
 
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-20/13, обликован по партијама. 
 
ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ:  
Набавка добра – Потрошног материјала, обликована по партијaма, како следи: 
 
Партија 1 – Систем за инфузију 
Партија 2 – Систем за плеуралну дренажу 
Партија 3 – Дволуменски аспирациони катетри 
Партија 4 – Сет за ексангвинитрансфузију 
Партија 5 – Филтери за филтрирање лекова 
Партија 6 – Траке за елиминацију бола и корекцију мишићних поремeћаја 
Партија 7 – Штапићи за уши 
Партија 8 – ГЕЛ и материјал за ЕЕГ и неурофизиологију 
Партија 9 - Конектори 
Партија 10 – Мантили хируршки 
Партија 11 – Гел за ултразвук 
Партија 12 – Трауматске цревне игле 
Партија 13 – Умбикална памучна трака 
Партија 14 – Кесе (навлаке) стерилне 
Партија 15 – Кесе и фолије за стерилизацију у аутоклаву 
Партија 16 – Траке за контолу влажне стерилизације и папир уметнути и за 
стерилизацију 
Партија 17 – Банд лигатори за вариксе једњака 
Партија 18 – Канила за трахеостому 
Партија 19 - Крема 
Партија 20 – Dextranomer и метална игла 
Партија 21 – Материјал за рендген 
Партија 22 – Педијатријски сетови 
Партија 23 – Сензори за монитор 
Партија 24 – Кивете  
Партија 25 – Перфузионе венске каниле 
Партија 26 – Перфузионе артеријске каниле 



Партија 27 – Перфузионе антероградне каниле 
Партија 28 – Полиуретанска канила 
Партија 29 – Перфузиони сакери и сампови 
Партија 30 – Педијатријски сетови за заомчавање 
Партија 31- Педијатријска венска канила за директну канулацију 
Партија 32 – Неонатални оксигенатор протока до 700 мл/мин 
Партија 33 - Педијатријски оксигенатор протока до 1000 мл/мин 
Партија 34 - Педијатријски оксигенатор протока до 3200 мл/мин 
Партија 35 - Оксигенатор протока до 5000 мл/мин 
Партија 36 - Хомоконцертратор 
Партија 37 – Артеријски шарт сензор за апарат Терумо 
Партија 38 – Самолепљива тракица за сензор нивоа крви 
Партија 39 – Педијатријски ЕЦМО оксигенатор протока до 2300 мл/мин 
Партија 40 - Педијатријски ЕЦМО оксигенатор протока до 4000 мл/мин 
Партија 41 – CentriMag пумпа за апарат Levitronix 
Партија 42 - PediVas пумпа за апарат Levitronix 
Партија 43 – Тест траке за урин 
Партија 44 – Посуде за урин 
Партија 45 – Систем за узимање крви са ЕДТА 
Партија 46 - Ланцете 
Партија 47 – Епрувете за центрифугу 
Партија 48 - MAY GRUENWALD и GIEMSA 
 
Шифра из Општег речника набавки 33140000-медицински потрошни материјал. 
 
КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА:  
 
„Најнижа понуђена цена“ 
 
У случају да два или више понуђача поднесу понуде са истом најнижом понуђеном 
ценом,  наручилац ће изабрати понуду понуђача који понуди дужи рок плаћања  
 
 
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 
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 9 дана од дана објављивања позива за подношење понуда на Порталу 
јавних набавку Управе за јавне набавке, и то најкасније до 26.02.2014. године, до 
9.30 часова, са назнаком:„Понуда – набавка добара – „ Потрошни материјал за 



потребе Универзитетске дечје клинике, обликована по партијaма“, редни број 
В 20/13 – 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 понедељак, дана 26.02.2014. године, у 10.00 
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. 
 
Испуњеност обавезни и додатних услова за учешће у потупку предметне јавне 
набавке, у складу са чл. 77.став 4. Закона о јавним набавкама („Службени гласник 
РС“ бр. 124/2012) и одредбама Конкурсне документације. 
  
РОК ЗА ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ:  
Наручилац ће одлуку о додели уговора донети у року од 25 дана од дана јавног 
отварања понуда. 
 
ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТ:  Бранка Чавић, e-mail: branka.cavic@udk.bg.ac.rs,  
 
 
 


