
 
 
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА  

 
НАРУЧИЛАЦ:  
Универзитетска дечја клиника из Београда, ул. Тиршова 10 
 
ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦА: 
www.tirsova.rs 
 
ВРСТА НАРУЧИОЦА:  
Здравствена установа 
 
ВРСТА ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ:  
Oтворени поступак бр. В-14/2014, обликован по партијама. 
 
ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ:  
Набавка добара – „Дезинфицијенаса“ обликована по партијaма, како следи: 
 

Ред. 
број 
пар. 

ОПИС/НАМЕНА ПРЕПАРАТА Јед. 
мере Кол. 

1 2 3 4 
1.  Течни лосион за хигијенско и 

хируршко прање руку и купање 
беба, ph неутралан, без 
алкалних компоненти и 
фосфата, без додатака 
антисептика, боје и мириса. 
Паковање до 1 литар. 

л 1200 

2.  Течни алкохолни антисептик за 
хигијенску и хируршку 
дезинфекцију руку са 
емолијентом, сертификован по 
ЕН 1500 и ЕН 12791 „или 
одговарајуће”. Паковање до 1 
литар. 

л 1400 

3.  Течни алкохолни антисептик за 
преоперативну припрему коже 
пацијента, без додатка боје , 
без емолијента. Паковање до 1 
литар. 

л 400 

4.  Течни алкохолни антисептик за 
преоперативну припрему коже 
пацијента, са додатком боје за 
маркирање оперативног поља, 
без емолијента. Паковање до 1 
литар. 

л 5 

5.  Ензимски детерџент за 
медицинске инструменте и 
опрему, самодејствујући ефекат 
чишћења до 15 минута, течни 

л r.r. 
 175000 



Ред. 
број 
пар. 

ОПИС/НАМЕНА ПРЕПАРАТА Јед. 
мере Кол. 

1 2 3 4 
концентрат. Јединица мере је 
литар радног раствора. 
Паковање до 5 литара. 

6.  Медицинско средство за висок 
ниво дезинфекције и чишћење 
медицинских инструмената и 
опреме, без алдехида, контакно 
време до 15 
минута.Вишедневна стабилност 
радног раствора Јединица мере 
је литар радног 
раствора.Паковање цонцетрат 
до 5 литара. 
 

л r.r. 
 36000 

7.  Средство  за мануелну 
дезинфекцију површина 
медицинске опреме, без 
алдехида,, бактерицидна и 
фунгицидна ефикасност до 30 
минута. Јединица мере је литар 
радног раствора. Паковање до 
5 литра. 

литар 
рад. 

раствора 
120000 

8.  Течни алкохолни 
дезинфицијенс за брзу 
дезинфекцију површина  и 
медицинске опреме, без 
алдехида, бактерицидна и 
фунгицидна ефикасност до 5 
минута. Јединица мере је литар 
радног раствора. Паковање до 
1 литар. 

Л 850 

9.  Средство  за мануелну 
дезинфекцију  површина  
опреме и инвентара  (простор 
за припрему хране,маске за 
кисеоник, инкубатори), без 
алдехида, на бази активног 
кисеоника ( пероксидно 
једињење ), спороцидна 
ефикасност, радни раствор 
рачунат на 60 мин експозиције 
(укљ. спорицидно дејсто) . 
Јединица мере је литар радног 
раствора.Паковање до 1 кг. 

литар 
рад. 

раствора 
13000 

10.  Средство за висок ниво 
дезинфекције на бази орто - 
фталалдехида,време 
експозиције 5 минута, раствор 
спреман за употребу, 
вишедневна употреба уз траке 
за контролу концентрације 

Л 30 



Ред. 
број 
пар. 

ОПИС/НАМЕНА ПРЕПАРАТА Јед. 
мере Кол. 

1 2 3 4 
активне супстанце. Паковање 
до  5 литара 

11.  Средство за висок ниво 
дезинфекције термолабилних 
инструмената, на бази  
персирћетне киселине, без 
алдехида, време експозиције до 
15 мин., концентрат;  паковање 
до 1 кг 

литар 
рад. 

раствора 
915 

12.  Медицинско средство за 
третман рана на кожи и 
слузокожи  на бази  Натријум 
хипохлорита, водени раствор 
или одговарајуће 

0,5 Л 20 

13.  Течни антисептик за кожу,  ране 
и слузокожу на бази octenidina 
или одговарајуће 

0,25 Л 5 

 
  
Шифра из Општег речника набавки: 33140000 Медицински потрошни материјал 
 
КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА:  
 
„Најнижа понуђена цена“ 
 
Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, као 
најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио дужи рок 
плаћања. У случају истог понуђеног рока плаћања, предност ће имати онај 
понуђач који је понудио краћи рок испоруке, а услучају истог рока испоруке, 
предност ће имати онај понуђач који је раније поднео понуду. 
 
НАЧИН ПРЕУЗИМАЊА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ:  
 
Конкурсна документација за ову набавку се може преузети и доступна је на 
Порталу јавних набавки Управе за јавне набавке: www.ujn.gov.rs и на интернет 
страници наручиоца: www.tirsova.rs.  
 
НАЧИН ПОДНОШЕЊА ПОНУДА И РОК:  
 
Понуде се припремају и подносе у складу са позивом наручиоца и конкурсном 
документацијом за предметну јавну набавку. Понуђач подноси понуду непосредно 
предајом на писарници Универзитетске дечје клинике или путем поште, у 
затвореној коверти или кутији, овереној печатом, на адресу Наручиоца: 
Универзитетска дечја клиника, ул. Тиршова бр. 10, Београд, приземље, у року од 32 
дана од дана објављивања позива за подношење понуда на Порталу јавних набавки 
Управе за јавне набавке, и то најкасније до 16.09.2014. године, до 9:30 часова, са 



назнаком: „Понуда за јавну набавку добара – дезинфицијенаса,  по партијама, 
за Партије _____________, број В-14/2014 - НЕ ОТВАРАТИ.“ 
 
На полеђини коверте односно кутије, мора бити назначен назив и адреса понуђача.  
 
Браговременим се сматрају понуде који су примљене од стране Наручиоца у року 
одређеном у позиву за подношење понуда. Неблаговремене понуде се неће 
отварати и по окончању поступка отварања ће бити враћене понуђачу, са назнаком 
да је понуда поднета неблаговремено.  
 
МЕСТО, ВРЕМЕ И НАЧИН ОТВАРАЊА ПОНУДА:  
 
Понуде ће бити отворене јавно, према редоследу приспећа, последњег дана истека 
рока за подношење понуда, односно у уторак, дана 16.09.2014. године, у 10:30 
часова, на адреси Наручиоца. 
 
УСЛОВИ ПОД КОЈИМА ПРЕДСТАВНИЦИ ПОНУЂАЧА МОГУ 
УЧЕСТВОВАТИ У ПОСТУПКУ ОТВАРАЊА ПОНУДА:  
 
У поступку отварања понуда, активно могу учествовати само овлашћени 
представници понуђача. Представници понуђача, осим законског заступника 
предузећа, који ће присуствовати јавном отварању понуда, морају да приложе 
писано овлашћење оверено печатом и потписано  од стране овлашћеног  лица 
понуђача за учешће у поступку отварања понуда, са јасном назнаком да се 
овлашћење односи на предметну набавку. У противном наступају као јавност и не 
могу предузимати активне радње у поступку отварања понуда. 
 
РОК ЗА ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ:  
 
Наручилац ће одлуку о додели уговора донети у року од 25 дана од дана јавног 
отварања понуда. 
 
ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТ:  Добрила Лукић, e-mail: dobrila.lukic@udk.bg.ac.rs.  
 
 
 


