaskularna silikonska traka (Vessel loop), debljine 2 mm, 
duţina 50 cm (ili ekvivalentno) 

 40,680.00 

139 Senzor za merenje saturacije za aparat NONIN 9700  38,542.00 

140 Vodiĉ za tubus ţiĉani  21,667.00 

141 Kontrolna traka za suvu sterilizaciju 18x50  170,100.00 

142 Setovi za perkutane nefrostome  214,077.00 

143 Baloni za dilataciju jednjaka  991,000.00 

144-145 Kese za gastrošizu   301,400.00 

146 CENTRALNI VENSKI KATETERI I PRIBOR ZA ODRŽAVANJE 
KATETERA  

 4,240,250.00 

147 Implatabilni sistem (port) za kontinuirano davanje terapije, sa 
kateterom, vidljiv pod CT-om, otporan na Taxol 

 540,000.00 

148 SETOVI ZA AFEREZNE POSTUPKE NA SEPARATORU Cobe 
Spectra Gambro BcT, verzija 6,1 

 1,950,000.00 

149-157 Rastvori, filteri i kese za trombocite i koštanu srž  223,082.00 
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158 Papiri za grafiĉki zapis temperature  36,900.00 

159 MEDICINSKA SREDSTVA ZA KARDIOHIRURGIJU 
(Kanile, konektori i ACT cevĉice) 

 3,189,300.00 

160-162 Hemofilteri za kardiohirurgiju  945,000.00 

163 KANILE, KATETERI  I ELEKTRODE ZA OPERACIONU 
SALU (KARDIOHIRURGIJU) 

 2,012,265.00 

164 MEDICINSKA SREDSTVA ZA GREJANJE KRVI  241,400.00 

165 Potrošni materijal za heater cooler (blanket)  32,400.00 

166 TRANSFUZIONI SISTEMI, za kardioplegiju  5,186.00 

167 MEDICINSKA SREDSTVA ZA APARAT DATEX-OXMEDA 5/5 
AVANCE 

 381,817.00 

168-169 Boce za vakuum drenaţu   31,200.00 

170 FILTERI ZA RESPIRATOR Siemens:  73,959.00 

171 ELEKTRODE ZA DEFIBRILATOR Philips Heart Start  89,000.00 

172-175 Transđuseri, štipaljke, senzori  i kapice za monitore Hewlett-
Packard, Nihon Kohden, Siemens i ostalo 

 1,318,650.00 

176-177 Pribor za snimanje EEG poligrafijom  85,000.00 

178 Igle za ubrizgavanje leka 23 G x 1.25, 0.6 x 30 mm, 
Romed ili ekvivalentno 

 600.00 

179 Kese za intravensku bocu  46,667.00 

180 Filter za sukciju za aparat "Senator-Ardo"  31,225.00 

181 Medicinska sredstva za aparat Drager  961,988.00 
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182 Pasta za endoskopsko leĉenje vezikouretralnog refluksa   4,316,717.50 

183 Sterilni brijaĉi za Dermatom Aesculap  2,000.00 

184-190 Dijagnostiĉke trake za aparate Accu-chek, Bayer 
Contour, Precision i trake za urin 

 381,913.00 

191 Potrošni materijal za infuzionu pumpu Medtronic MiniMed 
Paradigm® 

 109,260.00 

192 Lokalni hemostatik od oksidisane regenerisane celuloze  315,000.00 

193 Nalepnice za level senzor sa mašinu Jostra HL-20  67,000.00 

194-195 Proteze za srednje uho  18,519.00 

196 Setovi za eksangvino transfuziju   64,500.00 

197 Zatvoreni sistem za aspiraciju iz endotrahealnog tubusa  90,000.00 

198-200 Flašice i cucle  163,000.00 

201 Lancete  4,700.00 

202-204 Probor za izvoĊenje PAP testa  22,525.00 

205-207 Sonde za pneumatsku endoskopsku litotripsiju i 
ekstraktor kamena 

 604,480.00 

208 Proteze testisa, silikonske  195,000.00 

209 Dren silikonski, četvorokomorni celom dužinom  214,355.00 

210 Stent za tretman hipospadije  256,000.00 

211 Sistem za irigaciju pri ureteroskopiji  107,000.00 

212-213 Nastavci za aparat Argon plazma   543,600.00 

214 Umbilikalni kateteri  1,600.00 
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215 Irigator komplet  1,400.00 

216 Nastavak za automatsku pipetu "Beckman"  106,667.00 

217 Kateteri za peritonealnu dijalizu, Gambro PDCATH ili 
ekvivalentno 

 444,445.00 

218 Ligaklips  104,760.00 

219 Žice STORZ za ORL pištolje (za tonzilektomiju)  65,550.00 

220 Špric za davanje kontrasta za pumpu Liebel-Flarshtein 
Optistar Le, HenkeSassWolf ili ekvivalentno 

 18,519.00 

221 Izmenjivaĉ tubusa graduisan  351,000.00 

222 Stilet graduisani   72,000.00 

223 Sistemi za infuzione pumpe Fresenius   140,617.00 

224 Sistemi za infuzionu pumpu IVAC  165,000.00 

225 Set za epiduralnu anesteziju   111,112.00 

226 Pasta bionerazgradiva za endoskopsko leĉenje 
vezikouretralnog refluksa (sastav: kopolimer poliakrilata i 
polialkohola) 

 279,496.00 

227 Igle za ubrizgavanje leka 23 G x 1.25, 0.6 x 30 mm, 
Romed ili ekvivalentno 

 600.00 

228-245 Pribor za obradu kostne srţi  5,833,334.00 

246 Potrošni materijal za magnetni ćelijski sorter  3,786,636.00 

247 Ventilaciona maska za lice u obliku suze, providna, sa 
prstenom za ojaĉavanje konektora i jastuĉetom za bolje 
naleganje 

 31,763.00 
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248-250 Prekrivaĉi za grejanje pacijenata u operacionoj sali i 
intenzivnim negama za aparat Mistral Air, proizvođača 
TSCI 

 181,084.00 

251 Šampon za vaške, 50 ml  5,000.00 

252 Krem za bebe, 300 g  285,000.00 

253-289 Materijal za sterilizaciju  6,027,258.00 

290-294 Jednokratni set za angiosalu  355,409.00 

295-299 Alkohol, benzin, voda, vodonik-peroksid  811,335.00 

300 Antiseptiĉni neutralni baktericidni rastvor za rane na bazi 
vodonik peroksida i oksidovane vode 

 75,000.00 

301 Rastvor za peritonealnu dijalizu  80,203.00 

302-317 Zavojni materijal  9,065,500.00 

318 Fogarty kateter  77,800.00 

319 Gumice za troakare, Olympus ili ekvivalentno  23,000.00 
320 Nastavci za Autosonix aparat za rad na otvorenom I 

laparaskopski rad 
 773,400.00 

321 Boca sa poklopcem za aspirator MEDELA BASIC 30  102,000.00 

322 Potrošni materijal za visokofrekventni radiotalasni noţ 
Ellman Surgitron 4.0 MHz Dual RF 120 IEC) 

 1,290,925.00 

323 Ĉistaĉ nastavka aktivne elektrode  18,800.00 

324 Igle za infiltraciju 16 G  10,000.00 

325 Platiĉni levĉić za pregled uha  5.000,00 

326 Blanket za grejanje   122,000.00 

 Ukupno  112167766.70 
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Техничке карактеристике производа су описане у табели-обрасцу финансијске  понуде 

 

 

 

Техничке карактеристике производа које  су наведене у конкурсној документацији за ЈН 60/2013 понуђачи доказују доставом каталога,  

 или  изјавом да понуђени производ поседује све техничке карактеристике захтеване у конкурсној документацији за тај производ  /на 

меморандуму понуђач овереном и потисаном од стране овлашћеног лица / 
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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 нису осуђивани за неко од кривичних дела као чланови  организоване криминалне групе, да нису 

осуђивани за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, 

кривично дело преваре (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) За партије 115 и 116 / нестерилне рукавице/ понуђач је дужан да у оквиру своје понуде достави фотокопију сертификата о 

примени стандарда ASTM 3578-05 за латекс или EN455. 

 

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.  
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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 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.  
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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 о дозволи за бављење прометом лекова и  

медицинских средстава на велико. 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.  

7) За партије 115 и 116 / нестерилне рукавице/ понуђач је дужан да у оквиру своје понуде достави фотокопију сертификата о 

примени стандарда ASTM 3578-05 за латекс или EN455. 
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 складу са чланом 78. ЗЈН понуђачи који су уписани у регистар понуђача нису у обавези да у оквиру своје понуде достављају доказе о 

испуњености услова из члана 75. став 1. тачкe од 1) до 4) ЗЈН.  

Понуђачи који су уписани у регистар понуђача су у обавези да у оквиру своје понуде доставе одговарајући доказ (извод) – решење о упису у 

регистар понуђача. 

 

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. 

 

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. 
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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 –  Потрошни медицински материјал, ЈН бр.60/2013 - НЕ ОТВАРАТИ”. Понуда се сматра 

благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 22.01.2014 г до 9 сати. 

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. 

2. ПАРТИЈЕ  

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

- Понуђач је дужан да у понуди наведе да ли се понуда односи на целокупну набавку или само на одређене партије. 
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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 –ЈН 60/2013 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. 
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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,  

 рачуну на који ће бити извршено плаћање,  

 обавезама сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора. 
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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. 

Рок плаћања је 60 или више  од дана испоруке, на основу документа  који испоставља понуђач, а којим је потврђена испорука добара . 

Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача. 

Понуђачу није дозвољено да захтева аванс. 

9.2. Захтев у погледу рока (испоруке добара)  

 Рок испоруке по договору са наручиоцем,највише  24 сата по захтеву наручиоца 

9.3. Захтев у погледу рока 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. 
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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. У понуђену цену мора бити урачуната 

укупна вредност добара са испоруком, транспортом, доставом уколико је потребна, царином уколико су добра иностраног произвођача – продавца, 

додатним порезима и доприносима и др. 

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. 

Ако понуђена цена укључује увозну царину и друге дажбине, понуђач је дужан да тај део одвојено искаже у динарима. 

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 понуде 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  
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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 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.60/2013. 

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).  
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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 

Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума „Најнижа понуђена цена“.  

НАПОМЕНА: 

Због провере карактеристика производа понуђачи уз понуду  треба  да доставе узорке за понуђене производе уколико они нису коришћени 

на Институту у претходне две године /2012,2013/. Узорке је обавезно доставити уз образац евиденције узорака  и то до отварања понуда за 

ову јавну набавку; узорке доставити у оригиналном неоштећеном паковању, унутрашњем, а по потреби и спољашњем, на којем су 

назначени сви битни подаци о производу. Количина узорака коју треба доставити: 
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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 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.  

Након закључивања угoвора изабрани понуђачи ће бити у обавези да доставе узорке својих производа/ по позиву наручиоца / да би се у 

току трајања уговора могла вршити контрола квалитета упоређивањем испоручених производа са тим узорцима.  

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.  

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.  

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

ПОСТОЈЕ ДВЕ ИЛИ ВИШЕ ПОНУДА СА ИСТОМ ПОНУЂЕНОМ ЦЕНОМ  
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У случају да понуђач применом основног критеријума не може да донесе одлуку о додели уговора  предност ће имати понуђач који  понуди 

дужи рок плаћања, а у случају да наручилац не може да донесе одлуку о додели уговора ни применом резервног критеријума предност ће 

имати понуђач који је раније предао понуду у писарници наручиоца. 

 

18. ПОШТОВАЊЕ ОБАВЕЗА КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА  

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

произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да гарантује да је ималац права 

интелектуалне својине.  (Образац изјаве, дат је у поглављу XI конкурсне документације). 

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

ЛИЦА 

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

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

Захтев за заштиту права 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. 

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.  
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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 

угпвпр није већа пд 80.000.000 динара, пднпснп такса изнпси 0,1 % ппнуђене цене ппнуђача кпјем је дпдељен угпвпр акп је та вреднпст већа пд 

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    потрошног медицинског  материјалa  JН 60/2013 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:  
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Лице  овлашћено  за   потписивање уговора  

 

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 
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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:  

 Име особе за контакт:  

 Проценат    укупне    вредности набавке    

који    ће    извршити подизвођач: 
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 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:  
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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:  

 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) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ    и образац финансијске понуде 

            

           Partija 1. ZATVORENI SISTEMI ZA VAKUUMSKO VAĐENJE KRVI ZA JEDNOKRATNU UPOTREBU za 
odeljenja:  

    

             

R.b. 
Partij

e 

Naziv proizvoda Jed. 
mere 

Koliĉina  Cena po j.m. 
bez pdv-a 

Cena po j.m.  sa 
pdv-om 

Ukupna cena bez 
pdv-a 

Ukupna cena 
sa pdv-om 

Rešenje 
ALIMS-a 

proizvoĊaĉ Napomena  

1/1 Za vensku krv sa aditivom  K - 
EDTA , 1 ml 

kom. 38000         

1/2 Za vensku krv sa aditivom  K - 
EDTA , 3 ml 

kom. 4000         

1/3 Za vensku krv sa aditivom  K - 
EDTA , 9 ml 

kom. 550         

1/4 Plastiĉne vakuum epruvete  za 
sedimentaciju 1.6ml ili 1,5ml koje se 
koriste za direktno očitavanje 
sedimentacije sa odgovarajudih 
stalaka 

kom. 8000         

1/5 Za serumska odreĊivanja sa 
aktivatorom, 4.5-6 ml 

kom. 42000         

1/6 Za koagulaciju sa aditivom 
3.2% Na- Citrat , 4.5 ml 

kom. 4000         

1/7 Set za problematiĉne vene 23 
G,bebi sistem sa zaštitom 23G 

kom. 10000         

1/8 Igle za sisteme za vaĊenje krvi , 
20 G sa indikatorom protoka 

kom. 5000         
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 Ukupno za partiju           

     Partija 2. ZATVORENI SISTEMI ZA VAKUUMSKO VAĐENJE KRVI ZA JEDNOKRATNU 
UPOTREBU za laboratorije: 

     

            

R.b. 
Partij

e 

Naziv proizvoda Jed. 
mere 

Koliĉina  Cena po j.m. 
bez pdv-a 

Cena po j.m. sa 
pdv-om 

Ukupna cena bez 
pdv-a 

Ukupna cena 
sa pdv-om 

Rešenje 
ALIMS-a 

proizvoĊaĉ Napomena  

2/1 Za kapilarnu krv sa inkorporiranim 
levkom aditivom K3 - EDTA ,  0.5 ml 

kom. 25000         

2/2 Za serumska odreĊivanja sa 
aktivatorom, 4 ml 

kom. 37000         

2/3 Za koagulaciju sa aditivom 
3.2% Na- Citrat, 2.7 ml, sa 
duplim zidom 

kom. 18000         

2/4 Sa Litijum heparinom, 4 ml kom. 1200         

2/5 Sa Litijum heparinom, 9 ml kom. 100         

2/6 Za vensku krv sa NaF i K- 
oksalatom od 2 ml ili 
ekvivalentan 

kom. 1600         

2/7 Set za problematiĉne vene 21 
G (0,8 x 19 mm x 178 mm) 

kom. 15300         

2/8 Podveska bez lateksa za 
višekratnu upotrebu 

kom. 40         

 Ukupno za partiju           
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Partija 3. Špricevi           

            

R.b. 
Partij

e 

Naziv proizvoda Jed. 
Mere 

Koliĉina  Cena po j.m. 
bez pdv-a 

Cena po j.m. sa 
pdv-om 

Ukupna cena bez 
pdv-a 

Ukupna cena 
sa pdv-om 

Rešenje 
ALIMS-a 

proizvoĊaĉ Napomena  

3/1 Špric  2 ml, dvodelni  Kom. 430000         

3/2 Špric  5 ml, dvodelni Kom. 330000         

3/3 Špric 10 ml, dvodelni Kom. 250000         

3/4 Špric 20 ml, dvodelni Kom. 170000         

3/5 Špric insulinski 100-U, 0.5 ml, 
sa iglom 30 G x 5-8 mm, sa 
podeocima od 1 ij 

Kom. 1500         

3/6 Špric 50-60ml, za hranjenje  Kom. 6500         

3/7 Igla  0,9 mm  Kom. 320000         

3/8 Igla  1,2 mm Kom. 430000         
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3/9 Igla 0,45 mm Kom. 20000         

 Ukupno za partiju           

            

 Partija 4. Špricevi trodelni            

R.b. 
Partij

e 

Naziv proizvoda Jed. 
Mere 

Koliĉina  Cena po j.m. 
bez pdv-a 

Cena po j.m. sa 
pdv-om 

Ukupna cena bez 
pdv-a 

Ukupna cena 
sa pdv-om 

Rešenje 
ALIMS-a 

proizvoĊaĉ Napomena  

4/1 Špric 2 ml, trodelni, graduisan,na klipu 
gumeni nastavak,sa navojem za 
zavrtanje 

Kom. 1070         

4/2 Špric 5 ml, trodelni, graduisan,na klipu 
gumeni nastavak,sa navojem za 
zavrtanje 

Kom. 1000         

 Ukupno za partiju           

            

  Špricevi  za špric pumpe Braun, Ascor, Asena-Alaris I 
irigacioni špricevi 

       

             

R.b. 
Partij

e 

Naziv proizvoda Jed. 
Mere 

Koliĉina  Cena po j.m. 
bez pdv-a 

Cena po j.m. sa 
pdv-om 

Ukupna cena bez 
pdv-a 

Ukupna cena 
sa pdv-om 

Rešenje 
ALIMS-a 

proizvoĊaĉ Napomena  

5 Špric 50ml, graduisan do 50ml,vrh 
klipa gumiran, sa ţlebom za zavrtanje 
i iglom za punktiranje, za špric pumpe 

Kom. 51700         
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Braun, Ascor, Asena-Alaris 

6 Špric irigacioni sa pumpicom, 
50 ml (Bard ili ekvivalentno)  

Kom. 100         

 Ukupno za grupu partija           

            

Partija 7. Hirurški konac polietilen tereftalat presvuĉen polibutilatom 
sa pledţetom 

       

            

 07.11.2013. dodato sa tendera savnog materijala jer nije bilo odgovarajuće ponude       

R.b. 
Partij

e 

Naziv proizvoda Jed. 
mere 

Koliĉina  Cena po j.m. 
bez pdv-a 

Cena po j.m. sa 
pdv-om 

Ukupna cena bez 
pdv-a 

Ukupna cena 
sa pdv-om 

Rešenje 
ALIMS-a 

proizvoĊaĉ Napomena  

7 Polietilen tereftalat presvučen 

polibutilatom sa pledžetom, debljina 

konca 2/0, dužina konca 75 cm, igla 

17 mm okrugla 

kom 30         

 Ukupno za partiju           
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 Partija 8. Igle za spinalnu 
anesteziju 

          

             

R.b. 
Partij

e 

Naziv proizvoda Jed. 
mere 

Koliĉina  Cena po j.m. 
bez pdv-a 

Cena po j.m. sa 
pdv-om 

Ukupna cena bez 
pdv-a 

Ukupna cena 
sa pdv-om 

Rešenje 
ALIMS-a 

proizvoĊaĉ Napomena  

8/1 Igla za spinalnu anesteziju 20 G, 3 
1/2x 0.9x88 mm dobra ultrazvuĉna 
vizuelizacija 

Kom. 550         

8/2 Igla za spinalnu anesteziju 18 G, 
31/2x1.3x88 mm dobra ultrazvuĉna 
vizuelizacija 

Kom. 300         

8/3 Igla za spinalnu anesteziju 22G , 40 
mm 

Kom. 800         

8/4 Igla za spinalnu anesteziju 22 G, 
31/2x0.7 x88 mm dobra ultrazvuĉna 
vizuelizacija 

Kom. 800         

 Ukupno za partiju            

            

Igle za koštanu srţ, biopsiju jetre, kolena, kaudalnu anesteziju i pen 
aplikatore 

       

            

R.b. 
Partij

e 

Naziv proizvoda Jed. 
mere 

Koliĉina  Cena po j.m. 
bez pdv-a 

Cena po j.m. sa 
pdv-om 

Ukupna cena bez 
pdv-a 

Ukupna cena 
sa pdv-om 

Rešenje 
ALIMS-a 

proizvoĊaĉ Napomena  

9 Igle za aspiraciju kostne srţi 16 (15) G 
X 30 - 40 mm za jednokr.upotrebu   
/mogu biti do 5mm duţe/           

Kom. 200         
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10 Igle za aspiraciju kostne srţi 18 G X 
30 - 40 mm/ mogu biti do 5mm duţe 

Kom. 100         

11 Igle za biopsiju kostne srţi 8G 
(9 G) x 100 mm za jednokratnu 
upotrebu 

Kom. 20         

12 Igle za biopsiju kostne srţi 11G 
x 100 mm za jednokratnu 
upotrebu 

Kom. 40         

13 Igla za biopsiju kostne srţi, za 
ortopediju, 13 G x 100 mm 
(MDL Srl. Ili ekvivalentno) 

Kom. 30         

14 Igla za biopsiju jetre 1,6/16G /9 
cm-set koji sadrţi: plastiĉnu 
brizgalicu sa graniĉnikom,iglu 
za aspiraciju fiziološkog 
rastvora,aspiracionu iglu za 
biopsiju jetre-ubodni ugao 
45stepeni sa graniĉnikom od 
18mm,sklapel. 

Kom. 30         

15 Igla za biopsiju jetre 1,8/15G 
/8.8  cm-set koji sadrţi: 
plastiĉnu brizgalicu sa 
graniĉnikom,iglu za aspiraciju 
fiziološkog rastvora,aspiracionu 
iglu za biopsiju jetre-ubodni 
ugao 45stepeni sa graniĉnikom 
od 18mm,sklapel. 

Kom. 10         

16 Igla 22G x 1 ¼ 0,7 x 30(40) 
mm  

Kom. 500         

17 Igla za insulinski pen aplikator 
31 G, 5 mm (Microfine ili 
ekvivalentno) 

Kom. 3500         
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 Ukupno za grupu partija           

 Igle za spinalnu anesteziju i epiduralne kanile, Braun ili 
ekvivalentno 

       

            

R.b. 
Partij

e 

Naziv proizvoda Jed. 
mere 

Koliĉina  Cena po j.m. 
bez pdv-a 

Cena po j.m. sa 
pdv-om 

Ukupna cena bez 
pdv-a 

Ukupna cena 
sa pdv-om 

Rešenje 
ALIMS-a 

proizvoĊaĉ Napomena  

18/1 Igla za spinalnu anesteziju, 
25G x  3 ½ , Braun ili ekv. 

Kom 100         

18/2 Igla za spinalnu anesteziju, 
27G x  3 ½, Braun ili 
ekvivalentno 

Kom 100         

 Ukupno za partiju           

            

            

R.b. 
Partij

e 

Naziv proizvoda Jed. 
mere 

Koliĉina  Cena po j.m. 
bez pdv-a 

Cena po j.m. sa 
pdv-om 

Ukupna cena bez 
pdv-a 

Ukupna cena 
sa pdv-om 

Rešenje 
ALIMS-a 

proizvoĊaĉ Napomena  

19 Epiduralna kanila 18 x 3 ¼, 
Braun ili пдг. 

Kom 50         

 Ukupno za partiju           
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R.b. 
Partij

e 

Naziv proizvoda Jed. 
mere 

Koliĉina  Cena po j.m. 
bez pdv-a 

Cena po j.m. sa 
pdv-om 

Ukupna cena bez 
pdv-a 

Ukupna cena 
sa pdv-om 

Rešenje 
ALIMS-a 

proizvoĊaĉ Napomena  

20/1 Kanila za spinalnu anesteziju 
sa tupim vrhom, 25G x  3 ½ 
(0.53x88 mm), Braun ili odg. 

Kom 50         

20/2 Vodiĉ kanile za spinalnu 
anesteziju sa tupim vrhom ≤ 25 
G, (20G x 1 ⅜) - (0.9 x 35 mm), 
Braun ili odg. 

Kom 50         

20/3 Kanila za spinalnu anesteziju 
sa tupim vrhom, 27G x  3 ½ 
(0.42x88 mm), Braun ili odg. 

Kom 50         

20/4 Vodiĉ kanile za spinalnu 
anesteziju sa tupim vrhom 27G 
+ 29 G (22G x 1 ⅜)  (0.7 x 35 
mm), Braun ili odg. 

Kom 50         

 Ukupno za partiju           

 Ukupno za grupu partija 18-
20: 

          

            

 Partija 21. Igle za biopsiju             

R.b. 
Partij

Naziv proizvoda Jed. 
mere 

Koliĉina  Cena po j.m. 
bez pdv-a 

Cena po j.m. sa 
pdv-om 

Ukupna cena bez 
pdv-a 

Ukupna cena 
sa pdv-om 

Rešenje 
ALIMS-a 

proizvoĊaĉ Napomena  
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e 

21/1 Igla za biopsiju bubrega 150 mm  
X 16 G 

Kom 5         

21/2 Igla za biopsiju bubrega 100 mm x 
16 G 

Kom 25         

21/3 Igla za biopsiju bubrega 70 mm x 
16 G 

Kom 5         

 Ukupno za partiju           

            

Partija 22.  KANILE IV i ARTERIJSKE  (BD ili 
odg.) 

         

             

R.b. 
Partij

e 

Naziv proizvoda Jed. 
mere 

Koliĉina  Cena po j.m. 
bez pdv-a 

Cena po j.m. sa 
pdv-om 

Ukupna cena bez 
pdv-a 

Ukupna cena 
sa pdv-om 

Rešenje 
ALIMS-a 

proizvoĊaĉ Napomena  

22/1 Kanila IV.16 G, materijal PTFE, 
bez lateksa 

Kom. 100         

22/2 Kanila IV.18 G, materijal PTFE, 
bez lateksa 

Kom. 2000         

22/3 Kanila IV.20 G, materijal PTFE, 
bez lateksa 

Kom. 10000         

22/4 Kanila IV.22 G, materijal PTFE, 
bez lateksa 

Kom. 45000         
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22/5 Kanila arterijska 20 G, sa 
FloSwitch mehanizmom 

Kom. 500         

 Ukupno za partiju           

 Partija 23. Kanila IV.  24 G 
(HMD, Troge ili ekv.) 

          

            

 Канила IV, 24 G из пве партије треба да има на средини инјекципни ппрт са сампзатварајућпм валвулпм кпја је предвиђена за директнп 

интравенпзнп убризгаваое. 

 

 

R.b. 
Partij

e 

Naziv proizvoda Jed. 
mere 

Koliĉina  Cena po j.m. 
bez pdv-a 

Cena po j.m. sa 
pdv-om 

Ukupna cena bez 
pdv-a 

Ukupna cena 
sa pdv-om 

Rešenje 
ALIMS-a 

proizvoĊaĉ Napomena  

23 Kanila IV.  24 G (HMD, Troge ili 
odg..) 

Kom. 10000         

 Ukupno za partiju           

Sistemi za primenu infuzionih teĉnosti           

             

R.b. 
Partij

e 

Naziv proizvoda Jed. 
mere 

Koliĉina  Cena po j.m. 
bez pdv-a 

Cena po j.m. sa 
pdv-om 

Ukupna cena bez 
pdv-a 

Ukupna cena 
sa pdv-om 

Rešenje 
ALIMS-a 

proizvoĊaĉ Napomena  

24 Sistemi za transfuziju sa 
filterom,  ĉepom za vazduh, da 
se ne klemuju - da su fleksibilni 

Kom. 19000         
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, sa zavrtnjem na kraju sistema 
(Romed ili odg.) 

25 Sistemi za infuziju, sa filterom, 
ĉepom za vazduh, da se ne 
klemuju - da su fleksibilni sa 
zavrtnjem na kraju sistema  

Kom. 47000         

26 Igle za transfer teĉnosti (pretakaĉi) Kom. 9500         

 Ukupno za grupu partija           

            

            

 Partija 27 . Sistemi za infuzione 
pumpe  BRAUN 

         

             

R.b. 
Partij

e 

Naziv proizvoda Jed. 
mere 

Koliĉina  Cena po j.m. 
bez pdv-a 

Cena po j.m. sa 
pdv-om 

Ukupna cena bez 
pdv-a 

Ukupna cena 
sa pdv-om 

Rešenje 
ALIMS-a 

proizvoĊaĉ Napomena  

27/1 Sistemi za infuzionu pumpu  
BRAUN P (intrafix) 

Kom. 3000         

27/2 Sistemi za infuzionu pumpu 
BRAUN (infusomat space line 
standard 87000036 ili odg.v.) 

Kom. 10000         

 Ukupno za partiju           
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Produţna linija za špric pumpu Alaris 
CC 

          

             

R.b. 
Partij

e 

Naziv proizvoda Jed. 
mere 

Koliĉina  Cena po j.m. 
bez pdv-a 

Cena po j.m. sa 
pdv-om 

Ukupna cena bez 
pdv-a 

Ukupna cena 
sa pdv-om 

Rešenje 
ALIMS-a 

proizvoĊaĉ Napomena  

28 Produţna linija za špric pumpu 
Alaris CC, 200 cm; 1.5 ml  

Kom. 50         

 Ukupno za partiju           

 Partija 29. Set za sukciju 
mukusa  

          

            

R.b. 
Partij

e 

Naziv proizvoda Jed. 
mere 

Koliĉina  Cena po j.m. 
bez pdv-a 

Cena po j.m. sa 
pdv-om 

Ukupna cena bez 
pdv-a 

Ukupna cena 
sa pdv-om 

Rešenje 
ALIMS-a 

proizvoĊaĉ Napomena  

29/1 Set za sukciju mukusa br. 6 Kom. 1000         

29/2 Set za sukciju mukusa br. 8 Kom. 1000         

29/3 Set za sukciju mukusa br. 10  Kom. 500         

 Ukupno za partiju           
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 Partija 30. SET JANKAUER            

            

R.b. 
Partij

e 

Naziv proizvoda Jed. 
mere 

Koliĉina  Cena po j.m. 
bez pdv-a 

Cena po j.m. sa 
pdv-om 

Ukupna cena bez 
pdv-a 

Ukupna cena 
sa pdv-om 

Rešenje 
ALIMS-a 

proizvoĊaĉ Napomena  

30/1 Set Jankauer 6 mm, duţina 2 
m 

Kom. 1200         

30/2 Set Jankauer 8 mm, duţina 2 
m 

Kom. 2600         

 Ukupno za partiju           

            

Partija 31. SET ZA SUPRAPUBIĈNU DRENAŢU URINA, (SUPRAUMBILIKALNU PUNKCIJU)       

            

R.b. 
Partij

e 

Naziv proizvoda Jed. 
mere 

Koliĉina  Cena po j.m. 
bez pdv-a 

Cena po j.m. sa 
pdv-om 

Ukupna cena bez 
pdv-a 

Ukupna cena 
sa pdv-om 

Rešenje 
ALIMS-a 

proizvoĊaĉ Napomena  

31/1 Set za suprapubiĉnu drenaţu 
urina CH 8 

Kom. 20         

31/2 Set za suprapubiĉnu drenaţu 
urina CH 10 

Kom. 20         
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31/3 Set za suprapubiĉnu drenaţu 
urina CH 12 

Kom. 20         

 Ukupno za partiju           

Partija 32. MONITORING LINIJE I 
SLAVINE 

          

             

R.b. 
Partij

e 

Naziv proizvoda Jed. 
mere 

Koliĉina  Cena po j.m. 
bez pdv-a 

Cena po j.m. sa 
pdv-om 

Ukupna cena bez 
pdv-a 

Ukupna cena 
sa pdv-om 

Rešenje 
ALIMS-a 

proizvoĊaĉ Napomena  

32/1 Monitoring linije 150 cm( 
perfuziona linija), heparin line 

Kom. 10800         

32/2 Slavina trokraka infuziona sa 
produţetkom 10 cm 

Kom. 6400         

32/3 Slavina trokraka infuziona bez 
produţetka 

Kom. 6400         

 Ukupno za partiju           

            

            

Partija 33. MONITORING LINIJE I SLAVINE ZA JEDINICE 
INTENZIVNE NEGE (BD ili odg..) 

       

             

R.b. 
Partij

Naziv proizvoda Jed. 
mere 

Koliĉina  Cena po j.m. 
bez pdv-a 

Cena po j.m. sa 
pdv-om 

Ukupna cena bez 
pdv-a 

Ukupna cena 
sa pdv-om 

Rešenje 
ALIMS-a 

proizvoĊaĉ Napomena  
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e 

33/1 Monitoring linije, produžne linije 

za merenje pritiska dužina 150 cm, 

M/F - materijal PE, polietilen 

Kom. 12900         

33/2 Slavina trokraka sa produžetkom 

od 10 cm otporna na uticaj lipida i 

citotoksina 

Kom. 11000         

33/3 Slavina trokraka bez produžetka 

otporna na uticaj lipida i 

citotoksina 

Kom. 18000         

 Ukupno za partiju           

            

            

 Partija 34. Kateteri za aspiraciju sa atraumatskim vrhom-poluobli, ovalan ( da nije ravno seĉen radi lakšeg plasiranja 
da ne ošteti sluzokoţu; duţina katetera treba da odgovara preĉniku katetera ) 

   

            

R.b. 
Partij

e 

Naziv proizvoda Jed. 
mere 

Koliĉina  Cena po j.m. 
bez pdv-a 

Cena po j.m. sa 
pdv-om 

Ukupna cena bez 
pdv-a 

Ukupna cena 
sa pdv-om 

Rešenje 
ALIMS-a 

proizvoĊaĉ Napomena  

34/1 Kateter za aspiraciju br. 5 Kom. 300         

34/2 Kateter za aspiraciju br. 6 Kom. 8000         
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34/3 Kateter za aspiraciju br. 8  Kom. 35000         

34/4 Kateter za aspiraciju br. 10 Kom. 12000         

34/5 Kateter za aspiraciju br. 12 Kom. 5000         

34/6 Kateter za aspiraciju br. 14 Kom. 2000         

34/7 Kateter za aspiraciju br. 16 Kom. 2000         

34/8 Kateter za aspiraciju br. 18 Kom. 2000         

 Ukupno za partiju           

            

            

Partija 35. KATETERI FOLEY  -  
100% silikonski 

          

             

R.b. 
Partij

e 

Naziv proizvoda Jed. 
mere 

Koliĉina  Cena po j.m. 
bez pdv-a 

Cena po j.m. sa 
pdv-om 

Ukupna cena bez 
pdv-a 

Ukupna cena 
sa pdv-om 

Rešenje 
ALIMS-a 

proizvoĊaĉ Napomena  

35/1 Kateter Foley br. 6 Kom. 600         
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35/2 Kateter Foley br. 8 Kom. 500         

35/3 Kateter Foley br. 10 Kom. 300         

35/4 Kateter Foley br. 12 Kom. 200         

35/5 Kateter Foley br. 14 Kom. 150         

35/6 Kateter Foley br. 16 Kom. 150         

35/7 Kateter Foley br. 18 Kom. 100         

 Ukupno za partiju           

            

Partija 36. KATETERI FOLEY -silikonski 
100% sa zatvaracem 

        

             

R.b. 
Partij

e 

Naziv proizvoda Jed. 
mere 

Koliĉina  Cena po j.m. 
bez pdv-a 

Cena po j.m. sa 
pdv-om 

Ukupna cena bez 
pdv-a 

Ukupna cena 
sa pdv-om 

Rešenje 
ALIMS-a 

proizvoĊaĉ Napomena  

36/1 Kateter Foley br. 6   Kom. 100         

36/2 Kateter Foley br. 8 Kom. 110         

36/3 Kateter Foley br. 10 Kom. 80         
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36/4 Kateter Foley br. 12 Kom. 40         

36/5 Kateter Foley br. 14 Kom. 30         

36/6 Kateter Foley br. 16 Kom. 20         

36/7 Kateter Foley br. 18 Kom. 20         

 Ukupno za partiju           

            

Partija 37. KATETERI NELATON           

              

R.b. 
Partij

e 

Naziv proizvoda Jed. 
mere 

Koliĉina  Cena po j.m. 
bez pdv-a 

Cena po j.m. sa 
pdv-om 

Ukupna cena bez 
pdv-a 

Ukupna cena 
sa pdv-om 

Rešenje 
ALIMS-a 

proizvoĊaĉ Napomena  

37/1 Kateter Nelaton br. 6 Kom. 1600         

37/2 Kateter Nelaton br. 8 Kom. 1000         

37/3 Kateter Nelaton br. 10 Kom. 300         

37/4 Kateter Nelaton br. 12 Kom. 50         

 Ukupno za partiju           
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Partija 38. Kateteri Nelaton, ţenski           

             

R.b. 
Partij

e 

Naziv proizvoda Jed. 
mere 

Koliĉina  Cena po j.m. 
bez pdv-a 

Cena po j.m. sa 
pdv-om 

Ukupna cena bez 
pdv-a 

Ukupna cena 
sa pdv-om 

Rešenje 
ALIMS-a 

proizvoĊaĉ Napomena  

38/1 Kateter Nelaton br. 6, ţenski Kom. 100         

38/2 Kateter Nelaton br. 8, ţenski Kom. 200         

38/3 Kateter Nelaton br. 10, ţenski Kom. 200         

38/4 Kateter Nelaton br. 12, ţenski Kom. 250         

38/5 Kateter Nelaton br. 14, ţenski Kom. 250         

38/6 Kateter Nelaton br. 16, ţenski Kom. 20         

 Ukupno za partiju           

Partija 39. KATETERI PEZZER           

             

R.b. 
Partij

e 

Naziv proizvoda Jed. 
mere 

Koliĉina  Cena po j.m. 
bez pdv-a 

Cena po j.m. sa 
pdv-om 

Ukupna cena bez 
pdv-a 

Ukupna cena 
sa pdv-om 

Rešenje 
ALIMS-a 

proizvoĊaĉ Napomena  
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39/1 Kateter PEZZER br. 10, Rusch 
ili odg. 

Kom. 10         

39/2 Kateter PEZZER br. 12, Rusch 
ili odg. 

Kom. 30         

39/3 Kateter PEZZER br. 14, Rusch 
ili odg. 

Kom. 30         

39/4 Kateter PEZZER br. 16, Rusch 
ili odg. 

Kom. 30         

39/5 Kateter PEZZER br. 18, Rusch 
ili odg. 

Kom. 10         

39/6 Kateter PEZZER br. 20, Rusch 
ili odg. 

Kom. 25         

39/7 Kateter PEZZER br. 22, Rusch 
ili odg. 

Kom. 10         

39/8 Kateter PEZZER br. 24, Rusch 
ili odg. 

Kom. 25         

39/9 Kateter PEZZER br. 26, Rusch 
ili odg. 

Kom. 25         

39/10 Kateter PEZZER br.28, Rusch 
ili odg. 

Kom. 10         

39/11 Kateter PEZZER br. 30, Rusch 
ili odg. 

Kom. 10         

 Ukupno za partiju           

            

Partija 40. KATETERI REKTALNI            
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R.b. 
Partij

e 

Naziv proizvoda Jed. 
mere 

Koliĉina  Cena po j.m. 
bez pdv-a 

Cena po j.m. sa 
pdv-om 

Ukupna cena bez 
pdv-a 

Ukupna cena 
sa pdv-om 

Rešenje 
ALIMS-a 

proizvoĊaĉ Napomena  

40/1 Kateter rektalni br.14 Kom. 30         

40/2 Kateter rektalni br.16 Kom. 320         

40/3 Kateter rektalni br. 18 Kom. 270         

40/4 Kateter rektalni br. 20 Kom. 1000         

40/5 Kateter rektalni br. 22 Kom. 1000         

40/6 Kateter rektalni br. 24 Kom. 500         

40/7 Kateter rektalni br. 26  Kom. 800         

40/8 Kateter rektalni br. 28 Kom. 100         

40/9 Kateter rektalni br. 30 Kom. 50         

 Ukupno za partiju           
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 Partija 41. KATETERI CENTRALNI VENSKI, 
BD ili odg. 

        

            

R.b. 
Partij

e 

Naziv proizvoda Jed. 
mere 

Koliĉina  Cena po j.m. 
bez pdv-a 

Cena po j.m. sa 
pdv-om 

Ukupna cena bez 
pdv-a 

Ukupna cena 
sa pdv-om 

Rešenje 
ALIMS-a 

proizvoĊaĉ Napomena  

41/1 Kateter centralni venski dvolumenski  
4.0 Fr (20 G) ,  6cm, igla 
22G,provodnik 35cm,dilatator 5FR BD 
ili odg. 

Kom. 100         

41/2 Kateter centralni venski dvolumenski 
5.0 Fr (18 G), 6cm igla 17G ,provodnik 
45cm, dilatator 6FR, BD ili odg. 

Kom. 60         

41/3 Kateter centralni venski  
(Secalon T 16Gx130 mm BD ili 
odg..) 

Kom. 50         

41/4 Kateter centralni venski  
(Secalon T 18Gx90 mm BD ili 
odg,.) 

Kom. 50         

 Ukupno za partiju           

            

 Partija 42. KATETERI CENTRALNI VENSKI, Arrow, Braun ili 
odg. 
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R.b. 
Partij

e 

Naziv proizvoda Jed. 
mere 

Koliĉina  Cena po j.m. 
bez pdv-a 

Cena po j.m. sa 
pdv-om 

Ukupna cena bez 
pdv-a 

Ukupna cena 
sa pdv-om 

Rešenje 
ALIMS-a 

proizvoĊaĉ Napomena  

42 Kateter centralni venski 
dvolumenski  7 Fr , 15 cm (igla 
18 G, provodnik 50 cm) 

Kom 10         

 Ukupno za partiju           

            

 Partija 43. Kateter centralni venski 
dvolumenski 4.5 Fr, 6 cm, (Vygon ili 

odg..) 

         

R.b. 
Partij

e 

Naziv proizvoda Jed. 
mere 

Koliĉina  Cena po j.m. 
bez pdv-a 

Cena po j.m. sa 
pdv-om 

Ukupna cena bez 
pdv-a 

Ukupna cena 
sa pdv-om 

Rešenje 
ALIMS-a 

proizvoĊaĉ Napomena  

43 Kateter centralni venski 
dvolumenski 4.5 Fr, 6 cm, igla 
21G,provodnik 30cm (Vygon ili 
odg..) 

Kom 70         

 Ukupno za partiju           

            

            

Partija 44. Rastvori za hemodijalizu            
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R.b. 
Partij

e 

Naziv proizvoda Jed. 
mere 

Koliĉina  Cena po j.m. 
bez pdv-a 

Cena po j.m. sa 
pdv-om 

Ukupna cena bez 
pdv-a 

Ukupna cena 
sa pdv-om 

Rešenje 
ALIMS-a 

proizvoĊaĉ Napomena  

44 Rastvor za hemofiltraciju za 
aparat Prisma ili Prismaflex, 5 l 

Kom. 300         

 Ukupno za partiju           

            

          Partija 45. KATETERI ZA 
HEMODIJAFILTRACIJU 

        

            

R.b.  Naziv proizvoda Jed. 
mere 

Koliĉina  Cena po j.m. 
bez pdv-a 

Cena po j.m. sa 
pdv-om 

Ukupna cena bez 
pdv-a 

Ukupna cena 
sa pdv-om 

Rešenje 
ALIMS-a 

proizvoĊaĉ Napomena  

45/1 Kateter dvolumenski 6.5 Fr, do 
10 cm 

Kom. 6         

45/2 Kateter dvolumenski 8 Fr, do 
10 cm 

Kom. 8         

45/3 Kateter dvolumenski 9 Fr, do 
12 cm 

Kom. 6         

 Ukupno za partiju           
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  Partija 46. FILTERI ZA HEMOFILTRACIJU ZA APARAT PRISMA 
ili Prismaflex 

       

            

R.b.  Naziv proizvoda Jed. 
mere 

Koliĉina  Cena po j.m. 
bez pdv-a 

Cena po j.m. sa 
pdv-om 

Ukupna cena bez 
pdv-a 

Ukupna cena 
sa pdv-om 

Rešenje 
ALIMS-a 

proizvoĊaĉ Napomena  

46/1 Filteri M10 pre set za aparat 
Prisma ili Prismaflex 

Kom. 16         

46/2 Filteri M60 pre set za aparat 
Prisma ili Prismaflex 

Kom. 60         

 Ukupno za partiju           

            

 Partija 47. Sonde za ishranu sa zatvaraĉem, srednje tvrdoće, 
zaobljen vrh, 1-2 otvora na vrhu 

rh, 3 otvora sa strane rotirana malo u desno, na 1, 2 i  4 

cm  

   

             

R.b. 
Partij

e 

Naziv proizvoda Jed. 
mere 

Koliĉina  Cena po j.m. 
bez pdv-a 

Cena po j.m. sa 
pdv-om 

Ukupna cena bez 
pdv-a 

Ukupna cena 
sa pdv-om 

Rešenje 
ALIMS-a 

proizvoĊaĉ Napomena  

47/1 Sonde za ishranu br. 6 Kom. 4800         

47/2 Sonde za ishranu br. 8 Kom. 4800         
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47/3 Sonde za ishranu br. 10 Kom. 4800         

 Ukupno za partiju           

            

            

 Partija 48. Sonde gastriĉne sa olivom,zatvaraĉem, sa  1 otvorom na vrhu i dva otvora sa strane 
na 1 cm 

     

            

R.b. 
Partij

e 

Naziv proizvoda Jed. 
mere 

Koliĉina  Cena po j.m. 
bez pdv-a 

Cena po j.m. sa 
pdv-om 

Ukupna cena bez 
pdv-a 

Ukupna cena 
sa pdv-om 

Rešenje 
ALIMS-a 

proizvoĊaĉ Napomena  

48/1 Sonde gastriĉne br. 12 Kom. 600         

48/2 Sonde gastriĉne br. 14 Kom. 200         

48/3 Sonde gastriĉne br. 16 Kom. 200         

48/4 Sonde gastriĉne br. 18 Kom. 50         

48/5 Sonde gastriĉne br. 20 Kom. 50         

 Ukupno za partiju           

            

 Partija 49. Sonde "double J"  - Ureteralni stent ,,double 
pigtails,, 
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R.b. 
Partij

e 

Naziv proizvoda Jed. 
mere 

Koliĉina  Cena po j.m. 
bez pdv-a 

Cena po j.m. sa 
pdv-om 

Ukupna cena bez 
pdv-a 

Ukupna cena 
sa pdv-om 

Rešenje 
ALIMS-a 

proizvoĊaĉ Napomena  

49/1 Sonda "double J" 4Fr, 15 cm Kom. 10         

49/2 Sonda "double J" 4.8 Fr, 16 cm Kom. 20         

49/3 Sonda "double J" 4.8 Fr, 20 cm Kom. 20         

49/4 Sonda "double J" 4.8 Fr, 24 cm Kom. 15         

49/5 Sonda "double J" 4.8 Fr, 30 cm Kom. 5         

49/6 Sonda "double J" 3.7 Fr, 30 cm Kom. 15         

 Ukupno za partiju           

Partija 50.  Sonde ureteralne           

R.b. 
Partij

e 

Naziv proizvoda Jed. 
mere 

Koliĉina  Cena po j.m. 
bez pdv-a 

Cena po j.m. sa 
pdv-om 

Ukupna cena bez 
pdv-a 

Ukupna cena 
sa pdv-om 

Rešenje 
ALIMS-a 

proizvoĊaĉ Napomena  

50/1 Ureteralne sonde CH 3 Kom. 70         

50/2 Ureteralne sonde CH 4 Kom. 40         
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50/3 Ureteralne sonde CH 5 Kom. 5         

 Ukupno za partiju           

            

Partija 51. DREN TORAKALNI bez 
mandrena 

          

             

R.b. 
Partij

e 

Naziv proizvoda Jed. 
mere 

Koliĉina  Cena po j.m. 
bez pdv-a 

Cena po j.m. sa 
pdv-om 

Ukupna cena bez 
pdv-a 

Ukupna cena 
sa pdv-om 

Rešenje 
ALIMS-a 

proizvoĊaĉ Napomena  

51/1 Dren torakalni CH 16 Kom. 70         

51/2 Dren torakalni CH 18 Kom. 50         

51/3 Dren torakalni CH 20 Kom. 50         

51/4 Dren torakalni CH 24 Kom. 40         

51/5 Dren torakalni CH 26 Kom. 20         

51/6 Dren torakalni CH 28 Kom. 20         

51/7 Dren torakalni CH 30 Kom. 20         
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51/8 Dren torakalni CH 32 Kom. 20         

 Ukupno za partiju           

            

 Partija 52. DRENOVI TORAKALNI sa mandrenom standardni 
tip 

       

            

R.b. 
Partij

e 

Naziv proizvoda Jed. 
mere 

Koliĉina  Cena po j.m. 
bez pdv-a 

Cena po j.m. sa 
pdv-om 

Ukupna cena bez 
pdv-a 

Ukupna cena 
sa pdv-om 

Rešenje 
ALIMS-a 

proizvoĊaĉ Napomena  

52/1 Dren torakalni sa mandrenom 
CH 12 

Kom. 80         

52/2 Dren torakalni sa mandrenom 
CH 16 

Kom. 80         

52/3 Dren torakalni sa mandrenom 
CH 20  

Kom. 80         

52/4 Dren torakalni sa mandrenom 
CH 24 

Kom. 40         

52/5 Dren torakalni sa mandrenom 
CH 28 

Kom. 30         

52/6 Dren torakalni sa mandrenom 
CH 32 

Kom. 20         

 Ukupno za partiju           
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Partija 53. DRENOVI REDON( mekši presvuĉeni 
silikonom) 

         

             

R.b. 
Partij

e 

Naziv proizvoda Jed. 
mere 

Koliĉina  Cena po j.m. 
bez pdv-a 

Cena po j.m. sa 
pdv-om 

Ukupna cena bez 
pdv-a 

Ukupna cena 
sa pdv-om 

Rešenje 
ALIMS-a 

proizvoĊaĉ Napomena  

53/1 Dren Redon CH 10 Kom. 20         

53/2 Dren Redon CH 12 Kom. 40         

53/3 Dren Redon CH 14 Kom. 40         

53/4 Dren Redon CH 16 Kom. 40         

53/5 Dren Redon CH 18 Kom. 40         

 Ukupno za partiju           

 Partija 54. Dren ţuti rebrasti (TALASASTA REBRASTA 
DRENAŢA) 

       

R.b. 
Partij

e 

Naziv proizvoda Jed. 
mere 

Koliĉina  Cena po j.m. 
bez pdv-a 

Cena po j.m. sa 
pdv-om 

Ukupna cena bez 
pdv-a 

Ukupna cena 
sa pdv-om 

Rešenje 
ALIMS-a 

proizvoĊaĉ Napomena  
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54 Dren ţuti rebrasti (talasasta 
drenaţa) 

Kom. 30         

 Ukupno za partiju           

            

Partija 55. DRENOVI ABDOMINALNI mekani, 
silikonski 

         

             

R.b. 
Partij

e 

Naziv proizvoda Jed. 
mere 

Koliĉina  Cena po j.m. 
bez pdv-a 

Cena po j.m. sa 
pdv-om 

Ukupna cena bez 
pdv-a 

Ukupna cena 
sa pdv-om 

Rešenje 
ALIMS-a 

proizvoĊaĉ Napomena  

55/1 Dren abdominalni CH 16 Kom. 50         

55/2 Dren abdominalni CH 18 Kom. 50         

55/3 Dren abdominalni CH 20 Kom. 30         

55/4 Dren abdominalni CH 22 Kom. 30         

55/5 Dren abdominalni CH 24 Kom. 30         

55/6 Dren abdominalni CH 26 Kom. 80         

55/7 Dren abdominalni CH 28 Kom. 30         
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55/8 Dren abdominalni CH 30 Kom. 40         

55/9 Dren abdominalni CH 32 Kom. 40         

55/10 Dren abdominalni CH 34 Kom. 40         

55/11 Dren abdominalni CH 36 Kom. 40         

 Ukupno za partiju           

            

Partija 56. LARINGEALNE MASKE 
SILIKONSKE 

          

             

R.b. 
Partij

e 

Naziv proizvoda Jed. 
mere 

Koliĉina  Cena po j.m. 
bez pdv-a 

Cena po j.m. sa 
pdv-om 

Ukupna cena bez 
pdv-a 

Ukupna cena 
sa pdv-om 

Rešenje 
ALIMS-a 

proizvoĊaĉ Napomena  

56/1 Laringealne maske br. 1,5 Kom. 3         

56/2 Laringealne maske br. 2,5 Kom. 2         

56/3 Laringealne maske br. 3 Kom. 3         

 Ukupno za partiju           
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R.b. 
Partij

e 

Naziv proizvoda Jed. 
mere 

Koliĉina  Cena po j.m. 
bez pdv-a 

Cena po j.m. sa 
pdv-om 

Ukupna cena bez 
pdv-a 

Ukupna cena 
sa pdv-om 

Rešenje 
ALIMS-a 

proizvoĊaĉ Napomena  

57/1 Tubus armirani bez balona, br 
3.5 

Kom. 5         

57/2 Tubus armirani bez balona, br. 
4 

Kom. 5         

57/3 Tubus armirani bez balona, br. 
4.5 

Kom. 5         

 Ukupno za partiju           

            

            

             Partija 58. TUBUSI ENDOTRAHEALNI bez balona,PVC providni,graduisani sa konusnom 
konekcijom 

      

            

R.b. 
Partij

e 

Naziv proizvoda Jed. 
mere 

Koliĉina  Cena po j.m. 
bez pdv-a 

Cena po j.m. sa 
pdv-om 

Ukupna cena bez 
pdv-a 

Ukupna cena 
sa pdv-om 

Rešenje 
ALIMS-a 

proizvoĊaĉ Napomena  

58/1 Tubus endotrahealni bez 
balona br. 2 

Kom. 70         
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58/2 Tubus endotrahealni bez 
balona br. 2,5 

Kom. 140         

58/3 Tubus endotrahealni bez 
balona br 3 

Kom. 580         

58/4 Tubus endotrahealni bez 
balona br 3,5 

Kom. 580         

58/5 Tubus endotrahealni bez 
balona br 4 

Kom. 480         

58/6 Tubus endotrahealni bez 
balona br 4,5 

Kom. 480         

58/7 Tubus endotrahealni bez 
balona br 5 

Kom. 450         

58/8 Tubus endotrahealni bez 
balona br 5,5 

Kom. 450         

58/9 Tubus endotrahealni bez 
balona br 6 

Kom. 450         

58/10 Tubus endotrahealni bez 
balona br 6,5 

Kom. 450         

58/11 Tubus endotrahealni bez 
balona br 7 

Kom. 250         

58/12 Tubus endotrahealni bez 
balona br 7,5 

Kom. 250         

58/13 Tubus endotrahealni bez 
balona br 8 

Kom. 10         

58/14 Tubus endotrahealni bez 
balona br 8,5 

Kom. 10         

 Ukupno za partiju  4650         
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 Partija 59. TUBUSI ENDOTRAHEALNI sa balonom, PVC providni,graduisani sa konusnom konekcijom      

            

R.b. 
Partij

e 

Naziv proizvoda Jed. 
mere 

Koliĉina  Cena po j.m. 
bez pdv-a 

Cena po j.m. sa 
pdv-om 

Ukupna cena bez 
pdv-a 

Ukupna cena 
sa pdv-om 

Rešenje 
ALIMS-a 

proizvoĊaĉ Napomena  

59/1 Tubus endotrahealni sa 
balonom br 3,5 

Kom. 50         

59/2 Tubus endotrahealni sa 
balonom br 5 

Kom. 20         

59/3 Tubus endotrahealni sa 
balonom br 5.5 

Kom. 20         

59/4 Tubus endotrahealni sa 
balonom br 6.5 

Kom. 500         

59/5 Tubus endotrahealni sa 
balonom br 7 

Kom. 500         

59/6 Tubus endotrahealni sa 
balonom br 7.5 

Kom. 500         

59/7 Tubus endotrahealni sa 
balonom br 8 

Kom. 10         

59/8 Tubus endotrahealni sa 
balonom br 8,5 

Kom. 10         

 Ukupno za partiju           
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Partija 60. TUBUSI ARMIRANI silikonski, graduisani          

            

R.b. 
Partij

e 

Naziv proizvoda Jed. 
mere 

Koliĉina  Cena po j.m. 
bez pdv-a 

Cena po j.m. sa 
pdv-om 

Ukupna cena bez 
pdv-a 

Ukupna cena 
sa pdv-om 

Rešenje 
ALIMS-a 

proizvoĊaĉ Napomena  

60/1 Tubus armirani sa balonom 
br.3.5 

Kom. 20         

60/2 Tubus armirani sa balonom br. 
4 

Kom. 20         

60/3 Tubus armirani sa balonom br. 
4,5 

Kom. 20         

60/4 Tubus armirani sa balonom br. 
5 

Kom. 20         

60/5 Tubus armirani sa balonom br. 
5,5 

Kom. 20         

60/6 Tubus armirani sa balonom br. 
6 

Kom. 10         

60/7 Tubus armirani sa balonom br. 
6,5 

Kom. 10         

60/8 Tubus armirani sa balonom br. 
7 

Kom. 20         

60/9 Tubus armirani sa balonom br. 
7,5 

Kom. 20         

60/10 Tubus armirani sa balonom br. 
8 

Kom. 10         
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 Ukupno za partiju           

            

            Maske, silikonske sa tankim crevom sa direktnim 
kontaktom za O2 

       

R.b. 
Partij

e 

Naziv proizvoda Jed. 
mere 

Koliĉina  Cena po j.m. 
bez pdv-a 

Cena po j.m. sa 
pdv-om 

Ukupna cena bez 
pdv-a 

Ukupna cena 
sa pdv-om 

Rešenje 
ALIMS-a 

proizvoĊaĉ Napomena  

61 Maske za oksigenaciju, 
neonatalne 

Kom. 65         

62 Maske za oksigenaciju, 
pedijatrijske 

Kom. 65         

63 Maske za oksigenaciju, adultne Kom. 30         

 Ukupno za grupu partija           

            

             

  VENTILACIONE CEVĈICE            

            

R.b. 
Partij

e 

Naziv proizvoda Jed. 
mere 

Koliĉina  Cena po j.m. 
bez pdv-a 

Cena po j.m. sa 
pdv-om 

Ukupna cena bez 
pdv-a 

Ukupna cena 
sa pdv-om 

Rešenje 
ALIMS-a 

proizvoĊaĉ Napomena  
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64 Ventilacione cevĉice tip Shepard 
Ø  1,14mm, bez ţice  (Shepard 

grommet vent tube, w/o wire tab, 
fluoroplastika)prihvatiće se sa ţicom 

Kom. 1200         

65 Ventilacione cevĉice tip Good, 
Ø 1,14 mm    

Kom. 100         

 Ukupno za grupu partija           

            

 Partija 66. Kanila trahealne za novoroĊenĉad sa konektorom od 15 mm, obturatorom i ekstra tankim 
zidovima 

     

             

R.b. 
Partij

e 

Naziv proizvoda Jed. 
mere 

Koliĉina  Cena po j.m. 
bez pdv-a 

Cena po j.m. sa 
pdv-om 

Ukupna cena bez 
pdv-a 

Ukupna cena 
sa pdv-om 

Rešenje 
ALIMS-a 

proizvoĊaĉ Napomena  

66/1 KANILE TRAHEALNE br. 2.5 
bez balona 

Kom. 25         

66/2 KANILE TRAHEALNE br.3 bez 
balona 

Kom. 50         

66/3 KANILE TRAHEALNE br.3.5 
bez balona 

Kom. 50         

66/4 KANILE TRAHEALNE br.4 bez 
balona 

Kom. 35         

 Ukupno za partiju           

            

 Partija 67. Kanile trahealne           
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R.b. 
Partij

e 

Naziv proizvoda Jed. 
mere 

Koliĉina  Cena po j.m. 
bez pdv-a 

Cena po j.m. sa 
pdv-om 

Ukupna cena bez 
pdv-a 

Ukupna cena 
sa pdv-om 

Rešenje 
ALIMS-a 

proizvoĊaĉ Napomena  

67/1 KANILE TRAHEALNE br.4.5 
bez balona 

Kom. 40         

67/2 KANILE TRAHEALNE br. 5 
bez balona 

Kom. 40         

67/3 KANILE TRAHEALNE br.5.5 
bez balona 

Kom. 25         

67/4 KANILE TRAHEALNE br.6 bez 
balona 

Kom. 25         

67/5 KANILE TRAHEALNE br.6.5 
bez balona 

Kom. 15         

67/6 KANILE TRAHEALNE br. 7 
bez balona 

Kom. 15         

 Ukupno za partiju           

            

 Partija 68. Kanile trahealne sa 
balonom  

          

            

R.b. 
Partij

e 

Naziv proizvoda Jed. 
mere 

Koliĉina  Cena po j.m. 
bez pdv-a 

Cena po j.m. sa 
pdv-om 

Ukupna cena bez 
pdv-a 

Ukupna cena 
sa pdv-om 

Rešenje 
ALIMS-a 

proizvoĊaĉ Napomena  

68/1 Kanila trahealna sa balonom 
br. 6.5 

Kom. 5         
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68/2 Kanila trahealna sa balonom 
br. 7 

Kom. 5         

 Ukupno za partiju           

Partija 69. KANILE ZA 
OKSIGENACIJU NAZALNE 

          

            

R.b. 
Partij

e 

Naziv proizvoda Jed. 
mere 

Koliĉina  Cena po j.m. 
bez pdv-a 

Cena po j.m. sa 
pdv-om 

Ukupna cena bez 
pdv-a 

Ukupna cena 
sa pdv-om 

Rešenje 
ALIMS-a 

proizvoĊaĉ Napomena  

69/1 Kanila za oksigenaciju, 
neonatalna, nazalana 

Kom. 200         

69/2 Kanila za oksigenaciju, 
pedijatrijska, nazalna 

Kom. 200         

69/3 Kanila za oksigenaciju, za 
odrasle, nazalna 

Kom. 150         

 Ukupno za partiju           

Partija 70. OROFARINGEALNI 
TUBUSI ( AIRWAY) 

          

            

R.b. 
Partij

e 

Naziv proizvoda Jed. 
mere 

Koliĉina  Cena po j.m. 
bez pdv-a 

Cena po j.m. sa 
pdv-om 

Ukupna cena bez 
pdv-a 

Ukupna cena 
sa pdv-om 

Rešenje 
ALIMS-a 

proizvoĊaĉ Napomena  

70/1 Orofaringealni tubus (Airway) 0 Kom. 50         

70/2 Orofaringealni tubus (Airway) 
00 

Kom. 50         
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70/3 Orofaringealni tubus (Airway) 
000 

Kom. 30         

70/4 Orofaringealni tubus (Airway) 1 Kom. 130         

70/5 Orofaringealni tubus (Airway) 2 Kom. 180         

70/6 Orofaringealni tubus (Airway) 3 Kom. 60         

70/7 Orofaringealni tubus (Airway) 4 Kom. 60         

 Ukupno za partiju           

            

            

Partija 71. AMBU BALONI            

R.b. 
Partij

e 

Naziv proizvoda Jed. 
mere 

Koliĉina  Cena po j.m. 
bez pdv-a 

Cena po j.m. sa 
pdv-om 

Ukupna cena bez 
pdv-a 

Ukupna cena 
sa pdv-om 

Rešenje 
ALIMS-a 

proizvoĊaĉ Napomena  

71/1 AMBU BALON NEONATALNI 
silikonski 

Kom. 6         

71/2 AMBU BALON 
PEDIJATRIJSKI silikonski 

Kom. 12         

71/3 AMBU BALON ADULTNI 
silikonski 

Kom. 12         

 Ukupno za partiju           
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Partija 72. BALONI  ZA VENTILACIJU od lateksa sa ojaĉanim vratom i dodatkom za drţaĉ RUSCH ILI EKVIVALENTNO      

R.b. 
Partij

e 

Naziv proizvoda Jed. 
mere 

Koliĉina  Cena po j.m. 
bez pdv-a 

Cena po j.m. sa 
pdv-om 

Ukupna cena bez 
pdv-a 

Ukupna cena 
sa pdv-om 

Rešenje 
ALIMS-a 

proizvoĊaĉ Napomena  

72/1 Balon za ventilaciju - zatvoreni 
0.5 l (Rusch ili odg. 

Kom. 5         

72/2 Balon za ventilaciju - zatvoreni 
1.0 l (Rusch ili odg.) 

Kom. 10         

72/3 Balon za ventilaciju - zatvoreni 
1.5 l (Rusch ili odg.) 

Kom. 10         

72/4 Balon za ventilaciju - zatvoreni 
2.0 l (Rusch ili odg.) 

Kom. 10         

 Ukupno za partiju           

           

           

           

 Hemikalije, špatule, 
prezervativi i sliĉno 

          

            

R.b. 
Partij

e 

Naziv proizvoda Jed. 
mere 

Koliĉina  Cena po j.m. 
bez pdv-a 

Cena po j.m. sa 
pdv-om 

Ukupna cena bez 
pdv-a 

Ukupna cena 
sa pdv-om 

Rešenje 
ALIMS-a 

proizvoĊaĉ Napomena  
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73 Gel za ultrazvuk a 1kg Kom. 335         

74 Gel za ultrazvuk, 5 l, za aparat 
Voluson 

Pak. 8         

75 Gel sterilan za ultrazvuk, 260 g Kom. 40         

76 Parafin teĉni a 1l, za oralnu 
primenu 

Kom. 20         

77 Parafin ĉvrsti, 1 kg, (taĉka 
topljenja 54-62 °C) 

Kom. 10         

78 Vazelin a 1kg Kom. 150         

79 Glicerin, 1 l Kom. 20         

80 Kolodijum, lepak za holter EEG ml 2000         

81 Gel ili krema za EEG kg 60         

82 Pasta za EMG (Microten 60 od 
250 g ili ekvivalentno) 

Pak. 2         

83 Špatule drvene, Romed ili odg.. Kom. 65000         

84 Štapići a 100 kom, drveni Pak. 100         

85 Štapići sa vatom, nesterilni Kom 4000         

86 Štapići sa vatom, nesterilni, 
debljina glave 10-11 mm 

Kom 500         

87 Štapići sa vatom nesterilni, 
debljina glave 4-5 mm 

Kom 1000         

88 Uretralni brisevi Kom 1500         

89 Lapis štapići Kom 30         
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90 Aceton, 1 l Kom 4         

91 Prezervativi za ultrazvuĉnu 
sondu 

kom 2880         

 Ukupno za grupu partija           

            

Partija 92.ELEKTRODE ZA EKG sa optimalnom kolićinom gela /za 
decu/ zbog dobre provodljivosti 

       

            

R.b. 
Partij

e 

Naziv proizvoda Jed. 
mere 

Koliĉina  Cena po j.m. 
bez pdv-a 

Cena po j.m. sa 
pdv-om 

Ukupna cena bez 
pdv-a 

Ukupna cena 
sa pdv-om 

Rešenje 
ALIMS-a 

proizvoĊaĉ Napomena  

92/1 Elektrode za EKG sa gelom za 

odrasle (Ø  50 mm) 

Kom. 20000         

92/2 Elektrode za EKG sa gelom za 

decu (Ø 40 mm) 

Kom. 25000         

 Ukupno za partiju           

            

 PAPIRI ZA EKG, EEG, ORL, UZ I 
SLIĈNO  

          

            

R.b. 
Partij

e 

Naziv proizvoda Jed. 
mere 

Koliĉina  Cena po j.m. 
bez pdv-a 

Cena po j.m. sa 
pdv-om 

Ukupna cena bez 
pdv-a 

Ukupna cena 
sa pdv-om 

Rešenje 
ALIMS-a 

proizvoĊaĉ Napomena  

93 Papir za EKG aparat  Helige 
EK 53/56, 130x135x350 lista  

Kom. 150         
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94 Papir za EKG aparat MAC 500 
od 350 listova 

Kom. 50         

95 Papir za EKG za aparat 
ESAOTE BIOMEDICA P80  
90x70x200 

Kom. 100         

96 Papir za EKG aparat Cardiete 
AR 1200, 120x1200 

Kom. 50         

97 Papir za za printer 
MITSUBISHI 110 mm x 20 m 
(Silver K65 HM) 

Kom. 78         

98 Papir za za printer 
MITSUBISHI 110 mm x 20 m 
(GOLD K65 HM) 

Kom. 25         

99 Papir za EKG aparat Nihon-
Kohden, 300x200 (ĉist beli) 

Kom. 50         

100 Papir za EKG aparat 
SCHILLER tip 200 AT 2/2T-2 
plus, 210x280x215 

Kom. 50         

101 Laboratorijski papir SP-1, Defi 55 
mm 

Kom. 25         

 Ukupno za grupu partija           

            

            

 MEDICINSKA SREDSTVA  za 
enteralne pumpe 
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R.b. 
Partij

e 

Naziv proizvoda Jed. 
mere 

Koliĉina  Cena po j.m. 
bez pdv-a 

Cena po j.m. sa 
pdv-om 

Ukupna cena bez 
pdv-a 

Ukupna cena 
sa pdv-om 

Rešenje 
ALIMS-a 

proizvoĊaĉ Napomena  

102 Set boca za APLIX-VISION 
pumpu  

Kom. 200         

103 Sistemi za pumpu Flocare 800 Kom. 520         

 Ukupno za grupu partija           

 PEG set za totalnu enteralnu 
ishranu 

          

R.b. 
Partij

e 

Naziv proizvoda Jed. 
mere 

Koliĉina  Cena po j.m. 
bez pdv-a 

Cena po j.m. sa 
pdv-om m 

Ukupna cena bez 
pdv-a 

Ukupna cena 
sa pdv-om 

Rešenje 
ALIMS-a 

proizvoĊaĉ Napomena  

104 PEG set gastricni, 15 CH Kom. 10         

105 PEG set gastricni, 20 CH Kom. 10         

106 PEG set gastricni, 22 CH Kom. 3         

 Ukupno za grupu partija           

KESE ZA URIN           

            

R.b. 
Partij

Naziv proizvoda Jed. 
mere 

Koliĉina  Cena po j.m. 
bez pdv-a 

Cena po j.m. sa 
pdv-om 

Ukupna cena bez 
pdv-a 

Ukupna cena 
sa pdv-om 

Rešenje 
ALIMS-a 

proizvoĊaĉ Napomena  
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e 

107 Kese sabirne  za urin sa 
ispustom,  providne, 
graduisane2 l 

Kom. 3500         

108 Kese bebi  za urin  koje 
potpuno prijanjaju uz koţu i ne 
izazivaju reakciju  

Kom. 21000         

 Ukupno za grupu partija           

            

Partija 109. SKALPEL STERILNI 
NOŢIĆI 

          

             

R.b. 
Partij

e 

Naziv proizvoda Jed. 
mere 

Koliĉina  Cena po j.m. 
bez pdv-a 

Cena po j.m. sa 
pdv-om 

Ukupna cena bez 
pdv-a 

Ukupna cena 
sa pdv-om 

Rešenje 
ALIMS-a 

proizvoĊaĉ Napomena  

109/1 Skalpel noţić a 100 komada br. 
10    

pak. 52         

109/2 Skalpel noţić a 100 komada br. 
11 

pak. 90         

109/3 Skalpel noţić a 100 komada br. 
12 

pak. 5         

109/4 Skalpel noţić a 100 komada br. 
15 

pak. 75         

109/5 Skalpel noţić a 100 komada br. 
20 

pak. 50         
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109/6 Skalpel noţić a 100 komada br. 
23/22 

pak. 10         

 Ukupno za partiju           

 Partija 110. Sterilni skalpel noţići Swann Morton ili ekvivalentno, za hiruršku 
operacionu salu 

      

            

R.b. 
Partij

e 

Naziv proizvoda Jed. 
mere 

Koliĉina  Cena po j.m. 
bez pdv-a 

Cena po j.m. sa 
pdv-om 

Ukupna cena bez 
pdv-a 

Ukupna cena 
sa pdv-om 

Rešenje 
ALIMS-a 

proizvoĊaĉ Napomena  

110/1 Skalpel noţići br. 10 kut 5         

110/2 Skalpel noţići br. 11 kut 5         

110/3 Skalpel noţići br. 15 kut 10         

110/4 Skalpel noţići br. 20 kut 5         

 Ukupno za partiju           

Partija 111. RUKAVICE HIRURŠKE prirodni latex ,mikrohrapave površine,  
anatomske,sa talkom 

      

R.b. 
Partij

e 

Naziv proizvoda Jed. 
mere 

Koliĉina  Cena po j.m. 
bez pdv-a 

Cena po j.m. sa 
pdv-om 

Ukupna cena bez 
pdv-a 

Ukupna cena 
sa pdv-om 

Rešenje 
ALIMS-a 

proizvoĊaĉ Napomena  

111/1 Rukavice hirurške br. 7 Par 53000         
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111/2 Rukavice hirurške br. 7,5 Par 23000         

111/3 Rukavice hirurške br. 8 Par 15000         

111/4 Rukavice hirurške br. 8,5 Par 4000         

 Ukupno za partiju           

Partij
a 112 

Rukavice hir. za hiruršku op. salu 
prirodni lateks,mikrohrapave 

površine,anatomske sa talkom 

 

Sadržaj proteina ispod 60µg /g, jer je materijal od koga su izradjene rukavice/prirodni lateks/ kvalitetniji ukoliko ima 

manje proteina; 

Nepropustljivost : AQL 1,0  

U katalozima ili tehničkim detaljima kvalietnijih proizvoda   navedeno je pod stavkom   „пblik rukavica“ da su rukavice 

„potpuno anatomske sa zarolanim rubom“ 

 

r.b.. 
part. 

Naziv proizvoda Jed. 
mere 

Koliĉina  Cena po j.m. 
bez pdv-a 

Cena po j.m. sa 
pdv-om 

Ukupna cena bez 
pdv-a 

Ukupna cena 
sa pdv-om 

Rešenje 
ALIMS-a 

proizvoĊaĉ Napomena  

112/1 Rukavice hirurške br. 6.5 , 
(Ansell, Semperit ili odg..) 

Par 4500         

112/2 Rukavice hirurške br. 7 , 
(Ansell, Semperit ili odg..) 

Par 9000         

112/3 Rukavice hirurške br. 7.5 , 
(Ansell, Semperit ili odg..) 

Par 6000         

112/4 Rukavice hirurške br. 8, 
(Ansell, Semperit ili odg.) 

Par 9000         

112/5 Rukavice hirurške br. 8.5 , 
(Ansell, Semperit ili odg..) 

Par 2000         
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 Ukupno za partiju           

 Садржај прптеина исппд 60µg 

/g, јер је материјал-прирпдни 

латекс квалитетнији укпликп 

има маое прптеина; 

Непрппустљивпст : AQL 1,0  

У каталпзима или техничким 
детаљима квалитетнијих 

прпизвпда је наведенп ппд 
ставкпм   „пблик рукавица“ да 

су рукавице „пптпунп анатпмске 
са зарпланим рубпм“ 

          

 Partija 113. RUKAVICE HIRURŠKE ZA KARDIOHIRURGIJU I 
ORTOPEDIJU 

       

            

R.b. 
Partij

e 

Naziv proizvoda Jed. 
mere 

Koliĉina  Cena po j.m. 
bez pdv-a 

Cena po j.m. sa 
pdv-om 

Ukupna cena bez 
pdv-a 

Ukupna cena 
sa pdv-om 

Rešenje 
ALIMS-a 

proizvoĊaĉ Napomena  

113/1 Rukavice za kardiohirurgiju, 
elektronski testirane, debljine 
0,5 mm, bez talka br. 6,5 

Par 400         

113/2 Rukavice za kardiohirurgiju, 
elektronski testirane, debljine 
0,5 mm, bez talka br. 7 

Par 400         

113/3 Rukavice za kardiohirurgiju, 
elektronski testirane, debljine 
0,5 mm, bez talka br. 7,5 

Par 500         
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113/4 Rukavice za kardiohirurgiju, 
elektronski testirane, debljine 
0,5 mm, bez talka br. 8 

Par 200         

113/5 Rukavice za ortopediju bez 
talka, elektronski testirane, 
debljine 0,5 mm br. 7 

Par 200         

113/6 Rukavice za ortopediju bez 
talka, elektronski testirane, 
debljine 0,5 mm br. 7,5 

Par 200         

113/7 Rukavice za ortopediju bez 
talka, elektronski testirane, 
debljine 0,5 mm br. 8 

Par 400         

113/8 Rukavice za ortopediju bez 
talka, elektronski testirane, 
debljine 0,5 mm br. 8.5 

Par 200         

 Ukupno za partiju           

            

Rukavice nesterilne           

За 
парт. 
115 и 
116 

Tehniĉke kakrakteristike se 

dokazuju test izveštajima (TEST 

REPORT) od proizvoĊaĉa, 

peĉatirani i potpisani od strane lica 

odgovornog za kontrolu kvaliteta 

medicinskih sredstava koji se 

dostavljaju uz konkursnu 

dokumentaciju iz kojih se 

nedvosmisleno vide traţene 

karakteristike po ASTM D3578-05 
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standardu za lateks ili EN455. 

R.b. 
Partij

e 

Naziv proizvoda Jed. 
mere 

Koliĉina  Cena po j.m. 
bez pdv-a 

Cena po j.m. sa 
pdv-om 

Ukupna cena bez 
pdv-a 

Ukupna cena 
sa pdv-om 

Rešenje 
ALIMS-a 

proizvoĊaĉ Napomena  

114 Rukavice PVC, AQL 2.5,  Kom. 6,000         

115 Rukavice za pregled lateks sa 
puderom S, M, L , AQL 1.5, 
elongacija min 650%, sila 
pucanja min 18MPa, 6.0 grama 
lateksa M veliĉina 

Kom. 1,300,00
0 

        

116 Rukavice za pregled Nitrilne 
bez pudera, S, M, L, AQL 1.5, 
elongacija min 500%, sila 
pucanja min. 14MPa 

Kom. 75,000         

 Ukupno za grupu partija           

            

            

 MATERIJAL OD FLISA            

            

R.b. 
Partij

e 

Naziv proizvoda Jed. 
mere 

Koliĉina  Cena po j.m. 
bez pdv-a 

Cena po j.m. sa 
pdv-om 

Ukupna cena bez 
pdv-a 

Ukupna cena 
sa pdv-om 

Rešenje 
ALIMS-a 

proizvoĊaĉ Napomena  
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117 Maske papirne sa 
povezom,troslojna, traku za 
nos, hipoalergijske 

Kom. 52000         

118 Maske papirne sa  ĉvršćom 
gumicom , troslojna, traku za 
nos 

Kom. 6000         

119 Kape papirne Kom. 23000         

120 Kaljaĉe papirne flis  Kom 200000         

121 Mantili za jednokratnu 
upotrebu, nesterilni 

Kom. 5035         

122 Mantili sterilni, L - XL Kom. 100         

 Ukupno za grupu partija           

                                        Partija 123. DISKOVI I  KESE  ZA KOLOSTOME, 40 
mm 

      

            

            

R.b. 
Partij

e 

Naziv proizvoda Jed. 
mere 

Koliĉina  Cena po j.m. 
bez pdv-a 

Cena po j.m. sa 
pdv-om 

Ukupna cena bez 
pdv-a 

Ukupna cena 
sa pdv-om 

Rešenje 
ALIMS-a 

proizvoĊaĉ Napomena  

123/1 Disk fleksibilni za kolostomu 40 
mm, Alterna ili odg. 

Kom. 720         

123/2 Kese za kolostomu sa filterom 
40 mm, Alterna ili odg. sa 

Kom. 2250         
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sistemom za zakljuĉavanje 

 Ukupno za partiju           

            

                                        Partija 124. DISKOVI I  KESE  ZA KOLOSTOME, 60 
mm 

      

R.b. 
Partij

e 

Naziv proizvoda Jed. 
mere 

Koliĉina  Cena po j.m. 
bez pdv-a 

Cena po j.m. sa 
pdv-om 

Ukupna cena bez 
pdv-a 

Ukupna cena 
sa pdv-om 

Rešenje 
ALIMS-a 

proizvoĊaĉ Napomena  

124/1 Disk fleksibilni za kolostomu 
60mm, Alterna ili odg. 

Kom. 300         

124/2 Kese za kolostomu sa filterom 
60mm, Alterna ili odg. sa 
sistemom za zakljuĉavanje 

Kom. 900         

 Ukupno za partiju           

            

Partija 125. TOPLOMERI           

             

R.b. 
Partij

e 

Naziv proizvoda Jed. 
mere 

Koliĉina  Cena po j.m. 
bez pdv-a 

Cena po j.m. sa 
pdv-om 

Ukupna cena bez 
pdv-a 

Ukupna cena 
sa pdv-om 

Rešenje 
ALIMS-a 

proizvoĊaĉ Napomena  

125  Toplomer, bez ţive Kom. 500         
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 Ukupno za partiju           

 Partija 126. POTROŠNI MATERIJAL ZA SLUŢBU ZA URODINAMIKU za aparat Medical Measurement System MMS- 
Holandija 

    

            

R.b. 
Partij

e 

Naziv proizvoda Jed. 
mere 

Koliĉina  Cena po j.m. 
bez pdv-a 

Cena po j.m. sa 
pdv-om  

Ukupna cena bez 
pdv-a 

Ukupna cena 
sa pdv-om 

Rešenje 
ALIMS-a 

proizvoĊaĉ Napomena  

126/1 Dvostruki lumen cistometrijski 
kateter, 6 Fr 

Kom. 120         

126/2 Rektalni PVC balon kateteri sa 
uvoĊenjem, 5 FR 

Kom. 120         

126/3 Jednokratne EMG samolepljive 
površinske elektrode, 
pedijatrijske 57 X 34 mm 

Kom. 2000         

126/4 EMG kabl za 3 elektrode Kom. 4         

126/5 Cevĉice za punjenje  Kom. 120         

 Ukupno za partiju           

            

            

 Partija 127. Jednokratni transĊuser za invazivno merenje pritiska (sa interfejs 
kablovima)  
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R.b. 
Partij

e 

Naziv proizvoda Jed. 
mere 

Koliĉina  Cena po j.m. 
bez pdv-a 

Cena po j.m. sa 
pdv-om 

Ukupna cena bez 
pdv-a 

Ukupna cena 
sa pdv-om 

Rešenje 
ALIMS-a 

proizvoĊaĉ Napomena  

127/1 Jednokratni transĊuser pritiska 
sa B-D konekcijom (DT-XX ili 
odg.) 

Kom. 30         

127/2 Transdjuser set za monitor 
Hewlett-Packard (gabarith 
tested transducer set 1 DT-XX, 
150cm, BD 682002 ili odg.) 

Kom. 600         

127/3 Transdjuser sa tri linije, B68204 
BD ili odg. 

Kom. 150         

 Ukupno za partiju           

 SISTEMI   ZA TORAKALNU 
DRENAŢU 

          

            

R.b. 
Partij

e 

Naziv proizvoda Jed. 
mere 

Koliĉina  Cena po j.m. 
bez pdv-a 

Cena po j.m. sa 
pdv-om 

Ukupna cena bez 
pdv-a 

Ukupna cena 
sa pdv-om 

Rešenje 
ALIMS-a 

proizvoĊaĉ Napomena  

128 Sistem za torakalnu drenaţu, 
trokomorni 

Kom. 150         

129 Sistem za torakalnu drenaţu, 
jednokomorni 2000 ml 

Kom. 200         

 Ukupno za grupu partija           
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  ELEKTRODE ZA ELEKTROHIRURŠKI NOŢ 
VALLEYLAB/D 

        

            

R.b. 
Partij

e 

Naziv proizvoda Jed. 
mere 

Koliĉina  Cena po j.m. 
bez pdv-a 

Cena po j.m. sa 
pdv-om 

Ukupna cena bez 
pdv-a 

Ukupna cena 
sa pdv-om 

Rešenje 
ALIMS-a 

proizvoĊaĉ Napomena  

130/1 Neutralne samolepljive elektrode 
neonatalne za elektohirurški noţ 
sa kablom kompatibilne aparatu 
Valley Lab/D, < 5kg 

Kom. 600         

130/2 Neutralne samolepljive elektrode 
za odrasle, za elektohirurški noţ 
sa kablom kompatibilne aparatu 
ValleyLab/D 

Kom. 1000         

130/3 Aktivne elektrode za 
elektohirurški noţ ValleyLab/D 
sa nastavkom za sečivo 

Kom. 40         

 Ukupno za partiju           

            

 Partija 131. ELEKTRODE ZA 
APARAT ERBE 

         

            

R.b. 
Partij

e 

Naziv proizvoda Jed. 
mere 

Koliĉina  Cena po j.m. 
bez pdv-a 

Cena po j.m. sa 
pdv-om 

Ukupna cena bez 
pdv-a 

Ukupna cena 
sa pdv-om 

Rešenje 
ALIMS-a 

proizvoĊaĉ Napomena  
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131/1 Aktivne elektrode za aparat 
ERBE sa nastavkom za seĉivo 

Kom. 20         

131/2 Neutralne elektrode sa kablom 
za aparat ERBE, < 5 kg 

Kom. 600         

131/3 Neutralne elektrode sa kablom 
za aparat ERBE, za odrasle 

Kom. 700         

 Ukupno za partiju           

 STAPLERI           

            

R.b. 
Partij

e 

Naziv proizvoda Jed. 
mere 

Koliĉina  Cena po j.m. 
bez pdv-a 

Cena po j.m. sa 
pdv-om 

Ukupna cena bez 
pdv-a 

Ukupna cena 
sa pdv-om 

Rešenje 
ALIMS-a 

proizvoĊaĉ Napomena  

132 Stapler GIA 80-3.8 SGL USE 
Roland ili odg.. 

Kom. 1         

133 Stapler GIA 60-3.8 SGL USE 
Roland ili odg.. 

Kom. 1         

134 Stapler sa punjaĉem ENDO 
GIA Universal straight 60-3.5 
REP 030414 ili odg.. 

Komp
let 

3         

135 Punjaĉ za stapler Endo Gia 
vel.60-3,5mm 

Kom. 5         

136 Punjenje za stapler Endo Gia 
veliĉine 45-3,5mm 

Kom. 5         

137 Punjenje za stapler Endo Gia 
veliĉine 30-3,5mm 

Kom. 5         
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 Ukupno za grupu partija           

            

            

 Vaskularna silikonska traka (Vessel 
loop) 

         

            

R.b. 
Partij

e 

Naziv proizvoda Jed. 
mere 

Koliĉina  Cena po j.m. 
bez pdv-a 

Cena po j.m. sa 
pdv-om 

Ukupna cena bez 
pdv-a 

Ukupna cena 
sa pdv-om 

Rešenje 
ALIMS-a 

proizvoĊaĉ Napomena  

138 Vaskularna silikonska traka 
(Vessel loop), debljine 2 mm, 
duţina 50 cm (ili odg.) 

Kom. 60         

 Ukupno za partiju           

 Senzori za merenje saturacije za aparat NONIN 
9700 

        

            

R.b. 
Partij

e 

Naziv proizvoda Jed. 
mere 

Koliĉina  Cena po j.m. 
bez pdv-a 

Cena po j.m. sa 
pdv-om 

Ukupna cena bez 
pdv-a 

Ukupna cena 
sa pdv-om 

Rešenje 
ALIMS-a 

proizvoĊaĉ Napomena  

139/1 Senzor za merenje saturacije za 
aparat NONIN 9700, neonatalni 

Kom. 5         

139/2 Senzor za merenje saturacije za 
aparat NONIN 9700, pedijatrijski 

Kom. 5         
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139/3 Senzor za pulsni oksimetar 
(NONIN 7000A) za jednokratnu 
upotrebu 

Kom. 20         

 Ukupno za partiju           

            

R.b. 
Partij

e 

Naziv proizvoda Jed. 
mere 

Koliĉina  Cena po j.m. 
bez pdv-a 

Cena po j.m. sa 
pdv-om 

Ukupna cena bez 
pdv-a 

Ukupna cena 
sa pdv-om 

Rešenje 
ALIMS-a 

proizvoĊaĉ Napomena  

140 Vodiĉ za tubus ţiĉani Kom. 4         

 Ukupno za partiju:           

 Partija 141. Kontrolna traka za suvu sterilizaciju 
18x50 

        

            

R.b. 
Partij

e 

Naziv proizvoda Jed. 
mere 

Koliĉina  Cena po j.m. 
bez pdv-a 

Cena po j.m. sa 
pdv-om 

Ukupna cena bez 
pdv-a 

Ukupna cena 
sa pdv-om 

Rešenje 
ALIMS-a 

proizvoĊaĉ Napomena  

141 Kontrolna traka za suvu 
sterilizaciju 18x50 

Kom 70         

 Ukupno za partiju           

            

 Partija 142. Setovi za perkutanu 
nefrostomu  
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R.b. 
Partij

e 

Naziv proizvoda Jed. 
mere 

Koliĉina  Cena po j.m. 
bez pdv-a 

Cena po j.m. sa 
pdv-om 

Ukupna cena bez 
pdv-a 

Ukupna cena 
sa pdv-om 

Rešenje 
ALIMS-a 

proizvoĊaĉ Napomena  

142/1 Set za perkutanu nefrostomu, 
veliĉina 6 Fr, Cook Medical ili 
odg.. 

Kom 10         

142/2 Set za perkutanu nefrostomu, 
veliĉina 8 Fr, Cook Medical ili 
odg.. 

Kom 10         

142/3 Set za perkutanu nefrostomu, 
veliĉina 10 Fr, Cook Medical ili 
odg.. 

Kom 10         

 Ukupno za partiju           

 Partija 143. Baloni za dilataciju stenoze jednjaka FIRE fox odg.        

            

R.b. 
Partij

e 

Naziv proizvoda Jed. 
mere 

Koliĉina  Cena po j.m. 
bez pdv-a 

Cena po j.m. sa 
pdv-om 

Ukupna cena bez 
pdv-a 

Ukupna cena 
sa pdv-om 

Rešenje 
ALIMS-a 

proizvoĊaĉ Napomena  

143/1 Baloni za dilataciju jednjaka, 
veliĉina 18mm 

Kom. 15         

143/2 Baloni za dilataciju jednjaka, 
veliĉina 10 mm 

Kom. 10         

143/3 Baloni za dilataciju jednjaka, 
veliĉina 15 mm 

Kom. 10         
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143/4 Baloni za dilataciju jednjaka, 
veliĉina 20 mm 

Kom. 15         

 Ukupno za partiju           

            

 Partija 144. Kese za gastrošizu (Sili Med ili odg.)         

R.b. 
Partij

e 

Naziv proizvoda Jed. 
mere 

Koliĉina  Cena po j.m. 
bez pdv-a 

Cena po j.m. sa 
pdv-om 

Ukupna cena bez 
pdv-a 

Ukupna cena 
sa pdv-om 

Rešenje 
ALIMS-a 

proizvoĊaĉ Napomena  

144 Kese za gastrošizu, veliĉina 
5.5 cm  

Kom. 3         

145 Kese za gastrošizu, veliĉina 6 
cm 

Kom. 3         

 Ukupno za partiju           

            

Partija 146. CENTRALNI VENSKI KATETERI I PRIBOR ZA ODRŢAVANJE 
KATETERA (Bard ili odg.) 

      

            

R.b. 
Partij

e 

Naziv proizvoda Jed. 
mere 

Koliĉina  Cena po j.m. 
bez pdv-a 

Cena po j.m. sa 
pdv-om 

Ukupna cena bez 
pdv-a 

Ukupna cena 
sa pdv-om 

Rešenje 
ALIMS-a 

proizvoĊaĉ Napomena  

146/1 Silikonski trajni centralni venski 
kateter (Hickman) dvolumenski 
Fr 7,  (Bard ili odg,) 

Kom. 40         
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146/2 Silikonski trajni centralni venski 
kateter (Hickman) dvolumenski 
Fr 9.5 (Bard ili odg..) 

Kom. 30         

146/3 Silikonski trajni centralni venski 
kateter (Hickman) dvolumenski 
Fr10, (Bard ili odg..) 

Kom. 10         

146/4 Zatvaraĉi za centralni venski 
kateter (Bard ili odg.) 

Kom. 1200         

146/5 Fiksatori za centralni venski 
kateter (Bard ili odg. 

Kom. 700         

146/6 Igla za port 0.75 in ( 2 cm), 
Bard ili odg. 

Kom. 50         

146/7 Igla za port  1 in ( 2.5 cm), 
Bard ili odg. 

Kom. 50         

146/8 Fiksator nefrostomskog 
katetera 

Kom. 50         

 Ukupno za partiju           

            

            

 Implatabilni port           

           

R.b. 
Partij

e 

Naziv proizvoda Jed. 
mere 

Koliĉina  Cena po j.m. 
bez pdv-a 

Cena po j.m. sa 
pdv-om 

Ukupna cena bez 
pdv-a 

Ukupna cena 
sa pdv-om 

Rešenje 
ALIMS-a 

proizvoĊaĉ Napomena  
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147/1 Implatabilni sistem (port) za 
kontinuirano davanje terapije, sa 
kateterom dijametra 5F, dimenzije 
porta 21.7 x 18.5 x 10.7 mm, 
preĉnik septuma 10.7 mm, vidljiv 
pod CT-om, otporan na Taxol 

Kom. 4         

147/2 Implatabilni sistem (port) za 
kontinuirano davanje terapije, sa 
kateterom dijametra 6.6 F, 
dimenzije porta 29.5 x 17.3 x 11.0 
mm, preĉnik septuma 10.7 mm, 
vidljiv pod CT-om, otporan na 
Taxol 

Kom. 4         

147/3 Implatabilni sistem (port) za 
kontinuirano davanje terapije, sa 
kateterom dijametra 8 F, dimenzije 
porta 32.6 x 32.6 x 15.5 mm, 
preĉnik septuma 12.3 mm, vidljiv 
pod CT-om, otporan na Taxol 

Kom. 2         

 Ukupno za partiju           

Partija 148. SETOVI ZA AFEREZNE POSTUPKE NA SEPARATORU Cobe Spectra 
Gambro BcT, verzija 6,1 

      

            

R.b. 
Partij

e 

Naziv proizvoda Jed. 
mere 

Koliĉina  Cena po j.m. 
bez pdv-a 

Cena po j.m. sa 
pdv-om 

Ukupna cena bez 
pdv-a 

Ukupna cena 
sa pdv-om 

Rešenje 
ALIMS-a 

proizvoĊaĉ Napomena  

148/1 Sistemi za prikupljanje matiĉnih 
ćelija hematopoeze iz periferne 
krvi (Cobe Spectra-White blood 
cell sets, Ref 70600, cardian 
Bct, 777-006-000 ili odg. 

Kom. 60         
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148/2 Sistemi za obradu kostne srţi 
na separatoru Cobe Spectra, 
Ref. 70630 

Kom. 6         

148/3 Set za terapijsku izmenu 
plazme, Cobe Spectra 

Kom. 12         

 Ukupno za partiju           

            

 Rastvori, filteri i kese za trombocite i 
koštanu srţ 

         

            

R.b. 
Partij

e 

Naziv proizvoda Jed. 
mere 

Koliĉina  Cena po j.m. 
bez pdv-a 

Cena po j.m. sa 
pdv-om 

Ukupna cena bez 
pdv-a 

Ukupna cena 
sa pdv-om 

Rešenje 
ALIMS-a 

proizvoĊaĉ Napomena  

149 Antikoagulantni rastvor ACD-A 
od 500 ml 

Kom. 120         

150 Filteri za trombocite (Imugard 
III PL, Ref.TF*IP1AS2DS  ili 
odg.) 

Kom. 5         

151 Transfer kese prazne od 150 
ml 

Kom. 20         

152 Transfer kese prazne od 400 
ml 

Kom. 150         

153 Transfer kese prazne od 600 
ml 

Kom. 100         

154 Transfer kese prazne od 1000 
ml 

Kom. 270         
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155 Transfer kese prazne od 2000 
ml 

Kom. 145         

156 Dvostruka kesa za uzimanje 
krvi za autolognu transfuziju od 
450 ml 

Kom. 5         

157 Kesa za uzimanje krvi za 
autolognu transfuziju od 350 ml 

Kom. 5         

 Ukupno za grupu partija           

            

            

R.b. 
Partij

e 

Naziv proizvoda Jed. 
mere 

Koliĉina  Cena po j.m. 
bez pdv-a 

Cena po j.m. sa 
pdv-om 

Ukupna cena bez 
pdv-a 

Ukupna cena 
sa pdv-om 

Rešenje 
ALIMS-a 

proizvoĊaĉ Napomena  

158/1 Papir za kontinuirani grafiĉki 
zapis temperature sa penkalom 
za pisanje za friţider za krv, 
Emoteca ili odg. 

kom 1         

158/2 Termo papir za kontinuirani 
grafiĉki zapis temperature sa 
penkalom za zamrzivaĉ, 
temperatura  - 70 ºC, Hereus ili 
odg. 

kom 1         

158/3 Termo papir za kontinuirani 
grafiĉki zapis temperature za 
mešalicu za trombocite Helmer  

kom 1         

 Ukupno za partiju           
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 Partija 159. MEDICINSKA SREDSTVA ZA KARDIOHIRURGIJU (Kanile, konektori i 
ACT cevĉice) 

      

            

R.b. 
Partij

e 

Naziv proizvoda Jed. 
mere 

Koliĉina  Cena po j.m. 
bez pdv-a 

Cena po j.m. sa 
pdv-om 

Ukupna cena bez 
pdv-a 

Ukupna cena 
sa pdv-om 

Rešenje 
ALIMS-a 

proizvoĊaĉ Napomena  

159/1 Kanile za kardiopulmonalni bajpas  
aortne:   

         

         1.1. Pedijatrijska kanila sa 
mandrenom 

Kom. 100         

                pediatric 9" (22,9cm) 
duţina: 

          

  6 Fr (2.0 mm)            

 8 Fr (2.7 mm)           

 10 Fr (3.3 mm)           

 12 Fr  (4.0 mm)           

 14 Fr           

 16 Fr           

        1.2. Prave ravne bez konektora 
za vent 

         

               pediatric 7" (17,8cm) 
duţina 
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  8 Fr (2.7 mm) , 10 Fr (3.3 mm), 
12 Fr (4 mm), 14 Fr, 16 Fr (5.3 
mm), 18 Fr (6 mm), 20 Fr (6.7 

mm) 

Kom. 120         

159/2 Konektori za kardiopulmonalni bajpas (veliĉina i koliĉina zavisi od broja i 
uzrasta pacijenata):  

      

 1/4-1/4; 1/4-1/4LL; 1/4-1/4-1/4;  3/8-1/4-1/4; 
3/16-1/4; 3/8-1/4; 3/8-1/4LL;  3/8-3/8-3/8; 

3/8-3/8—1/4. 

Kom. 250         

159/3 Kanile za kardiopulmonalni bajpas 
venske:  

         

 3.1.Venske krive metal tip sa 
pravim uglom (DLP):  

Kom. 240         

 12 Fr           

 14 Fr           

 16 Fr           

 18 Fr           

 20 Fr           

 22 Fr           

 24 Fr           

 28 Fr           

 31 Fr           

159/4 Arterijska kanila EOPA Kom. 20         

159/5 Venska kanila dvostepena 
28/36 

Kom. 30         
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159/6 ACT cevĉice:       LR,  HR za 
Medtronic aparat  

Kom. 2200         

 Ukupno za partiju:           

  HEMOFILTERI ZA KARDIOHIRURGIJU (broj hemofiltera 
prati broj oksigenatora) 

       

R.b. 
Partij

e 

Naziv proizvoda Jed. 
mere 

Koliĉina  Cena po j.m. 
bez pdv-a 

Cena po j.m. sa 
pdv-om 

Ukupna cena bez 
pdv-a 

Ukupna cena 
sa pdv-om 

Rešenje 
ALIMS-a 

proizvoĊaĉ Napomena  

160 Hemofilter NEONATALNI Kom. 1         

161 Hemofilter pedijatrijski do 25 kg 
(Dideco 02 ili odg.) 

Kom. 69         

162 Hemofilter adultni (Dideco 06 ili 
odg.) 

Kom. 20         

 Ukupno za grupu partija:           

Partija  163. KANILE, KATETERI  I ELEKTRODE ZA OPERACIONU SALU 
(KARDIOHIRURGIJU) 

      

            

R.b. 
Partij

e 

Naziv proizvoda Jed. 
mere 

Koliĉina  Cena po j.m. 
bez pdv-a 

Cena po j.m. sa 
pdv-om 

Ukupna cena bez 
pdv-a 

Ukupna cena 
sa pdv-om 

Rešenje 
ALIMS-a 

proizvoĊaĉ Napomena  

163/1 Kanila IMA 2 mm Kom. 20         

163/2 Turnike set DLP 79003 ili odg. Kom. 130         
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163/3 Kanila za kardioplegiju, 
pedijatrijska 18GA (4 Fr) DLP ili 
odg.., 6.5 cm 

Kom. 60         

163/4 Kateter za merenje LAP (3 Fr) 
DLP ili odg.. 

Kom. 50         

163/5 Kateter za merenje LAP (5 Fr) 
DLP ili odg. 

Kom. 20         

163/6 Unipolarna  pedijatrijska 
elektroda za privremeni pace 
(Medtronic 6491 ili odg..) 

Kom. 150         

163/7 Unipolarna pedijatrijska 
elektroda za privremeni pace 
(Medtronic 6500 ili odg.) 

Kom. 60         

163/8 Vent kateter za levo srce, 10 Fr 
(DLP 12110 ili odg..)  

Kom. 100         

163/9 Vent kateter za levo srce, 13 Fr 
(DLP 12113 ili odg..)  

Kom. 70         

163/1
0 

TURNIKE SET TUBE LENGTH 
OF 5 in 79020 Snakovi za tejp 
traku 

Kom. 100         

163/1
1 

TUBE LENGTH of 4 in and 6 in 
79016 gumeni  snakovi 

Kom. 60         

163/1
2 

Pedijatrijska kanila za 
kardioplegiju 6.5 in (16.5 cm) 
overall lenght 11313 13 ga (8 Fr) 
tip lenght 3/8 in with flange stop 

Kom. 50         

163/1
3 

Kanila za kardioplegiju za odrasle 
10 in (25.4 cm) overall lenght 
11313 13 ga (8 Fr) tip lenght 5/8 in 
(1.59 cm) with 4 side holes and 
flange stop 

Kom. 20         
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163/1
4 

Kanila za kardioplegiju, 
pedijatrijska, 14 GA (7 Fr) 

Kom. 10         

163/1
5 

Kanila za kardioplegiju adultna sa 
vent linijom , 14 GA (7 Fr) 

Kom. 10         

 Ukupno za partiju:           

 MEDICINSKO SREDSTVO ZA 
GREJANJE KRVI 

         

            

R.b. 
Partij

e 

Naziv proizvoda Jed. 
mere 

Koliĉina  Cena po j.m. 
bez pdv-a 

Cena po j.m. sa 
pdv-om 

Ukupna cena bez 
pdv-a 

Ukupna cena 
sa pdv-om 

Rešenje 
ALIMS-a 

proizvoĊaĉ Napomena  

164 Set za grejanje krvi i rastvora wf-
250 za aparat WARMFLO FW 588 

Kom. 170         

            

 Ukupno za partiju           

R.b. 
Partij

e 

Naziv proizvoda Jed. 
mere 

Koliĉina  Cena po j.m. 
bez pdv-a 

Cena po j.m. sa 
pdv-om 

Ukupna cena bez 
pdv-a 

Ukupna cena 
sa pdv-om 

Rešenje 
ALIMS-a 

proizvoĊaĉ Napomena  

165 Potrošni materijal za heater cooler 
(blanket) 

Kom 1         

 Ukupno za partiju           

            



 

 

106 

 

 Partija 166. TRANSFUZIONI SISTEMI , za 
kardioplegiju 

        

            

R.b. 
Partij

e 

Naziv proizvoda Jed. 
mere 

Koliĉina  Cena po j.m. 
bez pdv-a 

Cena po j.m. sa 
pdv-om 

Ukupna cena bez 
pdv-a 

Ukupna cena 
sa pdv-om 

Rešenje 
ALIMS-a 

proizvoĊaĉ Napomena  

166 Transfusioni sistem bez vazdušne 
linije, MEDIBOB 3570011 ili odg. 

Kom. 200         

 Ukupno za partiju           

 Partija 167. MEDICINSKA SREDSTVA ZA APARAT DATEX-OXMEDA S/5 AVANCE       

            

R.b. 
Partij

e 

Naziv proizvoda Jed. 
mere 

Koliĉina  Cena po j.m. 
bez pdv-a 

Cena po j.m. sa 
pdv-om 

Ukupna cena bez 
pdv-a 

Ukupna cena 
sa pdv-om 

Rešenje 
ALIMS-a 

proizvoĊaĉ Napomena  

167/1 Antibakterijski UNI FILTER, GE 
HEATHCARE (55702120 ili odg. 

Kom. 350         

167/2 Sakupljaĉ vlage (D- FEND Water 
trap), GE HEALTHCARE 876446 
ili odg.. 

Kom. 20         

167/3 Senzor protoka (Floy senzor) Kom. 10         

 Ukupno za partiju           
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 Boce za vakuum drenaţu           

            

R.b. 
Partij

e 

Naziv proizvoda Jed. 
mere 

Koliĉina  Cena po j.m. 
bez pdv-a 

Cena po j.m. sa 
pdv-om 

Ukupna cena bez 
pdv-a 

Ukupna cena 
sa pdv-om 

Rešenje 
ALIMS-a 

proizvoĊaĉ Napomena  

168 Boca za vakuum drenaţu , 400 
ili 500 ml 

Kom. 60         

169 Boca za vakuum drenaţu , 250 
ml 

Kom. 60         

 Ukupno za grupu partija           

            

            

 Partija 170. FILTERI ZA 
RESPIRATOR Siemens: 

         

            

R.b. 
Partij

e 

Naziv proizvoda Jed. 
mere 

Koliĉina  Cena po j.m. 
bez pdv-a 

Cena po j.m. sa 
pdv-om 

Ukupna cena bez 
pdv-a 

Ukupna cena 
sa pdv-om 

Rešenje 
ALIMS-a 

proizvoĊaĉ Napomena  

170/1 Bakteriološki filter  green 
9004532E 347E  

Kom. 50         

170/2 BACT TRAP MINI PORT, ref. 
7055 

Kom. 200         
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170/3 BACT TRAP BASIC, ref. 7010 Kom. 200         

 Ukupno za partiju           

            

 Partija 171. ELEKTRODE ZA DEFIBRILATOR Philips Heart 
Start 

       

            

R.b. 
Partij

e 

Naziv proizvoda Jed. 
mere 

Koliĉina  Cena po j.m. 
bez pdv-a 

Cena po j.m. sa 
pdv-om 

Ukupna cena bez 
pdv-a 

Ukupna cena 
sa pdv-om 

Rešenje 
ALIMS-a 

proizvoĊaĉ Napomena  

171/1 Elektrode za defibrilator Philips 
Heart Start, pedijatrijske 
(M3717A) 

Kom. 10         

171/2 Elektrode za defibrilator Philips 
Heart Start, pedijatrijske 
(M3713A) 

Kom. 10         

 Ukupno za partiju           

  TransĊuseri, štipaljke, senzori  i kapice za monitore Hewlett-Packard, Nihon Kohden, Siemens, 
Drager i ostalo 

     

            

R.b. 
Partij

e 

Naziv proizvoda Jed. 
mere 

Koliĉina  Cena po j.m. 
bez pdv-a 

Cena po j.m. sa 
pdv-om 

Ukupna cena bez 
pdv-a 

Ukupna cena 
sa pdv-om 

Rešenje 
ALIMS-a 

proizvoĊaĉ Napomena  
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172 Transdjuser Single pressure kit 
accutrans, code 4812-3 
biosenzor 

Kom. 50         

173 Štipaljka za pulsni oksimetar 
(DS 100, Nellcor ili odg.) 

Kom. 5         

174 Senzor za pulsni oksimetar 
(MAX-N-I ili ekv) 

Kom. 555         

175 Oksisenzor za saturaciju za 
monitor Nihon-Kohden 

Kom. 240         

 Ukupno za grupu partija           

            

 Pribor za snimanje EEG 
poligrafijom 

          

            

R.b. 
Partij

e 

Naziv proizvoda Jed. 
mere 

Koliĉina  Cena po j.m. 
bez pdv-a 

Cena po j.m. sa 
pdv-om 

Ukupna cena bez 
pdv-a 

Ukupna cena 
sa pdv-om 

Rešenje 
ALIMS-a 

proizvoĊaĉ Napomena  

176 Sonde za respiracije (razne 
veliĉine) 

Kom. 3         

177 Premoštivaĉ za EEG elektrodu Kom. 6         

 Ukupno za grupu partija:           

R.b. 
Partij

Naziv proizvoda Jed. 
mere 

Koliĉina  Cena po j.m. 
bez pdv-a 

Cena po j.m. sa 
pdv-om 

Ukupna cena bez 
pdv-a 

Ukupna cena 
sa pdv-om 

Rešenje 
ALIMS-a 

proizvoĊaĉ Napomena  
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e 

178 Igle za ubrizgavanje leka 23 G x 
1.25, 0.6 x 30 mm, Romed ili odg. 

Kom. 200         

 Ukupno za partiju           

 Kesa za infuzionu bocu od 500 ml, za davanje infuzije pod 
pritiskom 

       

            

R.b. 
Partij

e 

Naziv proizvoda Jed. 
mere 

Koliĉina  Cena po j.m. 
bez pdv-a 

Cena po j.m. sa 
pdv-om 

Ukupna cena bez 
pdv-a 

Ukupna cena 
sa pdv-om 

Rešenje 
ALIMS-a 

proizvoĊaĉ Napomena  

179 Kesa za infuzionu bocu od 500 ml, 
za davanje infuzije pod pritiskom,  
sa pumpicom za regulisanje 
pritiska za propiranje 1,5-3ml, za 
višekratnu primenu 

Kom 20         

 Ukupno za partiju           

R.b. 
Partij

e 

Naziv proizvoda Jed. 
mere 

Koliĉina  Cena po j.m. 
bez pdv-a 

Cena po j.m. sa 
pdv-om  

Ukupna cena bez 
pdv-a 

Ukupna cena 
sa pdv-om 

Rešenje 
ALIMS-a 

proizvoĊaĉ Napomena  

180/1 Filter za sukciju za aparat 
"Senator-Ardo" 

Kom. 10         

 Ukupno za partiju           
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 Partija 181. Medicinska sredstva za aparat 
Drager 

        

R.b. 
Partij

e 

Naziv proizvoda Jed. 
mere 

Koliĉina  Cena po j.m. 
bez pdv-a 

Cena po j.m. sa 
pdv-om 

Ukupna cena bez 
pdv-a 

Ukupna cena 
sa pdv-om 

Rešenje 
ALIMS-a 

proizvoĊaĉ Napomena  

181/1 Soda Free kg 250         

181/2 CO2 linije - 8290286 Kom 50         

181/3 Water traps set - 6872130-
05 

Kom 40         

181/4 Antibakterijski filter - plavi - 
6733895 

Kom 50         

181/5 Antibakterijski filter - sivi - 
6723976 

Kom 50         

181/6 Aspiraciono crevo M25780 Kom 15         

181/7 Konektor za aspiraciono 
crevo - M07582 

Kom 70         

181/8 Antibakterijski filter 
TWINSTAR-MP01815 

Kom 150         

 Ukupno za partiju           
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 Partija 182. Pasta za endoskopsko leĉenje 
vezikouretralnog refluksa 

       

R.b. 
Partij

e 

Naziv proizvoda Jed. 
mere 

Koliĉina  Cena po j.m. 
bez pdv-a 

Cena po j.m. sa 
pdv-om 

Ukupna cena bez 
pdv-a 

Ukupna cena 
sa pdv-om 

Rešenje 
ALIMS-a 

proizvoĊaĉ Napomena  

182/1 Pasta za endoskopsko 
leĉenje vezikouretralnog 
refluksa (sastav: dekstromer 
i stabilizovana hijaluronska 
kiselina) 

Kom 75         

182/2 Igla za pastu za 
vezikouretralni refluks 

Kom 35         

 Ukupno za partiju           

            

 Partija 183. Sterilni noţići za baterijski Dermatom 
Aesculap 

        

R.b. 
Partij

e 

Naziv proizvoda Jed. 
mere 

Koliĉina  Cena po j.m. 
bez pdv-a 

Cena po j.m. sa 
pdv-om 

Ukupna cena bez 
pdv-a 

Ukupna cena 
sa pdv-om 

Rešenje 
ALIMS-a 

proizvoĊaĉ Napomena  

183 Sterilni noţići za Dermatom 
Aesculap 

Kom 20         

 Ukupno za partiju           

            

 Dijagnostiĉke trake za aparate Accu-chek, Bayer Contour, Precision i trake za urin       
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R.b. 
Partij

e 

Naziv proizvoda Jed. 
mere 

Koliĉina  Cena po j.m. 
bez pdv-a 

Cena po j.m. sa 
pdv-om 

Ukupna cena bez 
pdv-a 

Ukupna cena 
sa pdv-om 

Rešenje 
ALIMS-a 

proizvoĊaĉ Napomena  

184 Trake za odreĊivanje glikemije 
iz kapilarne krvi pomoću 
aparata BAYER CONTURE TS  

kutija 30         

185 Trake za odreĊivanje glikemije 
iz kapilarne krvi pomoću 
aparata ACCU-CHEK ACTIVE  

kutija 90         

186 Trake za odreĊivanje glikemije 
iz kapilarne krvi pomoću 
aparata ACCU-CHEK 
PERFORMA  

kutija 13         

187 Trake za odreĊivanje nivoa ß-
ketona u krvi  

kutija 6         

188 Lancete za lancetar Accu-chek 
(Softclix) 

kom 400         

189 Trake za odreĊivanje 
glikozurije i ketonurije u urinu 

kom 1500         

190 Lancete za lancetar Accu-chek 
Safe-T-Pro-Plus  

kom 1000         

 Ukupno za grupu partija           

            

 Potrošni materijal za infuzionu pumpu Medtronic MiniMed 
Paradigm® 
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R.b. 
Partij

e 

Naziv proizvoda Jed. 
mere 

Koliĉina  Cena po j.m. 
bez pdv-a 

Cena po j.m. sa 
pdv-om 

Ukupna cena bez 
pdv-a 

Ukupna cena 
sa pdv-om 

Rešenje 
ALIMS-a 

proizvoĊaĉ Napomena  

191/1 Paradigm Quick-Set MMT-399 Kom 10         

191/2 Paradigm Reservoir MMT-332 Kom 10         

191/3 Medtronic Minimed Enlite 
Senzori 

Kom 20         

 Ukupno za partiju           

 Partija 192. Lokalni hemostatik od oksidisane regenerisane 
celuloze ili odg. 

       

            

R.b. 
Partij

e 

Naziv proizvoda Jed. 
mere 

Koliĉina  Cena po j.m. 
bez pdv-a 

Cena po j.m. sa 
pdv-om 

Ukupna cena bez 
pdv-a 

Ukupna cena 
sa pdv-om 

Rešenje 
ALIMS-a 

proizvoĊaĉ Napomena  

192 Lokalni hemostatik od oksidisane 
regenerisane celuloze ili odg. 5 x 
7.5 cm za hematološke pacijente 

Kom 300         

 Ukupno za partiju           

            

 Partija 193. NALEPNICE ZA SENZOR za mašinu Jostra HL-
20 
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R.b. 
Partij

e 

Naziv proizvoda Jed. 
mere 

Koliĉina  Cena po j.m. 
bez pdv-a 

Cena po j.m. sa 
pdv-om  

Ukupna cena bez 
pdv-a 

Ukupna cena 
sa pdv-om 

Rešenje 
ALIMS-a 

proizvoĊaĉ Napomena  

193 Nalepnice za nivo volumena na 
oksigenatoru za level senzor 
za mašinu Jostra HL-20 

Kom. 120         

 Ukupno za partiju:           

            

            

 Proteze za srednje uho           

            

R.b. 
Partij

e 

Naziv proizvoda Jed. 
mere 

Koliĉina  Cena po j.m. 
bez pdv-a 

Cena po j.m. sa 
pdv-om 

Ukupna cena bez 
pdv-a 

Ukupna cena 
sa pdv-om 

Rešenje 
ALIMS-a 

proizvoĊaĉ Napomena  

194 Proteze za srednje uho, 
AERIAL TITAN tip "Vario", 
0.2x3.0-7.0 

Kom. 5         

195 Proteze za srednje uho, BEL 
TITAN  tip "Vario", 0.2x1.75 - 
4.5 

Kom. 5         

 Ukupno za grupu partija           
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R.b. 
Partij

e 

Naziv proizvoda Jed. 
mere 

Koliĉina  Cena po j.m. 
bez pdv-a 

Cena po j.m. sa 
pdv-om 

Ukupna cena bez 
pdv-a 

Ukupna cena 
sa pdv-om 

Rešenje 
ALIMS-a 

proizvoĊaĉ Napomena  

196 Setovi za eksangvino 
transfuziju  

Kom 5         

 Ukupno za partiju           

 Partija 197. Zatvoreni sistem za aspiraciju iz endotrahealnog 
tubusa 

       

            

R.b. 
Partij

e 

Naziv proizvoda Jed. 
mere 

Koliĉina  Cena po j.m. 
bez pdv-a 

Cena po j.m. sa 
pdv-om 

Ukupna cena bez 
pdv-a 

Ukupna cena 
sa pdv-om 

Rešenje 
ALIMS-a 

proizvoĊaĉ Napomena  

197/1 Zatvoreni sistem za aspiraciju iz 
endotrahealnog tubusa, 6 Fr, TY 
care ili odg. 

Kom 15         

197/2 Zatvoreni sistem za aspiraciju iz 
endotrahealnog tubusa, 8 Fr, TY 
care ili odg. 

Kom 15         

197/3 Zatvoreni sistem za aspiraciju iz 
endotrahealnog tubusa, 10 Fr, TY 
care ili odg. 

Kom 15         

 Ukupno za partiju           

            

 Flašice i cucle           
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R.b. 
Partij

e 

Naziv proizvoda Jed. 
mere 

Koliĉina  Cena po j.m. 
bez pdv-a 

Cena po j.m. sa 
pdv-om 

Ukupna cena bez 
pdv-a 

Ukupna cena 
sa pdv-om 

Rešenje 
ALIMS-a 

proizvoĊaĉ Napomena  

198 Flašica za bebe 125 ml, 
plastiĉna 

Kom 300         

199 Flašica za bebe 250 ml, 
plastiĉna 

Kom 100         

200 Cucla za flašice za bebe, 
silikonske 

Kom 400         

 Ukupno za grupu partija           

 Lancete           

            

R.b. 
Partij

e 

Naziv proizvoda Jed. 
mere 

Koliĉina  Cena po j.m. 
bez pdv-a 

Cena po j.m. sa 
pdv-om 

Ukupna cena bez 
pdv-a 

Ukupna cena 
sa pdv-om 

Rešenje 
ALIMS-a 

proizvoĊaĉ Napomena  

201 Lancete za alergijske probe Kom 1000         

 Ukupno za grupu partija           

            

            

 Probor za izvoĊenje PAP testa           
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R.b. 
Partij

e 

Naziv proizvoda Jed. 
mere 

Koliĉina  Cena po j.m. 
bez pdv-a 

Cena po j.m. sa 
pdv-om 

Ukupna cena bez 
pdv-a 

Ukupna cena 
sa pdv-om 

Rešenje 
ALIMS-a 

proizvoĊaĉ Napomena  

202 Fiksir za PAP test (u spreju) kom 5         

203 Ĉetkice za PAP test kom 1000         

204 Špatule za PAP test kom 1000         

 Ukupno za grupu partija           

R.b. 
Partij

e 

Naziv proizvoda Jed. 
mere 

Koliĉina  Cena po j.m. 
bez pdv-a 

Cena po j.m. sa 
pdv-om 

Ukupna cena bez 
pdv-a 

Ukupna cena 
sa pdv-om 

Rešenje 
ALIMS-a 

proizvoĊaĉ Napomena  

205 Igla za pneumatsku 
endoskopsku litotripsiju, 
dijametar 1 mm, duţina 605 
mm, za aparat EMS 
"Lithoclast" 

Kom 2         

206 Ekstraktor kamena, nitinolski, 
2.4 F/115 cm, Ø korpice 1.5 cm 
(Cook Medical ili ekvivalentno) 

Kom 3         

207 Laserska sonda za litotripsiju, 1 
mm x 605 mm 

Kom 5         

 Ukupno za grupu partija           
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 Partija 208. Proteze testisa           

            

R.b. 
Partij

e 

Naziv proizvoda Jed. 
mere 

Koliĉina  Cena po j.m. 
bez pdv-a 

Cena po j.m. sa 
pdv-om 

Ukupna cena bez 
pdv-a 

Ukupna cena 
sa pdv-om 

Rešenje 
ALIMS-a 

proizvoĊaĉ Napomena  

208/1 Proteze testisa, silikonske, 12 g, 
26x33 mm 

Kom 1         

208/2 Proteze testisa, silikonske, 21g, 
32x42 mm 

Kom 4         

208/3 Proteze testisa, silikonske, 27 g, 
33x48 mm 

Kom 4         

208/4 Proteze testisa, silikonske, 36 g, 
39x50 mm 

Kom 1         

 Ukupno za partiju           

 Partija 209. Dren silikonski, ĉetvorokomorni celom duţinom, Ethicon ili odg.       

            

R.b. 
Partij

e 

Naziv proizvoda Jed. 
mere 

Koliĉina  Cena po j.m. 
bez pdv-a 

Cena po j.m. sa 
pdv-om 

Ukupna cena bez 
pdv-a 

Ukupna cena 
sa pdv-om 

Rešenje 
ALIMS-a 

proizvoĊaĉ Napomena  

209/1 Dren silikonski, ĉetvorokomorni 
celom duţinom, CH 10 

Kom 15         
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209/2 Dren silikonski, ĉetvorokomorni 
celom duţinom, CH 15 

Kom 20         

209/3 Dren silikonski, ĉetvorokomorni 
celom duţinom, CH 19 

Kom 15         

209/4 Dren silikonski, ĉetvorokomorni 
celom duţinom, CH 24 

Kom 20         

 Ukupno za partiju           

 Stent za tretman hipospadije           

            

R.b. 
Partij

e 

Naziv proizvoda Jed. 
mere 

Koliĉina  Cena po j.m. 
bez pdv-a 

Cena po j.m. sa 
pdv-om 

Ukupna cena bez 
pdv-a 

Ukupna cena 
sa pdv-om 

Rešenje 
ALIMS-a 

proizvoĊaĉ Napomena  

210/1 Stent za tretman hipospadije, vel. 
6 Fr, duţina 50 cm (Koyle ili odg) 

Kom 10         

210/2 Stent za tretman hipospadije, vel. 
8 Fr, duţina 50 cm (Koyle ili odg. 

Kom 10         

210/3 Stent za tretman hipospadije, 
ZAONTZ ureteralni stent, 6 Fr 

Kom 10         

210/4 Stent za tretman hipospadije, 
ZAONTZ ureteralni stent, 8 Fr 

Kom 10         

 Ukupno za partiju           

            



121 

 

 Sistem za irigaciju pri 
ureteroskopiji 

          

            

R.b. 
Partij

e 

Naziv proizvoda Jed. 
mere 

Koliĉina  Cena po j.m. 
bez pdv-a 

Cena po j.m. sa 
pdv-om 

Ukupna cena bez 
pdv-a 

Ukupna cena 
sa pdv-om 

Rešenje 
ALIMS-a 

proizvoĊaĉ Napomena  

211 Sistem za irigaciju pri 
ureteroskopiji 

Kom 5         

 Ukupno za partiju           

            

 Nastavci za aparat Argon plazma            

            

R.b. 
Partij

e 

Naziv proizvoda Jed. 
mere 

Koliĉina  Cena po j.m. 
bez pdv-a 

Cena po j.m. sa 
pdv-om 

Ukupna cena bez 
pdv-a 

Ukupna cena 
sa pdv-om 

Rešenje 
ALIMS-a 

proizvoĊaĉ Napomena  

212 Nastavci za aparat Argon plazma  Kom 12         

213 Kabl za aparat Argon plazma Kom 4         

 Ukupno za grupu partija           

R.b. 
Partij

e 

Naziv proizvoda Jed. 
mere 

Koliĉina  Cena po j.m. 
bez pdv-a 

Cena po j.m. sa 
pdv-om 

Ukupna cena bez 
pdv-a 

Ukupna cena 
sa pdv-om 

Rešenje 
ALIMS-a 

proizvoĊaĉ Napomena  
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214/1 Umbilikalni kateter, 4 Fr Kom 20         

214/2 Umbilikalni kateter, 5 Fr Kom 20         

 Ukupno za partiju           

            

            

R.b. 
Partij

e 

Naziv proizvoda Jed. 
mere 

Koliĉina  Cena po j.m. 
bez pdv-a 

Cena po j.m. sa 
pdv-om 

Ukupna cena bez 
pdv-a 

Ukupna cena 
sa pdv-om 

Rešenje 
ALIMS-a 

proizvoĊaĉ Napomena  

215 Irigator komplet Kom 2         

 Ukupno za partiju           

R.b. 
Partij

e 

Naziv proizvoda Jed. 
mere 

Koliĉina  Cena po j.m. 
bez pdv-a 

Cena po j.m. sa 
pdv-om 

Ukupna cena bez 
pdv-a 

Ukupna cena 
sa pdv-om 

Rešenje 
ALIMS-a 

proizvoĊaĉ Napomena  

216 Nastavak za automatsku pipetu 
"Beckman" 

Kom 40000         

 Ukupno za partiju           

            

 Kateteri za peritonealnu dijalizu, Gambro PDCATH ili odg.        



123 

 

            

R.b. 
Partij

e 

Naziv proizvoda Jed. 
mere 

Koliĉina  Cena po j.m. 
bez pdv-a 

Cena po j.m. sa 
pdv-om 

Ukupna cena bez 
pdv-a 

Ukupna cena 
sa pdv-om 

Rešenje 
ALIMS-a 

proizvoĊaĉ Napomena  

217/1 Kateter neonatalni, 3 cm Kom 10         

217/2 Kateter pedijatrijski, 5 cm Kom 10         

217/3 Kateter pedijatrijski, 7 cm Kom 10         

217/4 Kateter pedijatrijski, 11 cm Kom 10         

 Ukupno za partiju           

R.b. 
Partij

e 

Naziv proizvoda Jed. 
mere 

Koliĉina  Cena po j.m. 
bez pdv-a 

Cena po j.m. sa 
pdv-om 

Ukupna cena bez 
pdv-a 

Ukupna cena 
sa pdv-om 

Rešenje 
ALIMS-a 

proizvoĊaĉ Napomena  

218/1 Ligaklips titanijum, vel. "ML" Kom 120         

218/2 Ligaklips titanijum, vel. "L" Kom 48         

218/3 Ligaklips titanijum, vel. "S" Kom 48         

 Ukupno za partiju           

R.b. 
Partij

Naziv proizvoda Jed. 
mere 

Koliĉina  Cena po j.m. 
bez pdv-a 

Cena po j.m. sa 
pdv-om 

Ukupna cena bez 
pdv-a 

Ukupna cena 
sa pdv-om 

Rešenje 
ALIMS-a 

proizvoĊaĉ Napomena  
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e 

219 Ţice STORZ za ORL pištolje (za 
tonzilektomiju) 

Kom 600         

 Ukupno za partiju           

R.b. 
Partij

e 

Naziv proizvoda Jed. 
mere 

Koliĉina  Cena po j.m. 
bez pdv-a 

Cena po j.m. sa 
pdv-om 

Ukupna cena bez 
pdv-a 

Ukupna cena 
sa pdv-om 

Rešenje 
ALIMS-a 

proizvoĊaĉ Napomena  

220 Špric za davanje kontrasta za 
pumpu Liebel-Flarshtein Optistar 
Le, HenkeSassWolf ili odg. 

Kom 200         

 Ukupno za partiju           

R.b. 
Partij

e 

Naziv proizvoda Jed. 
mere 

Koliĉina  Cena po j.m. 
bez pdv-a 

Cena po j.m. sa 
pdv-om 

Ukupna cena bez 
pdv-a 

Ukupna cena 
sa pdv-om 

Rešenje 
ALIMS-a 

proizvoĊaĉ Napomena  

221/1 Izmenjivaĉ tubusa graduisan, vel. 
2.5-3.5 

Kom. 20         

221//2 Izmenjivaĉ tubusa graduisan, vel. 
4-6 

Kom. 20         

221/3 Izmenjivaĉ tubusa graduisan, vel. 
6-8 

Kom. 20         

 Ukupno za partiju:           
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R.b. 
Partij

e 

Naziv proizvoda Jed. 
mere 

Koliĉina  Cena po j.m. 
bez pdv-a 

Cena po j.m. sa 
pdv-om 

Ukupna cena bez 
pdv-a 

Ukupna cena 
sa pdv-om 

Rešenje 
ALIMS-a 

proizvoĊaĉ Napomena  

222/1 Stilet graduisani vel. 4.3 mm Kom 20         

222/2 Stilet graduisani vel. 3.3 mm Kom 20         

222/3 Stilet graduisani vel. 1.5 mm Kom 20         

 Ukupno za partiju           

R.b. 
Partij

e 

Naziv proizvoda Jed. 
mere 

Koliĉina  Cena po j.m. 
bez pdv-a 

Cena po j.m. sa 
pdv-om 

Ukupna cena bez 
pdv-a 

Ukupna cena 
sa pdv-om 

Rešenje 
ALIMS-a 

proizvoĊaĉ Napomena  

223/1 Sistemi za infuzionu pumpu 
Fresenius Optima MS 

Kom 200         

223/2 Sistemi za infuzionu pumpu 
Fresenius Miniflo tn30 

Kom 200         

 Ukupno za partiju           

            

            

R.b. 
Partij

Naziv proizvoda Jed. 
mere 

Koliĉina  Cena po j.m. 
bez pdv-a 

Cena po j.m. sa 
pdv-om 

Ukupna cena bez 
pdv-a 

Ukupna cena 
sa pdv-om 

Rešenje 
ALIMS-a 

proizvoĊaĉ Napomena  
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e 

224 Sistemi za infuzionu pumpu IVAC Kom 800         

 Ukupno za partiju           

R.b. 
Partij

e 

Naziv proizvoda Jed. 
mere 

Koliĉina  Cena po j.m. 
bez pdv-a 

Cena po j.m. sa 
pdv-om 

Ukupna cena bez 
pdv-a 

Ukupna cena 
sa pdv-om 

Rešenje 
ALIMS-a 

proizvoĊaĉ Napomena  

225/1 Set za epiduralnu anesteziju 19 
G (igla 17 G) 

Kom 20         

225/2 Set za epiduralnu anesteziju 20 
G (igla 18 G) 

Kom 20         

225/3 Set za epiduralnu anesteziju 24 
G (igla 20 G) 

Kom 20         

 Ukupno za partiju           

            

 Partija . Pasta za endoskopsko leĉenje vezikouretralnog 
refluksa 

       

R.b. 
Partij

e 

Naziv proizvoda Jed. 
mere 

Koliĉina  Cena po j.m. 
bez pdv-a 

Cena po j.m. sa 
pdv-om 

Ukupna cena bez 
pdv-a 

Ukupna cena 
sa pdv-om 

Rešenje 
ALIMS-a 

proizvoĊaĉ Napomena  

226/1 Pasta bionerazgradiva za 
endoskopsko leĉenje 
vezikouretralnog refluksa 
(sastav: kopolimer 
poliakrilata i polialkohola) 

Kom 5         
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226/2 Igla za pastu za 
vezikouretralni refluks 

Kom 5         

 Ukupno za partiju           

            

R.b. 
Partij

e 

Naziv proizvoda Jed. 
mere 

Koliĉina  Cena po j.m. 
bez pdv-a 

Cena po j.m. sa 
pdv-om 

Ukupna cena bez 
pdv-a 

Ukupna cena 
sa pdv-om 

Rešenje 
ALIMS-a 

proizvoĊaĉ Napomena  

227 Igle za ubrizgavanje leka 23 G x 
1.25, 0.6 x 30 mm, Romed ili odg. 

Kom 200         

 Ukupno za partiju           

            

 Pribor za obradu kostne srţi           

            

R.b. 
Partij

e 

Naziv proizvoda Jed. 
mere 

Koliĉina  Cena po j.m. 
bez pdv-a 

Cena po j.m. sa 
pdv-om 

Ukupna cena bez 
pdv-a 

Ukupna cena 
sa pdv-om 

Rešenje 
ALIMS-a 

proizvoĊaĉ Napomena  

228 Set za kolekciju kostne srţi 
(BioAccess ili odg.) 

Kom. 20         

229 Termostabilne epruvete za 
zamrzavanje matiĉnih ćelija i 
ĉuvanje u teĉnom azotu (Tube 
krio sa zavrtnjem 3.5 ili 4.5 ml), 
Brand GMBH ili odg.) 

Kom. 1000         
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230 Kese za zamrzavanje matiĉnih 
ćelija iz periferne krvi , 500ml 
(Mylteni Biotec ili odg.) 

Kom. 500         

231 Dimetilsulfoksid ampule a 10 
ml 

Kom. 200         

231 DMSO sa dekstranom, 8 ml Kom. 25         

232 Set za kolekciju matiĉnih ćelija 
iz krvi pupĉanika (Cord blood 
collectin bag), Macopharm ili 
odg. 

Kom. 30         

233 Set za Sepax za obradu krvi iz 
pupĉanika, Biosafe Cryo SC ili 
ekvivalentno 

Kom. 24         

234 Set za Sepax za obradu 
periferne krvi, Biosafe Cryo SC 
ili odg. 

Kom. 18         

235 Zaštitne vrećice za kese za 
zamrzavanje od 25 ml, Biosafe 
Cryo ili odg. 

Kom. 25         

236 Sistem za transfer matiĉnih 
ćelija (Extra Spike protector 
PDC 203 Fresenius ili odg.) 

Kom. 1000         

237 Igle za kolekciju kostne srţi 11 
G x 10 cm, HS ili odg. 

Kom. 20         

238 Igle za kolekciju kostne srţi 13 
G x 10 cm, HS ili odg. 

Kom. 20         

239 Spojnica (Sampling site 
coupler REF TC*MP), Terumo 
ili odg. 

Kom. 40         
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240 Predfilter (Blood transfusion 
filter) Ref SQ40SE, Pall ili 
ekvivalentno 

Kom. 30         

241 Pretakaĉ sa iv kesom, REF 
R7MC3476 Baxter ili odg. 

Kom. 1000         

242 Set za transfer plazme sa dve 
spojnice, REF EMC2243 
Baxter ili odg. 

Kom. 50         

243 Patrone za sterilno spajanje 
creva (TCD Wafer), Genesis ili 
odg. 

pak 1         

244 Boja za brojanje ćelija (Accu 
stain solution), Digital Bio ili 
odg. 

pak 2         

245 Ploĉice za brojanje ćelija (Accu 
chip4xkit), Digital Bio ili odg. 

kut 1         

 Ukupno za grupu partija           

            

 Potrošni materijal za magnetni ćelijski 
sorter 

         

            

R.b. 
Partij

e 

Naziv proizvoda Jed. 
mere 

Koliĉina  Cena po j.m. 
bez pdv-a 

Cena po j.m. sa 
pdv-om 

Ukupna cena bez 
pdv-a 

Ukupna cena 
sa pdv-om 

Rešenje 
ALIMS-a 

proizvoĊaĉ Napomena  

246/1 CliniMACS set ref.no. 161-01, 
Miltenyi ili odg. 

Kom. 10         
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246/2 CliniMACS set ref.no. 162-01 
LS, Miltenyi ili odg. 

Kom. 3         

246/3 CliniMACS set ref.no. 261-01 
DTS, Miltenyi ili odg. 

Kom. 10         

 Ukupno za partiju           

            

    Cena po j.m. 
bez pdv-a 

Cena po j.m. sa 
pdv-om 

Ukupna cena bez 
pdv-a 

Ukupna cena 
sa pdv-om 

Rešenje 
ALIMS-a 

proizvoĊaĉ Napomena  

R.b. 
Partij

e 

Naziv proizvoda Jed. 
mere 

Koliĉina          

247/1 Ventilaciona maska za lice u 
obliku suze, providna, sa 
prstenom za ojaĉavanje konektora 
i jastuĉetom za bolje naleganje, 
vel. Neonatal 

Kom. 70         

247/2 Ventilaciona maska za lice u 
obliku suze, providna, sa 
prstenom za ojaĉavanje konektora 
i jastuĉetom za bolje naleganje, 
vel. Pediatric 

Kom. 20         

247/3 Ventilaciona maska za lice u 
obliku suze, providna, sa 
prstenom za ojaĉavanje konektora 
i jastuĉetom za bolje naleganje, 
vel. Adult 

Kom. 20         

 Ukupno za partiju           
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 Prekrivaĉi za grejanje pacijenata u operacionoj sali i intenzivnim negama za aparat Mistral Air, 
proizvođača TSCI 

     

            

R.b. 
Partij

e 

Naziv proizvoda Jed. 
mere 

Koliĉina  Cena po j.m. 
bez pdv-a 

Cena po j.m. sa 
pdv-om 

Ukupna cena bez 
pdv-a 

Ukupna cena 
sa pdv-om 

Rešenje 
ALIMS-a 

proizvoĊaĉ Napomena  

248 Pedijatrijski prekrivaĉ kom 80         

249 Pedijatrijski prekrivaĉ sa 
reflektujućom površinom za duţe 
zadrţavanje toplote 

kom 40         

250 Hipoalergijski neonatalni prekrivaĉ 
koala kvaliteta 

kom 30         

R.b. 
Partij

e 

Naziv proizvoda Jed. 
mere 

Koliĉina  Cena po j.m. 
bez pdv-a 

Cena po j.m. sa 
pdv-om 

Ukupna cena bez 
pdv-a 

Ukupna cena 
sa pdv-om 

Rešenje 
ALIMS-a 

proizvoĊaĉ Napomena  

251 Šampon za vaške, 50 ml Kom. 20         

252 Krem za bebe, 300 g Kom. 1200         

 Ukupno za grupu partija:           

            

            

 Materijal za sterilizaciju           
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R.b. 
Partij

e 

Naziv proizvoda Jed. 
mere 

Koliĉina  Cena po j.m. 
bez pdv-a 

Cena po j.m. sa 
pdv-om 

Ukupna cena bez 
pdv-a 

Ukupna cena 
sa pdv-om 

Rešenje 
ALIMS-a 

proizvoĊaĉ Napomena  

253 Pojaĉan beli krep papir 
biorazgradivi ,60gr /m²;100x100, u 
dve boje plavo beli, 

Kom. 18000         

254 Pojaĉan beli krep papir 
biorazgradivi ,60gr /m ;75x75,  u 
dve boje ,plavo beli 

Kom. 16000         

255 Podmetaĉ papirni za integra 
kasete 25x30 

Kom. 2000         

256 Podmetaĉ papirni za integra 
kasete 30x50 

Kom. 1500         

257 Plava kesa za aparat integra 
420x480 

Kom. 3000         

258 Plava kesa za aparat integra 
420x720 

Kom. 2100         

259 Zelena kesa za aparat integra 
385x430 

Kom. 3000         

260 Zelena kesa za aparat integra 
385x660 

Kom. 2100         

261 Nalepnice za kese integra Kom. 7000         

262 Markeri za nalepnice integra Kom. 20         

263 Indikator trake za dvostruko 
obeleţavanje aparata za 
markiranje 

Kom. 50         
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264 Samolepljive kese za sterilizaciju 
90 x 230 

Kom. 2100         

265 Samolepljive kese za sterilizaciju 
133 x 250 

Kom. 2100         

266 Samolepljive kese za sterilizaciju 
200 x 330 

Kom. 1100         

267 Samolepljive kese za sterilizaciju 
300 x 390 

Kom. 600         

268 Ravna rolna 10 cm x 200 m Kom. 20         

269 Ravna rolna 15 cm x 200 m Kom. 90         

270 Ravna rolna 20 cm x 200 m Kom. 85         

271 Ravna rolna 25 cm x 200 m Kom. 10         

272 Ultra ravna rolna 120 x 70 (90 
gr/m2 pp/pp/pe) 

Kom. 10         

273 Ultra ravna rolna 210 x 70 (90 
gr/m2 pp/pp/pe) 

Kom. 10         

274 Kontrolna plava traka sa 
indikatorom pare 24x50 

Kom. 100         

275 Bowie Dick test Kom. 800         

276 Integrator pare za integra kese Kom. 10000         

277 Amp. Geobacillus 
stearotermophilus za kontrolu 
sterilizacije autoklaviranjem 

Kom. 1000         
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278 Bele rolne za obeleţavanje gasne 
sterilizacije, 18x50 m 

Kom. 15         

279 Pedijatrijski jednokratni papirni 
standardni setovi 

Kom. 100         

280 Jednokratni sterilni SMS mantili Kom. 2000         

281 Jednokratni sterilni mantili od 
celuloze spanles materijala sa 
ojaĉanjem 150 cm 

Kom. 100         

282 Navlaka za instrumentarski sto 80 
x 145 

Kom. 300         

283 Pokrivaĉ kamere Kom. 300         

284 Pokrivaĉ mikroskopa Kom. 100         

285 Pokrivaĉ za rentgen neprovidan 
75 cm 

Kom. 100         

286 Zaštitnik za noge 50 x 110 cm Kom. 30         

287 Urološki set sa kesom za 
skupljanje teĉnosti i sitom za tkivo 
i ispustom za teĉnost, 260 x 230 

Kom. 30         

288 Prekrivke sa otvorom lepljive 75 x 
90 

Kom. 100         

289 Prekrivke sa otvorom 90 x 75 Kom. 100         

 Ukupno za grupu partija:           
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 Jednokratni set za angiosalu           

            

R.b. 
Partij

e 

Naziv proizvoda Jed. 
mere 

Koliĉina  Cena po j.m. 
bez pdv-a 

Cena po j.m. sa 
pdv-om 

Ukupna cena bez 
pdv-a 

Ukupna cena 
sa pdv-om 

Rešenje 
ALIMS-a 

proizvoĊaĉ Napomena  

290 Angioset (ĉaršav sa dva šlica) Kom. 50         

291 Dvoslojna prekrivka 75 x 90 cm Kom. 400         

292 Dvoslojna prekrivka 100 x 150 Kom. 100         

293 Ĉetveroslojni mantil sa ojaĉanjem 
130 cm 

Kom. 150         

294 Prekrivka za pes R75 cm Kom. 100         

 Ukupno za grupu partija:           

            

 Alkohol, benzin, voda, vodonik-
peroksid 

          

            

R.b. 
Partije 

Naziv proizvoda Jed 
mere 

Koliĉina Cena po j.m. 
bez pdv-a 

Cena po j.m. sa 
pdv-om 

Ukupna cena bez 
pdv-a 

Ukupna cena 
sa pdv-om 

Rešenje 
ALIMS-a 

proizvoĊaĉ Napomena  
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295 Etanol 70% a1l. litar 2100         

296 Etanol koncentrovani a1l. litar 750         

297 Benzin medicinski a 1 l litar 450         

298 Voda preĉišćena, u povratnoj 
staklenoj ambalaţi za pripremu 
lekova za oralnu primenu, 500 ml 

kom 1100         

299 Vodinik-peroksid 3%, 1 l litar 400         

 Ukupno za grupu partija:            

R.b. 
Partije 

Naziv proizvoda Jed 
mere 

Koliĉina Cena po j.m. 
bez pdv-a 

Cena po j.m. sa 
pdv-om 

Ukupna cena bez 
pdv-a 

Ukupna cena 
sa pdv-om 

Rešenje 
ALIMS-a 

proizvoĊaĉ Napomena  

 PARTIJA 300- medicinsko sredstvo za negu 
rana 

        

300 Antiseptiĉni neutralni baktericidni 
rastvor za rane na bazi vodonik 
peroksida i oksidovane vode 

litar 25         

 Ukupno za partiju:            

 Partija 301. Rastvor za peritonealnu 
dijalizu 
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R.b. 
Partij

e 

Naziv proizvoda Jed. 
mere 

Koliĉina  Cena po j.m. 
bez pdv-a 

Cena po j.m.  sa 
pdv- 

Ukupna cena bez 
pdv-a 

Ukupna cena 
sa pdv-om 

Rešenje 
ALIMS-a 

proizvoĊaĉ Napomena  

301 Rastvori za peritonealnu 
dijalizu sa 1.5% -2.3% glukoze 
i niţom koncentracijom 
kalcijuma, 2 l  

Kom. 100         

 Zavojni materijal           

            

R.b. 
Partij

e 

Naziv proizvoda Jed. 
mere 

Koliĉina  Cena po j.m. 
bez pdv-a 

Cena po j.m.  sa 
pdv- 

Ukupna cena bez 
pdv-a 

Ukupna cena 
sa pdv-om 

Rešenje 
ALIMS-a 

proizvoĊaĉ Napomena  

302/1 KOMPRESE 20x10 cm 

nesterilne, sa rezanim i 

presavijenim rubovima gustine 

17 niti/cm2, 12 slojeva, 

(Saniteks ili odg.) 

kom. 40000         

302/2 KOMPRESE 10x10 cm 

nesterilne, sa rezanim i 

presavijenim rubovima gustine 

17 niti/cm2, 12 slojeva, 

(Saniteks ili odg.) 

kom. 55000         

302/3 KOMPRESE 7.5x7.5 cm 

nesterilne, sa rezanim i 

presavijenim rubovima gustine 

17 niti/cm2, 12 slojeva, 

(Saniteks ili odg.) 

kom. 40000         
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 Ukupno za partiju           

R.b. 
Partij

e 

Naziv proizvoda Jed. 
mere 

Koliĉina  Cena po j.m. 
bez pdv-a 

Cena po j.m.  sa 
pdv-- 

Ukupna cena bez 
pdv-a 

Ukupna cena 
sa pdv-om 

Rešenje 
ALIMS-a 

proizvoĊaĉ Napomena  

303 GAZA pamučna 80 cm x 100 

m, min. masa 23.5 g/m2, finoća 

preĎe Nm 60/1 (Miteks ili odg.) 

kom. 1400         

 Ukupno za partiju           

            

R.b. 
Partij

e 

Naziv proizvoda Jed. 
mere 

Koliĉina  Cena po j.m. 
bez pdv-a 

Cena po j.m.  sa 
pdv-om 

Ukupna cena bez 
pdv-a 

Ukupna cena 
sa pdv-om 

Rešenje 
ALIMS-a 

proizvoĊaĉ Napomena  

304 VATA pamučna 1 kg, min.moć 

zadržavanja vode 23 g/g vate ( 

Niva ili odg.) 

kom. 1200         

 Ukupno za partiju           

            

            

R.b. 
Partij

e 

Naziv proizvoda Jed. 
mere 

Koliĉina  Cena po j.m. 
bez pdv-a 

Cena po j.m.  sa 
pdv-om 

Ukupna cena bez 
pdv-a 

Ukupna cena 
sa pdv-om 

Rešenje 
ALIMS-a 

proizvoĊaĉ Napomena  

305 VATA viskozna, gustine 1.7-3 

dtex, 1 kg 
kom. 1800         
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 Ukupno za partiju           

R.b. 
Partij

e 

Naziv proizvoda Jed. 
mere 

Koliĉina  Cena po j.m. 
bez pdv-a 

Cena po j.m.  sa 
pdv-om 

Ukupna cena bez 
pdv-a 

Ukupna cena 
sa pdv-om 

Rešenje 
ALIMS-a 

proizvoĊaĉ Napomena  

306/1 ZAVOJ K.U.R  5 cm x 5 m 

(Miteks ili odg.) 
kom. 10000         

306/2 ZAVOJ K.U.R. 6 cm x 5 m 

(Miteks ili odg.) 
kom. 10000         

306/3 ZAVOJ K.U.R. 8 cm x 5 m  

(Miteks ili odg.) 
kom. 12000         

306/4 ZAVOJ K.U.R. 10 cm x 5  m 

(Miteks ili odg.) 
kom. 6500         

306/5 ZAVOJ K.U.R.12 cm x 5 m  

(Miteks ili odg.) 
kom. 4500         

306/6 ZAVOJ K.U.R. 15 cm x 5 m 

(Miteks ili odg.) 
kom. 4000         

 Ukupno za partiju           

R.b. 
Partij

e 

Naziv proizvoda Jed. 
mere 

Koliĉina  Cena po j.m. 
bez pdv-a 

Cena po j.m.  sa 
pdv-om 

Ukupna cena bez 
pdv-a 

Ukupna cena 
sa pdv-om 

Rešenje 
ALIMS-a 

proizvoĊaĉ Napomena  

307/1 ZAVOJ GIPSANI 10x3  

(Saniteks ili odg.) 
kom. 2000         

307/2 ZAVOJ GIPSANI 12x3  

(Saniteks ili odg.) 
kom. 2000         

307/3 ZAVOJ GIPSANI 15x3  

(Saniteks ili odg.) 
kom. 3500         



 

 

140 

 

307/4 ZAVOJ GIPSANI 20x3  

(Saniteks ili odg.) 
kom 2500         

 Ukupno za partiju           

R.b. 
Partij

e 

Naziv proizvoda Jed. 
mere 

Koliĉina  Cena po j.m. 
bez pdv-a 

Cena po j.m.  sa 
pdv-om 

Ukupna cena bez 
pdv-a 

Ukupna cena 
sa pdv-om 

Rešenje 
ALIMS-a 

proizvoĊaĉ Napomena  

308/1 ZAVOJ ELASTIČNI 10 cm x 5 

m (gumeni, Niva ili odg.) 
kom. 700         

308/2 ZAVOJ ELASTIČNI 8 cm x 5 

m (gumeni, Niva ili odg.) 
kom. 400         

 Ukupno za partiju           

            

            

 1.Opis i identifikacija medicinskog sredstva: 

SENSIFIX® ili odg. samolepljivi flaster za fiksiranje sačinjen je od netkanog materijala sintetskog porekla bele boje, u obliku trake, po kojoj je 

homogeno naneta lepljiva masa (hipoalergijski poliakrilatni lepak). Traka je zaštićena silikonskim papirom i uvijena u rolnu. Ovako sačinjen flaster je 

elastičan i to omogućuje lako savijanje zglobova što pacijentu obezbeĎuje veću slobodu pokreta. Potpuno prekrivanje zavoja flasterom smanjuje rizik od 

slučajnog zagaĎivanja rane. 

      2.PredviĎena upotreba/predviĎena namena medicinskog sredstva:  

      pogodan  za fiksiranje postoperativnih kompresa, fiksiranje gaza, absorbujućih jastučića i katetera. Izuzetno je pogodan za primenu kod osoba sa 

osetljivom kožom/ dece/, jer sama priroda lepljive mase ne sme da dozvoljava reakciju praćenu crvenilom i otokom. 

 

 

R.b. 
Partij

Naziv proizvoda Jed. 
mere 

Koliĉina  Cena po j.m. 
bez pdv-a 

Cena po j.m.  sa 
pdv-om 

Ukupna cena bez 
pdv-a 

Ukupna cena 
sa pdv-om 

Rešenje 
ALIMS-a 

proizvoĊaĉ   
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e 

309/1 FLASTER POROZNI 

hipoalergijski, rolne    28cm 

x10 m 

kom. 400         

309/2 FLASTER POROZNI 

hipoalergijski, rolne  10cm x10 

m 

kom. 100         

 Ukupno za partiju           

R.b. 
Partij

e 

Naziv proizvoda Jed. 
mere 

Koliĉina  Cena po j.m. 
bez pdv-a 

Cena po j.m.  sa 
pdv-om 

Ukupna cena bez 
pdv-a 

Ukupna cena 
sa pdv-om 

Rešenje 
ALIMS-a 

proizvoĊaĉ Napomena  

310/1 FLASTER porozni za fiksiranje 

CVK, sterilan, vodootporan sa 

providnim poljem 5 x 5.7 cm 

(3M ili odg.) 

kom. 1800          

310/2 FLASTER porozni za fiksiranje 

CVK, sterilan, vodootporan sa 

providnim poljem 6x8 cm 

kom. 5000         

 Ukupno za partiju           

 GALOPLAST® ili odg. flaster za fiksiranje u dimenzijama , 5cm x 5m, sastoji se od pamučnog platna i nanosa lepljive mase. Pamučno platno je bele 

boje ili boje kože, takve strukture da omogućava fino prijanjanje trake na kožu i ima veliku zateznu jačinu. Lepak je na bazi prirodnog kaučuka i cink-

oksida. 

2. PredviĎena upotreba/predviĎena namena medicinskog sredstva:  

flaster je namenjen za pouzdano fiksiranje gaza, zavoja, kompresa i kanila kod pacijenata sa normalno osetljivom kožom. 

Uz ovu partiju dostaviti izjavu overenui i potpisanu od strane ovlašćenog lica da je flaster bezbedan za upotrebu kao medicinsko sredstvo koje ne izaziva 

alergiju niti ozlede jer su pacijenti deca. 
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R.b. 
Partij

e 

Naziv proizvoda Jed. 
mere 

Koliĉina  Cena po j.m. 
bez pdv-a 

Cena po j.m.  sa 
pdv-om 

Ukupna cena bez 
pdv-a 

Ukupna cena 
sa pdv-om 

Rešenje 
ALIMS-a 

proizvoĊaĉ Napomena  

311 FLASTER  5 cm x 5 m na 

platnu, Galoplast ili odg.  

flaster prilikom skidanja ne sme 

da oštećuje kožu jer su 

korisnici deca, ali mora da ima 

dobru moć lepljenja  

kom. 12500         

 Ukupno za partiju           

            

R.b. 
Partij

e 

Naziv proizvoda Jed. 
mere 

Koliĉina  Cena po j.m. 
bez pdv-a 

Cena po j.m.  sa 
pdv-om 

Ukupna cena bez 
pdv-a 

Ukupna cena 
sa pdv-om 

Rešenje 
ALIMS-a 

proizvoĊaĉ Napomena  

312/1 Tubularni zavoj za male 
ekstremitete, 25cm x 25m 

kom. 20         

312/2 Tubularni zavoj za velike 
ekstremitete, 36cm x 25 m 

kom. 20         

312/3 Tubularni zavoj za glavu ili 
mali trup, 48cm x 25 m 

kom. 60         

312/4 Tubularni zavoj za veliki trup 
ili kuk , 70cm x 25 m 

kom 60         

312/5 Tubularni zavoj za glavu i 
bedro, 5 

kom 100         
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312/6 Tubularni zavoj za grudni 
koš i kukove, 7 

kom 100         

 Ukupno za partiju           

R.b. 
Partij

e 

Naziv proizvoda Jed. 
mere 

Koliĉina  Cena po j.m. 
bez pdv-a 

Cena po j.m.  sa 
pdv-om 

Ukupna cena bez 
pdv-a 

Ukupna cena 
sa pdv-om 

Rešenje 
ALIMS-a 

proizvoĊaĉ Napomena  

313 Samolepljiva folija za 
operativno polje sa 
povidonom 35 x 34 cm (3M 
ili odg.) 

kom 100         

 Ukupno za partiju           

            

            

R.b. 
Partij

e 

Naziv proizvoda Jed. 
mere 

Koliĉina  Cena po j.m. 
bez pdv-a 

Cena po j.m.  sa 
pdv-om 

Ukupna cena bez 
pdv-a 

Ukupna cena 
sa pdv-om 

Rešenje 
ALIMS-a 

proizvoĊaĉ Napomena  

314 Flaster porozan, sterilan, 6 x 

4.7 (ili 7.2 x 5 ) cm, sa 

jastučićem, za pupak 

kom 4000         

 Ukupno za partiju           

            

R.b. 
Partij

Naziv proizvoda Jed. 
mere 

Koliĉina  Cena po j.m. 
bez pdv-a 

Cena po j.m.  sa 
pdv-om 

Ukupna cena bez 
pdv-a 

Ukupna cena 
sa pdv-om 

Rešenje 
ALIMS-a 

proizvoĊaĉ Napomena  
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e 

315/1 Vazelinska gaza 7 m x 
10cm, sterilna  

kom 10         

315/2 Vazelinska gaza 10 cm x 10 
cm, sterilna  

kom 600         

315/3 Vazelinska gaza 20 cm x10 
cm, sterilna  

kom 1000         

315/4 Vazelinska gaza 30 cm x 10 
cm, sterilna  

kom 1000         

 Ukupno za partiju           

            

R.b. 
Partij

e 

Naziv proizvoda Jed. 
mere 

Koliĉina  Cena po j.m. 
bez pdv-a 

Cena po j.m.  sa 
pdv-om 

Ukupna cena bez 
pdv-a 

Ukupna cena 
sa pdv-om 

Rešenje 
ALIMS-a 

proizvoĊaĉ Napomena  

316/1 Zavoj samolepljivi elastični u 

boji (crveni)   8cmx20 m 
kom 12         

316/2 Zavoj samolepljivi elastični u 

boji (plavi) 8cmx20m 
kom 12         

 Ukupno za partiju           

R.b. 
Partij

e 

Naziv proizvoda Jed. 
mere 

Koliĉina  Cena po j.m. 
bez pdv-a 

Cena po j.m.  sa 
pdv-om 

Ukupna cena bez 
pdv-a 

Ukupna cena 
sa pdv-om 

Rešenje 
ALIMS-a 

proizvoĊaĉ Napomena  

317/1 Sintetska podloga za gipsani 

zavoj 15cm x 3m 
kom 100         
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317/2 Sintetska podloga za gipsani 

zavoj 20cm x 3m 
kom 5         

 Ukupno za partiju           

 Ukupno za grupu partija 302-
317: 

          

R.b. 
Partij

e 

Naziv proizvoda Jed. 
mere 

Koliĉina  Cena po j.m. 
bez pdv-a 

Cena po j.m.  sa 
pdv-om 

Ukupna cena bez 
pdv-a 

Ukupna cena 
sa pdv-om 

Rešenje 
ALIMS-a 

proizvoĊaĉ Napomena  

318/1 Fogarty kateter, 4 Fr Kom. 10         

318/2 Fogarty kateter, 8 Fr Kom. 5         

318/3 Fogarty kateter, 12 Fr Kom. 5         

 Ukupno za partiju:           

            

            

 Partija  . Gumice za troakare, Olympus ili odg.         

            

R.b. 
Partij

e 

Naziv proizvoda Jed. 
mere 

Koliĉina  Cena po j.m. 
bez pdv-a 

Cena po j.m.  sa 
pdv-om 

Ukupna cena bez 
pdv-a 

Ukupna cena 
sa pdv-om 

Rešenje 
ALIMS-a 

proizvoĊaĉ Napomena  

319/1 Gumice za Laparoskopski port 
Ch 5 

Kom. 50         

319/2 Gumice za Laparoskopski port 
Ch 10 

Kom. 30         

319/3 Gumice za Laparoskopski port 
Ch 3.5 

Kom. 15         

 Ukupno za partiju:           
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 Partija 320. Nastavci za Autosonix aparat za rad na otvorenom I 
laparaskopski rad 

      

            

R.b. 
Partij

e 

Naziv proizvoda Jed. 
mere 

Koliĉina  Cena po j.m. 
bez pdv-a 

Cena po j.m.  sa 
pdv-om 

Ukupna cena bez 
pdv-a 

Ukupna cena 
sa pdv-om 

Rešenje 
ALIMS-a 

proizvoĊaĉ Napomena  

320/1 Makaze za ultrazvucni noz, nozna 
aktivacija, 16cm (kratke), 
jednokratne 

Kom. 3         

320/2 Hook za ultrazvucni noz, 35cm 
(dugi), jednokratne 

Kom. 3         

320/3 Hook za ultrazvucni noz, 13cm 
(kratki), jednokratne 

Kom. 3         

320/4 Makaze za ultrazvucni noz, nozna 
aktivacija 38cm (duge), 
jednokratne 

Kom. 3         

 Ukupno za partiju:           

            

            

R.b. 
Partij

e 

Naziv proizvoda Jed. 
mere 

Koliĉina  Cena po j.m. 
bez pdv-a 

Cena po j.m.  sa 
pdv-om 

Ukupna cena bez 
pdv-a 

Ukupna cena 
sa pdv-om 

Rešenje 
ALIMS-a 

proizvoĊaĉ Napomena  

321 Boca sa poklopcem za aspirator 
MEDELA BASIC 30, zapr. 2l 

Kom. 6         

 Ukupno za partiju:           

 Potrošni materijal za visokofrekventni radiotalasni noţ Ellman Surgitron 4.0 MHz 
Dual RF 120 IEC) 
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R.b. 
Partij

e 

Naziv proizvoda Jed. 
mere 

Koliĉina  Cena po j.m. 
bez pdv-a 

Cena po j.m. sa 
pdv-om 

Ukupna cena bez 
pdv-a 

Ukupna cena 
sa pdv-om 

Rešenje 
ALIMS-a 

proizvoĊaĉ Napomena  

322/1 Aktivna elektroda sa 
nastavkom za seĉivo sa 3 
dugmeta za više upotreba 
(resterilizacija), (IEC-
X3FHPB) 

Kom. 10         

322/2 Bipolarni nastavak (pinceta) 
duţine oko 16 cm sa pravim 
vrhom debljine 1 mm (J8) 

Kom. 5         

322/3 Kabl za bipolarnu aktivnu 
elektrodu (pincetu) za više 
upotreba (resterilizacija) 
(IEC-JX/B) 

Kom. 5         

322/4 Neutralna elektroda mala-
pedijatrijska (IEC-NPD-S) 

Kom. 200         

322/5 Seĉivo za aktivnu elektrodu 
igliĉasto- standardna igla, 
duţine oko 10 mm (TA3B) 

Kom. 6         

322/6 Seĉivo za aktivnu elektrodu 
pljosnato- skalpel, duţine 
oko 10 mm (TE2B) 

Kom. 6         

322/7 Bipolarni nastavak (pinceta) 
duţine oko 16 cm sa pravim 
vrhom debljine 2 mm (J10) 

Kom. 5         

 Ukupno za partiju           
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R.b. 
Partij

e 

Naziv proizvoda Jed. 
mere 

Koliĉina  Cena po j.m. 
bez pdv-a 

Cena po j.m.  sa 
pdv-om 

Ukupna cena bez 
pdv-a 

Ukupna cena 
sa pdv-om 

Rešenje 
ALIMS-a 

proizvoĊaĉ Napomena  

323 Ĉistaĉ nastavka aktivne 
elektrode 

Kom. 200         

            

R.b. 
Parti 

Naziv proizvoda Jed. 
mere 

Koliĉina  Cena po j.m. 
bez pdv-a 

Cena po j.m.  sa 
pdv-om 

Ukupna cena bez 
pdv-a 

Ukupna cena 
sa pdv-om 

Rešenje 
ALIMS-a 

proizvoĊaĉ Napomena  

324 Igle za infiltraciju 16 G Kom. 100         

325 Platiĉni levĉić za pregled uha Kom. 100         

326 Blanket za grejanje papirni 
perforirani sa zaštitnim najlonom 
Pediatric 0850 za aparat 
Warmtouch 

kom 100         

 

 

Укупна  вреднпст  ппнуде без ПДВ-а  

Укупна вреднпст ппнуде  са ПДВ-пм  

Рпк и начин плаћаоа  

Рпк важеоа ппнуде  

Рпк исппруке  

Местп и начин исппруке  
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Датум                    Ппнуђач 

 

 

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. 
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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 накпн спрпведенпг ппступка јавне набавке, а у складу са навпдима кпнкурсне дпкументације, између: 

____________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________ са седиштем у_____________________________________ _______________________________________, 

улица____________________________________________________, ПИБ:____________________________________________________________________________,  

Матични брпј:______________________________________________________________________________________________________________________________, 

Брпј рачуна: ___________________________ Назив банке:_________________________________________________________________________________________, 

кпга заступа_________________________________________________________________________________________________________________________________  

(у даљем тексту прпдавац)  

и 

ИНСТИТУТА ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ МАЈКЕ И ДЕТЕТА СРБИЈЕ „ДР ВУКАН  ЧУПИЋ“, Нпви Бепград, Радпја Дакића 6-8, ПИБ: 100136676; Матични број: 

07046219,  кпга заступа в.д. директпра прпф.др Радпван Бпгданпвић (у даљем тексту: купац), 

Основ уговора: 

ЈН. Број: 60/2013 

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  потрошног медицинског материјала уотвореном  поступку јавне набавке  бр.60/2013 за 

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. 

2. ЦЕНА 

2.1. Цена робе је утврђена из понуде бр.   ____________    по јавном позиву 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 по динамици коју договори са овлашћеним представником купца. 

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%. 
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5. КВАЛИТЕТ И КОЛИЧИНЕ  

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

 - важећим домаћим или међународним стандардима за ту врсту робе; 

- уверењима о квалитету и атестима достављеним уз понуду продавца и   узорцима производа  

- 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. Продавац се обавезује да обезбеди и након потписа овог Уговора  преда  наручиоцу 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 понуде 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. 
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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. РАСКИД УГОВОРА 

9.1. 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. 

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

10. РАСКИДНИ УСЛОВ 

10.1        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 медицинских средстава која су предмет ове јавне набавке.                      

 

11. ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ  

 

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 

 

12.1Овај 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 2 (два) истоветна примерка, по 1 (један) за сваку страну. 

 

                                                                     УГОВОРНЕ СТРАНЕ: 

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

                                                               _______________________________________________  

                 Проф. др Радован Богдановић 

 

           2.      Понуђач 

                    _____________________________________________ 

                    Директор  

 

             3.Подизвођач/Учесник у заједничкој понуди   
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VIII ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ  

                                                                             Oсновни елементи структуре цене садржани су у обрасцу финансијске понуде  

IX 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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X ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

 

У складу са чланом 26. Закона, ________________________________________,  
                                                                            (Назив понуђача) 
даје:  

ИЗЈАВУ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

 Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у поступку јавне набавке добара,ЈН бр.60/2013 поднео независно, 

без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима. 

 

 

 

Датум: М.П. Потпис понуђача 

   

 

 

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

за заштиту конкуренције. Организација надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу, односно заинтересованом лицу изрећи меру забране 

учешћа у поступку јавне набавке ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице повредило конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу 

закона којим се уређује заштита конкуренције. Мера забране учешћа у поступку јавне набавке може трајати до две године. Повреда конкуренције 

представља негативну референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2. Закона. 

Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе 
понуђача и оверена печатом. 
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XI ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА ИЗ ЧЛ.75.СТ.2.ЗАКОНА 

 

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

 

 

ИЗЈАВУ 

 

Понуђач...............................................................................у поступку јавне набавке добара,ЈН бр.60/2013, 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. 
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XII ОБРАЗАЦ ЕВИДЕНЦИЈЕ О ДОСТАВЉЕНИМ УЗОРЦИМА 

  

Партија бр.     

Р.б. Назив конца и састав Јед. 

мере 

Произвођач Напомена  

     количина достављених 
узорака 

  Ком    

  Ком    

  Ком    

  Ком    

  Ком    

  Ком    

      

 понуђач може ископирати овај образац у потребном броју примерака или на 

свом меморандуму урадити табелу са горе наведеним колонама.Број ставки 

прилагодити свакој партији. 
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XIII     ИЗЈАВА О ВРСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ГАРАНЦИЈЕ  

   

На основу Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије“, бр. 142 од 29.12.2012. године), као ПОНУЂАЧ по позиву за 

подношење понуда примљеном од стране Института , за набавку:  

  

ДОБРА –  ПОТРОШНОГ  МЕДИЦИНСКОГ  МАТЕРИЈАЛА  JN 60/2013 

  

Изјављујемо да ћемо приликом потписивања Уговора доставити НАРУЧИОЦУ:  

  

1. Финансијску гаранцију за добро извршење посла, којом се обезбеђује испуњење уговорeних  

обавеза, a која је издата у форми:  

  

 

 Регистроване менице са припадајућим меничним овлашћењем,  

 

 

 понуђач 

  

 

  

  

  

  

  

  

  


