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ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 
 
 

 
Наручилац: Универзитетска дечја клиника“, Тиршова 10, 11000 Београд (у даљем тексту: 
Наручилац). Инернет страница наручиоца www.tirsova.rs 
 
Врста поступка: отворени поступак јавне набавке  
 
Предмет јавне набавке: набавка добара - „Набавка потрошног материјала“,  обликована 
по партијaма: 
 
Поступак се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци  
 
Контакт особа: Бранка Чавић, контакт телефон 011/20-60-681, е маил: 
branka.cavic@udk.bg.ac.rs. 
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ПРЕДМЕТ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 
 
Опис предмета набавке: набавка добара – „Набавка потрошног материјала“,  обликована по 
партијaма: 
 
 
Опис предмета набавке  се наводи у спецификацији са структуром цена  
Назив и ознака из општег речника набавке:  33140000-медицински потрошни материјал. 
 
ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈЕ) И ОПИС ДОБАРА,  
КОЛИЧИНА И ОПИС 
 
Техничке карактеристике и оквирне количине добара су наведене у конкурсној 
документацији у Прилогу бр. 4 -  ''Спецификација са структуром цена''. 
 
 
НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ  И ОБЕЗБЕЂИВАЊЕ  ГАРАНЦИЈЕ 
КВАЛИТЕТА 
 
Понуђена добра морају бити у складу са важећим стандардима за врсту производа који се 
нуди; 
 
РОК ИСПОРУКЕ 
 
Испорука ће се вршити сукцесивно према потребама наручиоца. 
 
 
МЕСТО ИСПОРУКЕ 
 
Место испоруке:  магацин  Универзитетска дечја клиника, Тиршова 10, истоварено . 
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2. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ И УПУТСТВО ЗА ДОКАЗИВАЊЕ 
ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА 
 
Испуњеност услова из чланова 75 и76 Закона о јавним набавкама понуђач доказује 
документима уз понуду, у складу са законом и обрасцима из конкурсне документације. 
 
Понуђач у поступку јавне набавке мора доказати: 
 

 да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;  
 да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан 

организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, 
кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, 
кривично дело преваре;  

 да му није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време 
објављивања односно слања позива за подношење понуда;  

 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;  

 да има одговарајућу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је 
предмет јавне набавке, ако је таква дозвола предвиђена посебним прописом. - 
Решење-дозвола за обављање делатности промета лекова и   медицинских средстава, 
издато од надлежног министарства 

 
Додатни услови: 
 

 да располаже са неопходним пословним капацитетом:  
 За правна лица: Биланс успеха за 2012. годину на прописаном обрасцу (АОП 202) или 
Потврду о регистрацији редовног годишњег финансијског извештаја за 2012. годину од 
Агенције за привредне регистре (АОП 202) или  
- Извештај о бонитету за јавне набавке (БОН ЈН)  
За предузетнике: - Потврда о промету код пословне банке за  2012. годину. 
За физичка лица: - Потврда о промету код пословне банке за  2012. годину. 

 Понуђач располаже довољним техничким и кадровским капацитетом- понуђач мора 
да има минимум једно лице запослено на пословима који су у непосредној вези са 
предметом јавне набавке које ће бити одговорно за извршење уговора. 

 Понуђач је дужан да уз понуду достави техничку и просепкну документацију добара 
које нуди или фотокопије  истих са означеним странама на којима се налазе понуђени 
прозводи  (поред производа који   се  нуди ставити број партије и тачку из партије). 

 Решење Агенције за лекове и медицинска средства о стављању средстава у промет 
 Понуђач је дужан да у оквиру своје понуде достави изјаву којом потврђује под 

кривичном и материјалном одговорношћу да је при састављању своје понуде 
поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, 
запошљавању и условима рада, заштити животне средине, 
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Образац 1 - Обавезни и додатни услови 
 
 Документа, којима понуђач, доказује испуњеност услова су: 
Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку јавне набавке, правно лице, физичко 
лице и предузетник као понуђач, или подносилац пријаве, доказује достављањем следећих 
доказа: 
 

Бр. УСЛОВИ ДОКАЗИ 

Испуњеност 
услова Понуђач 
попуњава са 
ДА/НЕ 

ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 75. 
ЗАКОНА 

1. 

Понуђач је регистрован 
код надлежног органа, 
односно уписан у 
одговарајући регистар;  

Извод из регистра Агенције за 
привредне регистре, односно 
извод из регистра надлежног 
Привредног суда. 

 

2. 

Понуђач и његов 
законски заступник није 
осуђиван за неко од 
кривичних дела као 
члан организоване 
криминалне групе, да 
није осуђиван за 
кривична дела против 
привреде, кривична 
дела против животне 
средине, кривично дело 
примања или давања 
мита, кривично дело 
преваре; 

Доказ за правно лице:  
- за кривична дела организованог 
криминала - Уверење Посебног 
одељења (за организовани  
криминала) Вишег суда у 
Београду, 
- за кривична дела против 
привреде, кривична дела против 
заштите животне средине, 
кривично дело примања или 
давања мита, кривично дело 
преваре - уверење Основног суда 
на чијем је подручју седиште 
домаћег правног лица, односно 
седиште представништва или 
огранка страног правног лица 
које обухвата и податке из 
казнене евиденције за кривична 
дела која су у надлежности 
редовног кривичног одељења 
вишег суда. 
Посебна напомена: уколико 
уверење Основног суда не 
обухвата податке из казнене 
евиденције за кривична дела која 
су у надлежности редовног 
кривичног одељења Вишег суда, 
потребно је поред уверења 
Основног суда доставити и 
УВЕРЕЊЕ ВИШЕГ СУДА  на 
чијем је подручју седиште 
домаћег правног лица, односно 
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седиште представништва или 
огранка страног правног лица, 
којим се потврђује да понуђач 
(правно лице) није осуђиван за 
кривична дела против привреде 
и кривачна дела примања мита. 
-Извод из казнене евиденције 
надлежне Полицијске управе 
MУП да законски заступник (ако 
их има више – за сваког од њих) 
није осуђиван за неко од 
кривичних дела као члан 
организоване криминалне групе, 
да није осуђиван за кривична 
дела против привреде, кривична 
дела против заштите животне 
средине, кривично дело примања 
или давања мита, кривично дело 
преваре.  
 

3. 

Понуђачу није изречена 
мера забране обављања 
делатности, која је на 
снази у време 
објављивања односно 
слања позива за 
подношење понуда 

Доказ за правно лице:  
-Потврде привредног и 
прекршајног суда да му није 
изречена мера забране обављања 
делатности, или потврдe 
Агенције за привредне регистре 
да код овог органа није 
регистровано да му је као 
привредном друштву изречена 
мера забране обављања 
делатности;  
Доказ за предузетника:  

-Потврда прекршајног суда да 
му није изречена мера забране 
обављања делатности или 
потврдe Агенције за привредне 
регистре да код овог органа 
није регистровано да му је као 
привредном субјекту изречена 
мера забране обављања 
делатности;  

Доказ за физичка лица: 
-Потврда прекршајног суда да 
му није изречена мера забране 
обављања одређених послова. 

 

4. 

Понуђач је измирио 
доспеле порезе, 
доприносе и друге јавне 
дажбине у складу са 

Доказ за правно лице / 
предузетнике / физичка лица: 
Уверења Пореске управе 
Министарства финансија и 
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прописима Републике 
Србије или стране 
државе када има 
седиште на њеној 
територији; 

привреде да је измирио доспеле 
порезе и доприносе и уверења 
надлежне локалне самоуправе да 
је измирио обавезе по основу 
изворних локалних јавних 
прихода, не старија од два 
месеца пре отварања понуде.  
Овај доказ достављају сви 
понуђачи било да су правна лица 
или предузетници. 

5. 

Понуђач има важећу 
дозволу надлежног органа 
за обављање делатности 
која је предмет јавне 
набавке, ако је таква 
дозвола предвиђена 
посебним прописом. 

Доказ за правно лице / 
предузетнике / физичка лица: 
- Решење Министарства здравља 
о испуњавању услова за промет 
лековима на велико 

 

ДОДАТНИ УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ 
НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 76. ЗАКОНА 

 

6. 
 
 

За правна лица: Биланс 
успеха за 2012. годину на 
прописаном обрасцу 
(АОП 202) или Потврду о 
регистрацији редовног 
годишњег финансијског 
извештаја за 2012. годину 
од Агенције за привредне 
регистре (АОП 202) или  
- Извештај о бонитету за 
јавне набавке (БОН ЈН)  
За предузетнике: - 
Потврда о промету код 
пословне банке за  2012. 
годину. 
За физичка лица: - 
Потврда о промету код 
пословне банке за  2012. 
годину. 
 

 Доказ правно лице:Биланс 
успеха за 2012. годину на 
прописаном обрасцу (АОП 202) 
или Потврду о регистрацији 
редовног годишњег 
финансијског извештаја за  
2012. годину од Агенције за 
привредне регистре (АОП 202) 
или  
- Извештај о бонитету за јавне 
набавке (БОН ЈН) 
Доказ за предузетнике: 
Потврда о промету код 
пословне банке за   2012. 
годину. 
Доказ за физичко лице: 
Потврда о промету код 
пословне банке за  2012. 
годину. 
 
 

 

7. 
 
 
 

Понуђач располаже 
довољним техничким и 
кадровским капацитетом- 
понуђач мора да има 
минимум једно лице 
запослено на пословима 
који су у непосредној вези 
са предметом јавне 

Изјава понуђача о кључном 
техничком особљу и другим 
експертима који раде за 
понуђача, који ће бити 
одговорни за извршење 
уговора. 
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набавке које ће бити 
одговорно за извршење 
уговора. 

8. 

Понуђач је дужан да уз 
понуду достави каталог 
(е) који нуди или 
фотокопије  каталога са 
означеним странама на 
којима се налазе понуђени 
прозводи (поред 
производа који   се  нуди 
ставити број партије и 
тачку из партије). 
 

Доказ: техничку и просепкну 
документацију или фотокопија 
исте 

 

9. 

Решење Агенције за 
лекове и медицинска 
средства о стављању 
средстава у промет Доказ решење АЛИМС 

 

10. 

Понуђач је дужан да у 
оквиру своје понуде 
достави изјаву којом 
потврђује под кривичном 
и материјалном 
одговорношћу да је при 
састављању своје понуде 
поштовао обавезе које 
произилазе из важећих 
прописа о заштити на 
раду, запошљавању и 
условима рада, заштити 
животне средине 

Потписана и оверена изјава која 
је саставни део конкурсне 
документације 

 

 
 Доказ из става 1. тач. 2), 3) и 4) овог члана не може бити старији од два месеца пре отварања 
понуда, у складу са законом. 
Доказ из става 1. тачка 3) овог члана мора бити издат након слања позива за подношење 
понуда. Наведени докази сходно се примењују и за предузетнике/физичка лица сходно члану 
22. и члана 23. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима 
јавних набавки и начину 
доказивања испуњености услова. 
Понуђач није дужан да доставља доказе који су јавно доступни на интернет страницама 
надлежних органа и то: 
 

Извод из АПР-а. 
 
Понуђач може, у случају постојања доказа на интернет страници, уместо достављеног доказа, 
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навести упонуди интернет страницу на којој су тражени подаци јавно доступни. 
 
Уколико је понуђач уписан у регистар понуђача није дужан да доказује испуњеност 
обавезних услова, али је дужан да наведе да је уписан у регистар понуђача. 
 
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. 
 
Ако понуђач није могао да прибави тражена документа у року за подношење понуде, због 
тога што она до тренутка подношења понуде нису могла бити издата по прописима државе у 
којој понуђач има седиште и уколико уз понуду приложи одговарајући доказ за то, наручилац 
ће дозволити понуђачу да накнадно достави тражена документа у примереном року. 
 
Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају докази из члана 77. овог закона, 
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. 
 
Докази о испуњености услова могу се достављати у неовереним копијама, а наручилац може 
пре доношења одлуке о додели уговора, захтевати од понуђача, чија је понуда на основу 
извештаја комисије за јавну набавку оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал 
или оверену копију свих или појединих доказа. 
 
Ако 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. Понуђач, односно добављач дужан је 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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3.УСЛОВИ ЗА ПОДИЗВОЂАЧЕ И УЧЕСНИКЕ ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОНУДЕ 
 
Понуда са подизвођачем. 
 
Понуђач је дужан да у понуди наведе да ли ће извршење набавке делимично поверити 
подизвођачу и да наведе у својој понуди, 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. 
 
Ако понуђач у понуди наведе да ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу, 
дужан је да наведе назив подизвођача, а уколико уговор између наручиоца и понуђача буде 
закључен, тај подизвођач ће бити наведен у уговору. 
 
Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача ради 
утврђивања испуњености услова. 
 
Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености обавезних услова из члана 
75. став 1. тач 1) до 4) закона. 
 
Понуђач, односно добављач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из 
поступка јавне набавке, односно за извршење уговорних обавеза, без обзира на број 
подизвођача 
 
Добављач не може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, у супротном 
наручилац ће реализовати средство обезбеђења и раскинути уговор, осим ако би раскидом 
уговора наручилац претрпео знатну штету. 
 
Понуду може поднети група понуђача. 
 
Саставни део заједничке понуде је споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према 
наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи 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;  
 

 обавезема сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора.  
Понуђачи који поднесу заједничку понуду одговарају неограничено солидарно према 
наручиоцу 
 
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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4.УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ 
 

ЈЕЗИК ПОНУДЕ 
   Понуда и остала документација која се односи на понуду мора бити јасна и недвосмислена,      
   читко попуњена на српском језику.  
   Понуда мора бити сачињена на српском језику. 

Сва документа у понуди морају бити на српском језику. 
Техничка и проспектна документација, изјаве (потврде) произвођача или ино заступника 
произвођач и сертификати, који ће послужити за доказивање тражених техничких 
карактеристика понуђеног добра могу бити на енглеском језику. 
У случају да се укаже потреба за превођењeм документације дате на страном језику, 
трошкове превођења у целости сноси понуђач, а уколико то одбије сматраће се да конкретна 
документација није одговарајућа траженој конкурсној документацији.  
 
ПРИПРЕМАЊЕ  И ПОДНОШЕЊЕПОНУДЕ 
 
Понуда мора да садржи све доказе дефинисане Законом о јавним набавкама и конкурсном 
документацијом. 
Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште. 
Уколико понуђач понуду подноси путем поште мора да обезбеди да иста буде примљена од 
стране наручиоца до 26.02.2014. до 09.30 часова. 
Отварање је истог дана у 10.00 часова на адреси наручиоца Универзитетска дечја клиника, 
Тиршова број 10, Београд, у соби 207. 
Понуде се достављају у писаном облику на српском језику у затвореној коверти или кутији, 
затворене на начин да се приликом отварања понуде може са сигурношћу утврдити да се 
први пут отвара. 
Понуде се достављају на адресу: Универзитетска дечја клиника, Тиршова број 10, Београд, 
Служба за општа, кадровска и правна питања, канцеларија 201. Коверат или кутија са 
понудом на предњој страни мора имати писани текст "ПОНУДА-НЕ ОТВАРАTИ", назив и 
број јавне набавке, а на полеђини назив, број телефона и адреса понуђача.  
Неблаговременом ће се сматрати понуда која није примљена од стране наручиоца до 
назначеног датума и часа. 
Наручилац ће, по oкончању поступка јавног отварања понуда, вратити понуђачима, 
неотворене, све неблаговремено поднете понуде, са назнаком да су поднете неблаговремено. 
Понуђач може да поднесе само једну понуду.  
Понуда ће се одбити као неприхватљива, уколико буду начињене било какве измене или 
брисања у конкурсним документима. Уколико понуђач начини грешку у попуњавању, дужан 
је да исту избели и правилно попуни, а место начињене грешке парафира и овери печатом. 
У поступку отварања понуда могу активно учествовати само овлашћени представници 
понуђача. Представници понуђача су дужни да доставе овлашћења за заступање. 
Овлашћење мора да буде заведено код понуђача, оверено печатом и потписано од стране 
одговорног лица понуђача. Пре почетка отварања понуда, представници понуђача који 
присуствују отварању, предају Комисији овлашћења за заступање понуђача. 
 
У случају наступа са подизвођачем, обрасце попуњава, потписује и оверава понуђач.  
 
 У случају подношења заједничке понуде, обрасце попуњава, потписује и оверава само 
овлашћени члан групе понуђача осим образаца: А-1 који попуњава и потписује сваки члан 
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групе понуђача и А-3.3 који попуњавају и потписују заједно.  
Образац понуде потписују сви чланови групе понуђача а модел уговора се попуњава према 
упутству (сви чланови групе понуђача).  
Понуда ће се сматрати  потпуном (комплетном) ако подносилац понуде достави:  
 
Доказе из дела „документа којима подносилац понуде доказује испуњеност услова“ (обавезне 
и додатне)  
 
Oбразац бр.1 – Обавезни и додатни услови 
Образац 2 Подаци о понуђачу 
Образац 2.1 Подаци о подизвођачу 
Образац 2.2 Подаци о члану групе – носилац посла  
Образац 2.3 Подаци о члану групе  
Образац Понуде (Образац бр. 3) 
Образац  Спецификација са структуром цене (Образац бр. 4)  
Образац трошкова припреме понуде (Образац бр.5) 
Изјава о независној понуди (Образац бр.6) 
Модел уговора (Образац бр.7) 
Изјаву понуђача о испуњавању услова из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању 
и условима рада.  (Образац бр 8) 
Образац изјаве да понуђена добра у свему одговарају условима конкурсне документације ( 
Образац 9) 
Копију картона депонованих потписа оверен оригиналним печатом банке (овера не старија 
од месец дана од дана отварања понуда)  
Доказ о извршеној регистрацији менице 

  Образац меничног писма – Овлашћења (Образац бр. 10) 
  Изјава понуђача о издавању инструмента обезбеђења испуњења уговорне обавезе  
  (Образац 11) 

 
ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА 
 
Алтернативна решења у техничкој документацији, односно понуде са варијантама, нису 
прихватљиве за Наручиоца. 
 
ИЗМЕНЕ У ПОНУДАМА И ОПОЗИВ ПОНУДЕ 
 
Понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду писменим обавештењем пре рока 
за подношење понуда. Ни једна понуда не може да буде измењена након истека рока за 
подношење понуда. 
 
Свако обавештење о изменама или повлачењу биће припремљено, запечаћено, означено и 
достављено у складу са условима из конкурсне документације, а коверта ће бити поред тога 
назначена ознаком “Измена понуде” „Допуна понуде“ или “Опозив”. 
 
Понуда не може бити измењена после истека крајњег рока за подношење 
 
ПОНУЂАЧ 
 
Понуду може поднети понуђач који наступа самостално, понуђач који наступа са 
подизвођачима и група понуђача која подноси заједничку понуду. 
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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 да учествује у 
више заједничких понуда. 
 
ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 
 
Понуђач је дужан да наведе да ли ће извршење набавке делимично поверити подизвођачу. 
 
Уколико понуђач ангажује подизвођача, исти је у обавези да наведе у својој понуди проценат 
укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу, део предмета набавке који ће 
извршити преко подизвођача, као и правила поступања наручиоца у случају да се доспела 
потраживања преносе директно подизвођачу. 
 
ПОДНОШЕЊЕ ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОНУДЕ 
 
У случају подношења заједничке понуде, саставни део заједничке понуде мора бити 
споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење 
јавне набавке. Елементи споразума дати су у делу „Услови за подизвођаче и учеснике 
заједничке понуде“ 
 
ВАЛУТА 
 
Цене у понуди морају бити изражене у динарима. 
 
ПОНУЂЕНА ЦЕНА 
 
Понуђач се обавезује да испоруку добара који су предмет набавке врши по цени из понуде, 
која је фиксна до краја реализације уговора. 
 
НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА 
 
Рок плаћања не може бити краћи од 30 дана од дана извршене испоруке, нити дужи од 45 
дана.  
 
СРЕДСТВА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА 
 
Средства финансијског обезбеђења морају трајати најмање онолико колико је предвиђено у 
конкурсној документацији. 
 
Наручилац не може вратити понуђачу средство финансијског обезбеђења пре истека рока 
трајања, осим ако је понуђач у целости испунио своју обавезу која је обезбеђена. 
 
 Поднета средства обезбеђења не могу да садрже додатне услове за исплату, краће рокове и 
мањи износ од оних које одреди наручилац. 
 
Уз средства обезбеђења, понуђач је у обавези да достави и картон депонованих потписа, 
оверен од банке. 
Понуђач је у обавези да уз понуду достави: 
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- Бланко соло меницу за озбиљност понуде (само потписану и оверену у складу са картоном 
депонованих потписа) са меничним овлашћењем (Образац бр. 10), са клаузулом „без 
протеста“, „без трошкова“, плативна на први позив, са роком доспећа „по виђењу“у износу 
од 3% понуђене цене без ПДВ-а , са роком важења 10 (десет) дана дуже од истека важења 
опције понуде и копију картона депонованих потписа код банке, код које се води рачун 
испоручиоца, на којој се јасно виде депоновани потписи и печат фирме понуђача. Копија 
картона депонованих потписа треба да буде оверена оригиналним печатом банке са датумом 
овере (овера не старија од месец дана од дана отварања понуде). 
Наручилац може да је реализује (уновчи) меницу за озбиљност понуде, уколико понуђач 
после истека рока за подношење понуда, а у року важења понуде, измени или опозове 
(повуче) понуду, или не потпише уговор када је његова понуда изабрана као најповољнија. 
НАПОМЕНА: печати и потписи на меницама, картону депонованих потписа и меничном 
овлашћењу морају бити идентични. 
Изјаву понуђача да ће приликом потписивања уговора приложити инструмент финансијског 
обезбеђења реализације уговора (Образац бр. 11.). 
  
НАПОМЕНА: након измирења свих обавеза по предметном уговору; наручилац се обавезује 
да врати инструмент финансијског обезбеђења реализације уговора. 
НАПОМЕНА: Достављене менице морају бити регистроване у Регистру меница и 
овлашћења који води Народна банка Србије, у складу са Одлуком о ближим условима, 
садржини и начину вођења Регистра меница и овлашћења („Сл. гласник РС“, бр. 56/2011). 
Доказује се достављањем штампаног доказа - извода (Резултати претраге регистра меница и 
регистра овлашћења) са Интернет странице Народне банке Србије, као доказа о извршеној 
регистрацији менице 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



УНИВЕРЗИТЕТСКА ДЕЧЈА КЛИНИКА 
Јавна набавка В-20/13 
 

Page 17 of 69 
 

5. НЕГАТИВНЕ РЕФЕРЕНЦЕ И ДОДАТНО 
ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ИСПУЊЕЊА УГОВОРНИХ ОБАВЕЗА 

 
Наручилац ће одбити понуду уколико поседује доказ да је понуђач у претходне три године у 
поступку јавне набавке: 
 

 поступао супротно забрани из чл. 23. и 25. закона;  
 

 учинио повреду конкуренције;  
 

 доставио неистините податке у понуди или без оправданих разлога одбио да закључи 
уговор о јавној набавци, након што му је уговор додељен;  

 
 одбио да достави доказе и средства обезбеђења на шта се у понуди обавезао.  

 
Наручилац ће одбити понуду уколико поседује доказ који потврђује да понуђач није 
испуњавао своје обавезе по раније закљученим уговорима о јавним набавкама који су се 
односили на исти предмет набавке, за период од претходне три године. 
 
Доказ из ст. 1. и 2. овог члана може бити: 
 

 правоснажна судска одлука или коначна одлука другог надлежног органа;  
 

 исправа о реализованом средству обезбеђења испуњења обавеза у поступку јавне 
набавке или испуњења уговорних обавеза;  

 
 исправа о наплаћеној уговорној казни;  

 
 рекламације потрошача, односно корисника, ако нису отклоњене у уговореном року;  

 
 извештај надзорног органа о изведеним радовима који нису  у складу са пројектом, 

односно уговором;  
 
Изјава о раскиду уговора због неиспуњења битних елемената уговора дата на начин и под 
условима предвиђеним законом којим се уређују облигациони односи;  
 
Доказ о ангажовању на извршењу уговора о јавној набавци лица која нису означена у понуди 
као подизвођачи, односно чланови групе понуђача;  
 
Други одговарајући доказ примерен предмету јавне набавке, одређен конкурсном 
документацијом, који се односи на испуњење обавеза у ранијим поступцима јавне набавке 
или по раније закљученим уговорима о јавним набавкама.  
 
Наручилац може одбити понуду ако поседује доказ из става 3. тачка 1) овог члана, који се 
односи на поступак који је спровео или уговор који је закључио и други наручилац ако је 
предмет јавне набавке истоврсан. 
 
Наручилац ће понуду понуђача који је на списку негативних референци одбити као 
неприхватљиву ако је предмет јавне набавке истоврсан предмету за који је понуђач добио 
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негативну референцу. 
 
Ако предмет јавне набавке није истовртсан предмету за који је понуђач добио негативну 
референцу, наручилац ће захтевати додатно обезбеђење испуњења уговорних обавеза. 
 
Додатно обезбеђењe наручилац мора одредити у конкурсној документацији, а његова 
вредност не може бити већа од 15% од понуђене цене. 
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6. ЗАШТИТА И ПОВЕРЉИВОСТ ПОДАТАКА 
 
Наручилац се обавезује да чува као поверљиве све податке о понуђачима садржане у 
конкурсној документацији који су посебним прописом утврђени као поверљиви. 
 
Понуђач је обавезан да у својој понуди назначи који се од достављених документа односи на 
државну, војну, службену или пословну тајну. 
 
Подаци које понуђач оправдано означи као поверљиве биће коришћени само за намене 
позива и неће бити доступни ником изван круга лица која буду укључена у поступак јавне 
набавке. Ови подаци неће бити објављени приликом отварања понуда, нити у наставку 
поступка или касније. 
Као поверљива понуђач може означити документа која садрже личне податке, а која не 
садржи ниједан јавни регистар или који на други начин нису доступни, као и пословне 
податке који су прописима или интерним актима понуђача означени као поверљиви. 
Наручилац ће као поверљива третирати само она документа која у доњем десном углу 
великим словима имају написано «ПОВЕРЉИВО», а испод тога потпис лица које је 
потписало понуду. Ако се поверљивим сматра само поједини податак у документу, 
поверљиви део мора бити подвучен црвено, а у истом реду уз десну ивицу мора бити 
исписано «ПОВЕРЉИВО». 
 
Наручилац не одговара за поверљивост података која нису означена на горе наведени начин. 
 
Ако се као поверљиви означе подаци који не одговарају горе наведеним условима, 
Наручилац ће позвати понуђача да уклони ознаку поверљивости. Понуђач ће то учинити тако 
што ће његов представник изнад ознаке поверљивости написати «ОПОЗИВ», уписати датум 
и време и потписати се. 
 
Ако понуђач у року који одреди Наручилац не опозове поверљивост документа, Наручилац 
ће одбити понуду у целини 
 
Неће се сматрати поверљивом цена и остали подаци из понуде који су од значаја за примену 
елемената критеријума и рангирање понуде 
 
ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕИ УПОЗНАВАЊЕ СА ПРЕДМЕТОМ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 
 
Понуђач може, у писаном облику да тражи од Наручиоца додатне информације или 
објашњења у вези са припремањем понуде, најкасније 5 дана пре истека рока за подношење 
понуда. 
 
Наручилац је дужан да понуђачу достави одговор, у писаном облику, у року од 3 дана од 
датума пријема захтева понуђача за додатним информацијама или објашњењима. Наручилац 
је дужан да истовремено исту информацију достави свим другим лицима који су примила 
конкурсну документацију, без навођења имена понуђача који је тражио објашњење односно 
да исто објави на начин дефинисан законом. 
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НАПОМЕНА 
Комуникација у поступку јавне набавке врши се писаним путем, односно путем поште, 
електронске поште или факсом на начин одређен чланом 20. Закона. 
 
ДОДАТНА ОБАВЕШТЕЊА ОД ПОНУЂАЧА 
 
У циљу идентичног и потпуног разумевања свих елемената понуде, Наручилац може од 
понуђача, у писаној форми, тражити објашњења одређених елемената понуде. 
 
Понуђач може, у циљу провере података, вршити контролу испуњености услова и података 
из понуде код понуђача, односно подизвођача. 
 
 
7. КРИТЕРИЈУМ ЗА ОЦЕНУ ПОНУДА 
 
Одлуку о додели уговора Наручилац ће донети избором најповољније понуде примењујући 
критеријум „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.  

 
 

САСТАВЉАЊЕ ПОНУДЕ 
 
Понуђач је дужан да при састављању своје понуде наведе да је поштовао 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; 
 
ПОВРЕДА ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ 
 
Понуђач у потпуности oдгoвара зa пoврeду зaштићeних прaвa интeлeктуaлнe свojинe, 
трошкове накнаде за повреду права трeћих лицa снoси пoнуђaч; 
 
ПЕРИОД ВАЖНОСТИ ПОНУДЕ 
 
Понуда ће остати на снази током периода од 30 дана након истека рока за подношење 
понуда, који је назначен позиву и конкурсној документацији. У случају да понуђач наведе 
краћи рок важења понуде, понуда се неће разматрати. 
 
ЗАШТИТА ИНТЕГРИТЕТА ПОСТУПКА 
 
Лице које је учествовало у планирању јавне набавке, припреми конкурсне документације или 
појединих њених делова, и са њим повезано лице не може наступати као понуђач или као 
подизвођач понуђача, нити може сарађивати са понуђачима или подизвођачима приликом 
припремања понуде. 
 
Наручилац ће такву понуду одбити као и у евентуалним случајевима ако је понуђач 
непосредно или посредно дао, понудио или ставио у изглед неку корист или покушао да 
сазна поверљиве информације или да на било који начин утиче на поступање наручиоца у 
току поступка јавне набавке. 
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У случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди, наручилац ће 
одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције. 
 
ЗАШТИТА ПРАВА ПОНУЂАЧА 
 
Заштиту права понуђача, у свим фазама поступка јавне набавке, обезбеђује Републичка 
комисија за заштиту права у поступцима јавних набавки. 
 
Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач односно заинтересовано лице. 
 
Захтев за заштиту права подноси се Републичкој комисији, а предаје наручиоцу. 
 
Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке 
радње наручиоца, осим ако овим законом није другачије одређено. 
 
Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за подношење 
понуда или конкурсне документације сматраће се благовременим ако је примљен од стране 
наручиоца најкасније седам дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин 
достављања. 
 
У случају подношења захтева за заштиту права из става 3. овог члана долази до застоја рока 
за подношење понуда. 
 
После доношења одлуке о додели уговора/обустави поступка, рок за подношење захтева за 
заштиту права је десет дана од дана пријема одлуке. 
 
Подносилац захтева је дужан да захтев за заштиту права достави на начин да је наручилац 
прими у најкраћем могућем року. 
 
Ако се захтев доставља непосредно, електронском поштом или факсом, подносилац мора 
имати потврду пријема одлуке од стране наручиоца, а уколико се одлука доставља путем 
поште мора се послати препоручено са повратницом. 
 
Ако наручилац одбије пријем одлуке, сматра се да је одлука достављена дана када је пријем 
одбијен. 
 
Примерак захтева за заштиту права подносилац истовремено доставља Републичкој 
комисији. 
 
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 захтева из става 3. овог члана, 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. 
 
О поднетом захтеву за заштиту права наручилац обавештава све учеснике у поступку јавне 
набавке, односно објављује обавештење о поднетом захтеву на Порталу јавних набавки, 
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најкасније у року од два дана од дана пријема захтева за заштиту права.. 
 
Подносилац захтева за заштиту права је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати 
таксу, у складу са чланом 156., став 1. Закона о јавним набавкама на текући рачун бр: 840-
742221843-57, модел 97, позив на број 50 016. сврха: Републичка административна такса – 
јавна набавка добара Потрошног материјала по партијама, бр: В - 20/13 
 
ЗАКЉУЧЕЊЕ УГОВОРА 
 
Уговор бити закључен у року од осам дана од истека рока за подношење захтева за заштиту 
права. 
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                                                   ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ                          Образац бр. 2 

Пословно име 
или скраћани назив   

 

Адреса  
седишта 

Улица и број  

Место  

Општина  

Матични број понуђача  

Порески  
идентификациони број   

Одговорно лице  

Лице за контакт  

Телефон  

Телефакс  

e-mail:  

Рачун - Банка  

 
 Потпис овлашћеног лица 
М.П.  
  

 
 
 
 
 
 
 
НАПОМЕНА: Образац умножити за сваког члана групе понуђача 
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ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ 

                                                                                                               Образац бр 2.1 

Пословно име 
или скраћани назив   

 

Адреса  
седишта 

Улица и број  

Место  

Општина  

Матични број понуђача  

Порески  
идентификациони број   

Одговорно лице  

Лице за контакт  

Телефон  

Телефакс  

e-mail:  

Рачун - Банка  

 
НАПОМЕНА: Образац копирати уколико ће извршење набавке делимично бити поверено  
        већем броју подизвођача 

 Потпис овлашћеног лица 
М.П.  
  

 
 
 
 
 
 



УНИВЕРЗИТЕТСКА ДЕЧЈА КЛИНИКА 
Јавна набавка В-20/13 
 

Page 25 of 69 
 

 
 

ПОДАЦИ О ЧЛАНУ ГРУПЕ – НОСИЛАЦ ПОСЛА 
                                                                                                                                          Образац 2.2 

Пословно име 
или скраћани назив   

 

Адреса  
седишта 

Улица и број  

Место  

Општина  

Матични број понуђача  

Порески  
идентификациони број   

Одговорно лице  

Лице за контакт  

Телефон  

Телефакс  

e-mail:  

Рачун - Банка  

 
 Потпис овлашћеног лица 
М.П.  
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ПОДАЦИ О ЧЛАНУ ГРУПЕ 
                                                                                                                                          Образац 2.3 

Пословно име 
или скраћани назив   

 

Адреса  
седишта 

Улица и број  

Место  

Општина  

Матични број понуђача  

Порески  
идентификациони број   

Одговорно лице  

Лице за контакт  

Телефон  

Телефакс  

e-mail:  

Рачун - Банка  

 
 
НАПОМЕНА: Образац копирати уколико понуду доставља већи број чланова групе 
 

 Потпис овлашћеног лица 
М.П. __________________ 
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     Образац бр.3 
 

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 
 

На основу позива за подношење понуде за јавну набавку  потрошног материјала , број  В-
20/13-дајем понуду како следи: 
 

Општи подаци о Понуђачу: 

Назив и седиште:  _______________________________________________________ 

Матични број:       ____________________  ПИБ :   ___________________________ 

Особа за контакт: _______________________________________________________ 

На основу објављеног јавног позива за доделу уговора за јавну набавку број В-20/2013 за 

набавка добра – „Набавка  потрошног материјала, по партијама“. 

ПОНУДУ бр. ______________од ___.___._____.године 

Да испоруку потрошног материјала врши у складу са наведеним условима из конкурсне 

документације, на начин: 

а) самостално                   б) заједничка понуда                ц) са подизвођачем 
 
Партија 1 – Систем за инфузију 

Укупна вредност понуде изражена у динарима без ПДВ:  
Словима: 
ПДВ: %  
Укупна вредност понуде изражена у динарима са ПДВ  
Словима: 

 
Партија 2 – Систем за плеуралну дренажу 

Укупна вредност понуде изражена у динарима без ПДВ:  
Словима: 
ПДВ: %  
Укупна вредност понуде изражена у динарима са ПДВ  
Словима: 

Партија 3 – Дволуменски аспирациони катетри 
Укупна вредност понуде изражена у динарима без ПДВ:  
Словима: 
ПДВ: %  
Укупна вредност понуде изражена у динарима са ПДВ  
Словима: 
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Партија 4 – Сет за ексангвинитрансфузију 
Укупна вредност понуде изражена у динарима без ПДВ:  
Словима: 
ПДВ: %  
Укупна вредност понуде изражена у динарима са ПДВ  
Словима: 

 
Партија 5 – Филтери за филтрирање лекова 

Укупна вредност понуде изражена у динарима без ПДВ:  
Словима: 
ПДВ: %  
Укупна вредност понуде изражена у динарима са ПДВ  
Словима: 

 
Партија 6 – Траке за елиминацију бола и корекцију мишићних поремeћаја 

Укупна вредност понуде изражена у динарима без ПДВ:  
Словима: 
ПДВ: %  
Укупна вредност понуде изражена у динарима са ПДВ  
Словима: 

 
Партија 7 – Штапићи за уши 

Укупна вредност понуде изражена у динарима без ПДВ:  
Словима: 
ПДВ: %  
Укупна вредност понуде изражена у динарима са ПДВ  
Словима: 

Партија 8 – ГЕЛ и материјал за ЕЕГ и неурофизиологију 
Укупна вредност понуде изражена у динарима без ПДВ:  
Словима: 
ПДВ: %  
Укупна вредност понуде изражена у динарима са ПДВ  
Словима: 

 
Партија 9 - Конектори 
 

Укупна вредност понуде изражена у динарима без ПДВ:  
Словима: 
ПДВ: %  
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Укупна вредност понуде изражена у динарима са ПДВ  
Словима: 

 
Партија 10 – Мантили хируршки 

Укупна вредност понуде изражена у динарима без ПДВ:  
Словима: 
ПДВ: %  
Укупна вредност понуде изражена у динарима са ПДВ  
Словима: 

 
Партија 11 – Гел за ултразвук 

Укупна вредност понуде изражена у динарима без ПДВ:  
Словима: 
ПДВ: %  
Укупна вредност понуде изражена у динарима са ПДВ  
Словима: 

Партија 12 – Трауматске цревне игле 
Укупна вредност понуде изражена у динарима без ПДВ:  
Словима: 
ПДВ: %  
Укупна вредност понуде изражена у динарима са ПДВ  
Словима: 

Партија 13 – Умбикална памучна трака 
Укупна вредност понуде изражена у динарима без ПДВ:  
Словима: 
ПДВ: %  
Укупна вредност понуде изражена у динарима са ПДВ  
Словима: 

 
Партија 14 – Кесе (навлаке) стерилне 

Укупна вредност понуде изражена у динарима без ПДВ:  
Словима: 
ПДВ: %  
Укупна вредност понуде изражена у динарима са ПДВ  
Словима: 

 
Партија 15 – Кесе и фолије за стерилизацију у аутоклаву 

Укупна вредност понуде изражена у динарима без ПДВ:  
Словима: 
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ПДВ: %  
Укупна вредност понуде изражена у динарима са ПДВ  
Словима: 

Партија 16 – Траке за контолу влажне стерилизације и папир уметнути и за стерилизацију 
Укупна вредност понуде изражена у динарима без ПДВ:  
Словима: 
ПДВ: %  
Укупна вредност понуде изражена у динарима са ПДВ  
Словима: 

 
Партија 17 – Банд лигатори за вариксе једњака 

Укупна вредност понуде изражена у динарима без ПДВ:  
Словима: 
ПДВ: %  
Укупна вредност понуде изражена у динарима са ПДВ  
Словима: 

 
 

Партија 18 – Канила за трахеостому 
Укупна вредност понуде изражена у динарима без ПДВ:  
Словима: 
ПДВ: %  
Укупна вредност понуде изражена у динарима са ПДВ  
Словима: 

 
Партија 19 - Крема 

Укупна вредност понуде изражена у динарима без ПДВ:  
Словима: 
ПДВ: %  
Укупна вредност понуде изражена у динарима са ПДВ  
Словима: 

 
Партија 20 – Dextranomer и метална игла 

Укупна вредност понуде изражена у динарима без ПДВ:  
Словима: 
ПДВ: %  
Укупна вредност понуде изражена у динарима са ПДВ  
Словима: 
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Партија 21 – Материјал за рендген 
Укупна вредност понуде изражена у динарима без ПДВ:  
Словима: 
ПДВ: %  
Укупна вредност понуде изражена у динарима са ПДВ  
Словима: 

 
Партија 22 – Педијатријски сетови 

Укупна вредност понуде изражена у динарима без ПДВ:  
Словима: 
ПДВ: %  
Укупна вредност понуде изражена у динарима са ПДВ  
Словима: 

 
Партија 23 – Сензори за монитор 

Укупна вредност понуде изражена у динарима без ПДВ:  
Словима: 
ПДВ: %  
Укупна вредност понуде изражена у динарима са ПДВ  
Словима: 

 
Партија 24 – Кивете  

Укупна вредност понуде изражена у динарима без ПДВ:  
Словима: 
ПДВ: %  
Укупна вредност понуде изражена у динарима са ПДВ  
Словима: 

 
Партија 25 – Перфузионе венске каниле 

Укупна вредност понуде изражена у динарима без ПДВ:  
Словима: 
ПДВ: %  
Укупна вредност понуде изражена у динарима са ПДВ  
Словима: 

Партија 26 – Перфузионе артеријске каниле 
Укупна вредност понуде изражена у динарима без ПДВ:  
Словима: 
ПДВ: %  
Укупна вредност понуде изражена у динарима са ПДВ  
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Словима: 
Партија 27 – Перфузионе антероградне каниле 

Укупна вредност понуде изражена у динарима без ПДВ:  
Словима: 
ПДВ: %  
Укупна вредност понуде изражена у динарима са ПДВ  
Словима: 

Партија 28 – Полиуретанска канила 
Укупна вредност понуде изражена у динарима без ПДВ:  
Словима: 
ПДВ: %  
Укупна вредност понуде изражена у динарима са ПДВ  
Словима: 

Партија 29 – Перфузиони сакери и сампови 
Укупна вредност понуде изражена у динарима без ПДВ:  
Словима: 
ПДВ: %  
Укупна вредност понуде изражена у динарима са ПДВ  
Словима: 

 
Партија 30 – Педијатријски сетови за заомчавање 

Укупна вредност понуде изражена у динарима без ПДВ:  
Словима: 
ПДВ: %  
Укупна вредност понуде изражена у динарима са ПДВ  
Словима: 

 
Партија 31- Педијатријска венска канила за директну канулацију 

Укупна вредност понуде изражена у динарима без ПДВ:  
Словима: 
ПДВ: %  
Укупна вредност понуде изражена у динарима са ПДВ  
Словима: 

Партија 32 – Неонатални оксигенатор протока до 700 мл/мин 
Укупна вредност понуде изражена у динарима без ПДВ:  
Словима: 
ПДВ: %  
Укупна вредност понуде изражена у динарима са ПДВ  
Словима: 
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Партија 33 - Педијатријски оксигенатор протока до 2000 мл/мин 
Укупна вредност понуде изражена у динарима без ПДВ:  
Словима: 
ПДВ: %  
Укупна вредност понуде изражена у динарима са ПДВ  
Словима: 

 
Партија 34 - Педијатријски оксигенатор протока до 3200 мл/мин 

Укупна вредност понуде изражена у динарима без ПДВ:  
Словима: 
ПДВ: %  
Укупна вредност понуде изражена у динарима са ПДВ  
Словима: 

Партија 35 - Оксигенатор протока до 5000 мл/мин 
Укупна вредност понуде изражена у динарима без ПДВ:  
Словима: 
ПДВ: %  
Укупна вредност понуде изражена у динарима са ПДВ  
Словима: 

Партија 36 - Хомоконцертратор 
Укупна вредност понуде изражена у динарима без ПДВ:  
Словима: 
ПДВ: %  
Укупна вредност понуде изражена у динарима са ПДВ  
Словима: 

Партија 37 – Артеријски шарт сензор за апарат Терумо 
Укупна вредност понуде изражена у динарима без ПДВ:  
Словима: 
ПДВ: %  
Укупна вредност понуде изражена у динарима са ПДВ  
Словима: 

 
Партија 38 – Самолепљива тракица за сензор нивоа крви 

Укупна вредност понуде изражена у динарима без ПДВ:  
Словима: 
ПДВ: %  
Укупна вредност понуде изражена у динарима са ПДВ  
Словима: 
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Партија 39 – Педијатријски ЕЦМО оксигенатор протока до 2300 мл/мин 
Укупна вредност понуде изражена у динарима без ПДВ:  
Словима: 
ПДВ: %  
Укупна вредност понуде изражена у динарима са ПДВ  
Словима: 

Партија 40 - Педијатријски ЕЦМО оксигенатор протока до 4000 мл/мин 
Укупна вредност понуде изражена у динарима без ПДВ:  
Словима: 
ПДВ: %  
Укупна вредност понуде изражена у динарима са ПДВ  
Словима: 

Партија 41 – CentriMag пумпа за апарат Levitronix 
Укупна вредност понуде изражена у динарима без ПДВ:  
Словима: 
ПДВ: %  
Укупна вредност понуде изражена у динарима са ПДВ  
Словима: 

 
Партија 42 - PediVas пумпа за апарат Levitronix 

Укупна вредност понуде изражена у динарима без ПДВ:  
Словима: 
ПДВ: %  
Укупна вредност понуде изражена у динарима са ПДВ  
Словима: 

 
Партија 43 – Тест траке за урин 

Укупна вредност понуде изражена у динарима без ПДВ:  
Словима: 
ПДВ: %  
Укупна вредност понуде изражена у динарима са ПДВ  
Словима: 

Партија 44 – Посуде за урин 
Укупна вредност понуде изражена у динарима без ПДВ:  
Словима: 
ПДВ: %  
Укупна вредност понуде изражена у динарима са ПДВ  
Словима: 
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Партија 45 – Систем за узимање крви са ЕДТА 
Укупна вредност понуде изражена у динарима без ПДВ:  
Словима: 
ПДВ: %  
Укупна вредност понуде изражена у динарима са ПДВ  
Словима: 

 
Партија 46 - Ланцете 

Укупна вредност понуде изражена у динарима без ПДВ:  
Словима: 
ПДВ: %  
Укупна вредност понуде изражена у динарима са ПДВ  
Словима: 

 
Партија 47 – Епрувете за центрифугу 

Укупна вредност понуде изражена у динарима без ПДВ:  
Словима: 
ПДВ: %  
Укупна вредност понуде изражена у динарима са ПДВ  
Словима: 

 
Партија 48 - MAY GRUENWALD и GIEMSA 

Укупна вредност понуде изражена у динарима без ПДВ:  
Словима: 
ПДВ: %  
Укупна вредност понуде изражена у динарима са ПДВ  
Словима: 

 
Рок испоруке ____________ (сукцесивно према потребама наручиоца). 

            
Важење понуде  ____(не краћи од 30 дана) од дана отварања понуда.   

 
Рок плаћања______________(не краћи од 45 дана од дана испоруке) 
 
 

                                                                                                           ПОНУЂАЧ 
Датум: _______________                          М.П. 
 
 
 
                                                                                             (потпис одговорног лица понуђача) 
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*НАПОМЕНА: 
 
У случају подношења заједничке понуде образац потписују и оверавају сви чланови групе 
понуђача 
 

 
   У прилогу  Спецификација са структуром цена
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 Образац бр. 4 – Спецификација са структуром цена  
POTROŠNI HIRURŠKI I MEDICINSKI MATERIJAL 

PARTIJA 1 – SISTEM ZA INFUZIJU 

rbr. 
VRSTA MATERIJALA 

jed. 
Mere   količina Jedinična   

cena bez PDV 
PDV u 
% 

Ukupno 
vrednost bez 
PDV-a  Proizvođač 

1 Sistem za infuziju -za IVAC 598 pumpe  kom.   500         
UKUPNO:           
          
PARTIJA 2  - SISTEM ZA PLEURALNU DRENAŽU 

rbr. 
VRSTA MATERIJALA 

jed. 
Mere VELIČINA količina Jedinična   

cena bez PDV 
PDV u 
% 

Ukupno 
vrednost bez 
PDV-a  Proizvođač 

1 Sistem za pleuralnu drenažu "Bicaclair ili 
ekvivalentno" 

kom. 700 ml 25 
        

UKUPNO:           
         

PARTIJA 3 - DVOLUMENSKI ASPIRACIONI KATETERI 

rbr. DVOLUMENSKI ASPIRACIONI 
KATETERI 

jed. 
Mere VELIČINA količina Jedinična   

cena bez PDV 
PDV u 
% 

Ukupno 
vrednost bez 
PDV-a  Proizvođač 

1 
 Dvolumenski radioopaki, sukcioni kateter 

kom. N*6 10         
2 kom. N*8 10         
3 kom. N*10 10         

UKUPNO:           

   
PARTIJA 4 –SET ZA EKSANGIVINITRANSFUZIJU 

rbr. 
VRSTA MATERIJALA 

jed. 
Mere VELIČINA količina Jedinična   

cena bez PDV 
PDV u 
% 

Ukupno 
vrednost bez 
PDV-a  Proizvođač 
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1 Set za eksangvinitransfuziju " Vygon ili 
ekv." kom. 700 ml 2         

UKUPNO:           
         
PARTIJA 5 – FILTERI ZA FILTRIRANJE LEKOVA 

rbr. 
VRSTA MATERIJALA 

jed. 
Mere VELIČINA količina Jedinična   

cena bez PDV 
PDV u 
% 

Ukupno 
vrednost bez 
PDV-a  Proizvođač 

1 Filteri za filtriranje lekova, jednokratni, 
sterilni "Sartorius ili ekvivalentno" kom. 0,2 μm 300         

UKUPNO:           
         PARTIJA 6 – TRAKE ZA ELIMINACIJU BOLA I KOREKCIJU MIŠIĆNIH 
POREMEĆAJA 

rbr. 
VRSTA MATERIJALA 

jed. 
Mere VELIČINA količina Jedinična   

cena bez PDV 
PDV u 
% 

Ukupno 
vrednost bez 
PDV-a  Proizvođač 

1 
Trake za eliminaciju bola i korekciju 
mišićnih poremećaja- kinesiotrake crvene i 
plave "Towatek ili ekv." 

kom.   60 
        

UKUPNO:          
         
PARTIJA 7 – ŠTAPIĆI ZA UŠI 

rbr. 
VRSTA MATERIJALA 

jed. 
Mere VELIČINA količina Jedinična   

cena bez PDV 
PDV u 
% 

Ukupno 
vrednost bez 
PDV-a  Proizvođač 

1 štapici za uši baby, sa namotanom vatom 
na oba kraja kom.   2000         

UKUPNO:          
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PARTIJA 8 - GEL I materijal za EEG I NEUROFIZIOLOGIJU  

rb. 
VRSTA MATERIJALA  

jed.mere VELIČINA količ./kom. Jedinična   
cena bez PDV 

PDV u 
% 

Ukupno 
vrednost bez 
PDV-a  Proizvođač 

1 Gel za EEG  "Weaver ili ekv" komad 450 g 50         

2 Teen 20 pasta konduktivna "Weaver ili 
ekv" komad 114g 5         

3 Nu prep gel "Weaver ili ekv" komad   5         
4 Iglene elektrode zelene komad 25mm x0,3 150         

UKUPNO:           

     
PARTIJA 9 - KONEKTORI  

rb. 
VRSTA MATERIJALA 

jed.mere VELIČINA količ./kom. Jedinična   
cena bez PDV 

PDV u 
% 

Ukupno 
vrednost bez 
PDV-a  Proizvođač 

1 Konektor za vezu   nelaton kateter  i luer 
lock šprica,   "vygon ili ekv." komad   1000         

2 
Konektor za vakum kontrolu sa 
poklopcem na gornjem kraju "vygon 802 
00 ili ekv." 

komad   500 
        

3 Konektor Y  "vygon  ili ekv." komad Ø 10 100         
UKUPNO:           

     
PARTIJA 10 – MANTILI HIRURŠKI  

rbr. 
VRSTA MATERIJALA 

jed. 
Mere materijal količina Jedinična   

cena bez PDV 
PDV u 
% 

Ukupno 
vrednost bez 
PDV-a  Proizvođač 

1 mantili hirurški kom. fils 1000         
UKUPNO:           
         
PARTIJA 11 – GEL ZA ULTRAZVUK  
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rbr. 
VRSTA MATERIJALA 

jed. 
Mere materijal količina Jedinična   

cena bez PDV 
PDV u 
% 

Ukupno 
vrednost bez 
PDV-a  Proizvođač 

1 Gel za ultrazvuk "Kodak ili ekvivalentno" kg   50         
UKUPNO:           
         
PARTIJA 12 - TRAUMATSKE CREVNE IGLE   

rb. 
VRSTA MATERIJALA 

jed.mere VELIČINA količina Jedinična   
cena bez PDV 

PDV u 
% 

Ukupno 
vrednost bez 
PDV-a  Proizvođač 

1 Igla traumatska, crevna "Unimed ili 
ekvivalentno" komad 20 mm 100         

2 Igla traumatska, crevna "Unimed ili 
ekvivalentno" komad 25 mm 50         

3 Igla traumatska, mišićna "Unimed ili 
ekvivalentno" komad 17 mm 50         

4 Igla traumatska, mišićna "Unimed ili 
ekvivalentno" komad 20 mm 50         

5 Igla traumatska, mišićna "Unimed ili 
ekvivalentno" komad 25 mm 50         

6 Igla traumatska, mišićna "Unimed ili 
ekvivalentno" komad 30 mm 50         

UKUPNO:           

     
PARTIJA 13 – UMBIKALNA PAMUČNA TRAKA 

rb. 
VRSTA MATERIJALA 

jed.mere VELIČINA količina Jedinična   
cena bez PDV 

PDV u 
% 

Ukupno 
vrednost bez 
PDV-a  Proizvođač 

1 Umbilikalna pamučna traka komad 3 mm x 25 cm 48         
UKUPNO:           
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PARTIJA 14 – KESE (NAVLAKE) STERILNE  

rb. 
VRSTA MATERIJALA 

jed.mere VELIČINA količina Jedinična   
cena bez PDV 

PDV u 
% 

Ukupno 
vrednost bez 
PDV-a  Proizvođač 

1 
Kesa (navlaka) sterilna za mikroskop, sa 
trakama za fiksaciju okulara i trakom za 
fiksaciju cele prekrivke mikroskopa 

komad 117x254 cm 50 
        

2 Kesa (navlaka) sterilna za pokretni 
rendgen aparat sa trakom za vezivanje komad 120x250 cm 50         

UKUPNO:           

         
PARTIJA 15 - KESE I FOLIJE ZA STERILIZACIJU U AUTOKLAVU  

rb. 
VRSTA MATERIJALA 

jed.mere VELIČINA količina Jedinična   
cena bez PDV 

PDV u 
% 

Ukupno 
vrednost bez 
PDV-a  Proizvođač 

1 RAVNA ROLNA ultra, u koturu bez 
falte~ Amcor ili ekv. kotur 32 cm x 70 m 5         

2 RAVNA ROLNA obična, u koturu bez 
falte~ Amcor ili ekv. kotur 20 cm x 200 m 5         

3 RAVNA ROLNA, u koturu bez falte~ 
Amcor ili ekv. kotur 30 cm x 200 m 5         

4 Nalepnica za plazmu sa indikatorom za 
aparat za markiranje~ Amcor ili ekv. kotur   2         

5 Kese za sterilizaciju ~ Amcor ili ekv. komad 100 x 250 mm 1000         
UKUPNO:           
          
PARTIJA 16 – TRAKE  ZA KONTROLU VLAŽNE STERILIZACIJE, 
PAPIR UMETNUTI I PAPIR ZA STERILIZACIJU  

rb. 
VRSTA MATERIJALA 

jed.mere VELIČINA količina Jedinična   
cena bez PDV 

PDV u 
% 

Ukupno 
vrednost bez 
PDV-a  Proizvođač 
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1 
Trake za kontrolu vlažne sterilizacije 
plave, sa indikatorom pare~ Amcor ili ekv. komad 18 x 50 m 55 

        

2 
Parir umetnuti 
beli,krep/plavi/zeleni,netkani 60 g~ Amcor 
ili ekv. 

komad 75 x 75 cm 2000 
        

3 Papir za sterilizaciju, beli/~ Amcor ili ekv. komad 120x120 cm 1500         
UKUPNO:           
          
PARTIJA 17 – BEND LIGATORI ZA VARIKSE JEDNJAKA 

rb. 
VRSTA MATERIJALA 

jed.mere DIMENZIJE količina Jedinična   
cena bez PDV 

PDV u 
% 

Ukupno 
vrednost bez 
PDV-a  Proizvođač 

1 BAND LIGATORI ZA  VARIKSE 
JEDNJAKA" COOK ili ekv" komplet sa 6  gumica 3         

UKUPNO:           
          
PARTIJA 18 – KANILA ZA TRAHEOSTOMU 

rb. 
VRSTA MATERIJALA 

jed.mere DIMENZIJE količina Jedinična   
cena bez PDV 

PDV u 
% 

Ukupno 
vrednost bez 
PDV-a  Proizvođač 

1 KANILA ZA TRAHEOSTOMU, bez 
balona,plasticne, sterilne komad N*5 10         

UKUPNO:           

   
PARTIJA 19 - KREMA  

rb. 
VRSTA MATERIJALA 

jed.mere VELIČINA količina Jedinična   
cena bez PDV 

PDV u 
% 

Ukupno 
vrednost bez 
PDV-a  Proizvođač 

1 
krema za lepljenje diska "Coloplast ili 
ekv" komad   10 
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2 
krema za negu koze oko stome "Coloplast 
ili ekv" komad   10 

        
UKUPNO:           

   
PARTIJA 20 – DEXTRANOMER I METALNA IGLA 

rb. 
VRSTA MATERIJALA 

jed.mere DIMENZIJE količina Jedinična   
cena bez PDV 

PDV u 
% 

Ukupno 
vrednost bez 
PDV-a  Proizvođač 

1 
Dextranomer 50 mg + Stabilizovana 
hijaluronska kiselina 15 mg + 0.9 % 
NaCL, sterilan "Deflux ili ekvivalentno" 

komad 1 ml 30 
        

2 Metalna igla komad   30         
UKUPNO:           

   
PARTIJA 21 - MATERIJAL ZA RENTGEN 

rb. 
VRSTA MATERIJALA 

jed.mere DIMENZIJE količina Jedinična   
cena bez PDV 

PDV u 
% 

Ukupno 
vrednost bez 
PDV-a  Proizvođač 

1 RO film, plavi dvoslojni "Kodak ili 
ekvivalentno" komad 13x18 1500         

2 RO film, plavi dvoslojni "Kodak ili 
ekvivalentno" komad 18x24 12000         

3 RO film, plavi dvoslojni "Kodak ili 
ekvivalentno" komad 24x30 12000         

4 RO film, plavi dvoslojni "Kodak ili 
ekvivalentno" komad 30x40 1000         

5 RO film, plavi dvoslojni "Kodak ili 
ekvivalentno" komad 35X43 3000         

6 RO film, plavi dvoslojni "Kodak ili 
ekvivalentno" komad 15x40 500         
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7 RO film, plavi dvoslojni "Kodak ili 
ekvivalentno" komad 20x40 600         

8 RO film, plavi dvoslojni "Kodak ili 
ekvivalentno" komad 35.6x35.6 3500         

9 Film DVB "Kodak ili ekvivalentno" komad 35 X 43 5500         
10 Razvijač "Kodak ili ekvivalentno" komad 5 L 30         
11 Fiksir "Kodak ili ekvivalentno" komad 5 L 30         

UKUPNO:           

   
PARTIJA 22 – PEDIJATRIJSKI SETOVI  

rb. 
  VRSTA MATERIJALA 

jed.mere MATERIJAL količina Jedinična   
cena bez PDV 

PDV u 
% 

Ukupno 
vrednost bez 
PDV-a  Proizvođač 

1 Pedijatrijski set za torakalnu drenažu 
trokomorski1800-2300 ml (CE) komad PVC free 200         

2 Pedijatrijski set za pleuralnu podvodnu 
drenažu do 2000 ml (CE) komad   80         

3 Pedijatrijski set za pleuralnu podvodnu 
drenažu do 90 ml (CE) komad staklo 50         

UKUPNO:           

           
 
 
PARTIJA 23 - SENZORI za monitor SIEMENS i DRAGER Delta+A165          

rb. 
VRSTA MATERIJALA 

jed.mere MATERIJAL količina Jedinična   
cena bez PDV 

PDV u 
% 

Ukupno 
vrednost bez 
PDV-a  Proizvođač 

1 
 Infant oxisensor TM od 3 do 20kg za 
monitor Siemens S1260  i Drager 
Delta(CE) 

komad   100 
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2 Neonatal oxisensor TM< 3 kg za monitor 
Siemens S1260 i Drager Delta(CE) komad   100         

3 
Pedijatrijski  oxisensor  TM od 10 do 50 
kg za monitor Siemens S1260  i Drager 
Delta(CE) 

komad   50 
        

UKUPNO:           
                  

PARTIJA 24 - Kivete za ACT II METRONIC         

rb. 
VRSTA MATERIJALA 

jed.mere   količina Jedinična   
cena bez PDV 

PDV u 
% 

Ukupno 
vrednost bez 
PDV-a  Proizvođač 

1 ACT kivete za ACT II Metronic  komad   900         
UKUPNO:           

    
PARTIJA 25 - PERFUZIONE VENSKE KANILE 

rb. 
 

 
VRSTA MATERIJALA 

jed.mere KONEKTOR količina Jedinična   
cena bez PDV 

PDV u 
% 

Ukupno 
vrednost bez 
PDV-a  Proizvođač 

1 

Pedijatrijska venska kanila sa savitljivim-
podesivim telom (malleable single stage) i 
žičanim ojačanjem zida, 12Fr (4,0mm), 
dužine 38,1cm 

komad  1/4” 20 

        

2 

Pedijatrijska venska kanila sa savitljivim-
podesivim telom (malleable single stage) i 
žičanim ojačanjem zida, 14Fr (4,7mm), 
dužine 38,1cm 

komad  1/4” 40 

        

3 

Pedijatrijska venska kanila sa savitljivim-
podesivim telom (malleable single stage) i 
žičanim ojačanjem zida, 16Fr (5,3mm), 
dužine 38,1cm 

komad 1/4” 50 
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4 

Pedijatrijska-adultna venska kanila sa 
savitljivim-podesivim telom (malleable 
single stage) i žičanim ojačanjem zida, 
18Fr (6,0mm), dužine 38,1cm 

komad 1/4”-3/8" 40 

        

5 

Pedijatrijska-adultna venska kanila sa 
savitljivim-podesivim telom (malleable 
single stage) i žičanim ojačanjem zida, 
20Fr (6,7mm), dužine 38,1cm 

komad 1/4”-3/8" 20 

        

6 

Pedijatrijska-adultna venska kanila sa 
savitljivim-podesivim telom (malleable 
single stage) i žičanim ojačanjem zida, 
22Fr (7,3mm), dužine 38,1cm 

komad 1/4”-3/8" 10 

        
UKUPNO:           

    
PARTIJA 26 - PERFUZIONE ARTERIJSKE KANILE 

rb.   VRSTA MATERIJALA jed.mere KONEKTOR količina Jedinična   
cena bez PDV 

PDV u 
% 

Ukupno 
vrednost bez 
PDV-a  Proizvođač 

1 
Pedijatrijska perfuziona arterijska kanila 
sa žičanim ojačanjem zida  i mandrenom, 
6Fr (2,0mm) dužine 22,9cm 

komad 1/4” sa 
ventom 10 

        

2 
Pedijatrijska perfuziona arterijska kanila 
sa žičanim ojačanjem zida  i mandrenom, 
8Fr (2,7mm) dužine 22,9cm 

komad 1/4” sa 
ventom 30 

        

3 
Pedijatrijska perfuziona arterijska kanila 
sa žičanim ojačanjem zida i mandrenom, 
10Fr (3,3mm) dužine 22,9cm 

komad 1/4” sa 
ventom 40 

        

4 
Pedijatrijska perfuziona arterijska kanila 
sa žičanim ojačanjem zida i mandrenom, 
12Fr (4,0mm) dužine 22,9cm 

komad 1/4” sa 
ventom 25 
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5 
Pedijatrijska perfuziona arterijska kanila 
sa žičanim ojačanjem zida i mandrenom, 
14Fr (4,7mm) dužine 22,9cm 

komad 1/4” sa 
ventom 15 

        

6 
Pedijatrijska perfuziona arterijska kanila 
sa žičanim ojačanjem zida i mandrenom, 
16Fr (5,3mm) dužine 22,9cm 

komad 1/4” sa 
ventom 5 

        

7 
Pedijatrijska perfuziona arterijska kanila 
sa žičanim ojačanjem zida i mandrenom, 
18Fr (6,0 mm) dužine 22,9cm 

komad 1/4” sa 
ventom 5 

        

8 
Pedijatrijska perfuziona arterijska kanila 
sa žičanim ojačanjem zida i mandrenom, 
20Fr (6,7 mm) dužine 22,9cm 

komad 1/4” sa 
ventom 5 

        
UKUPNO:           

    
PARTIJA 27 - PERFUZIONE ANTEROGRADNE KANILE 

rb. VRSTA MATERIJALA jed.mere KONEKTOR količina Jedinična   
cena bez PDV 

PDV u 
% 

Ukupno 
vrednost bez 
PDV-a  Proizvođač 

1 

Pedijatrijska anterogradna perfuziona 
kanila (aortic root cannulae) sa 
standardnim vrhom i standardnim vodičem 
18ga(4Fr), dužine 6,4cm 

komad   20 

        

2 

Adultna anterogradna perfuziona kanila 
(aortic root cannulae) sa standardnim 
vrhom i standardnim vodičem 18ga(4Fr), 
dužine 14,0cm 

komad   50 

        

3 

Adultna anterogradna perfuziona kanila 
(aortic root cannulae) sa standardnim 
vrhom i standardnim vodičem 16ga(5Fr), 
dužine 14,0cm 

komad   20 
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4 

Adultna anterogradna perfuziona kanila 
(aortic root cannulae) sa standardnim 
vrhom i standardnim vodičem 14ga(7Fr), 
dužine 14,0cm 

komad   10 

        
UKUPNO:           

   
PARTIJA 28 – POLIURETANSKA KANILA (KANILE ZA ARTERIOTOMIJU) 

rb. 
VRSTA MATERIJALA 

jed.mere KONEKTOR količina Jedinična   
cena bez PDV 

PDV u 
% 

Ukupno 
vrednost bez 
PDV-a  Proizvođač 

1 Poliuretanska kanila sa olivastim vrhom 
2mm   

komad Ženski Luer 20 
        

UKUPNO:           

    
PARTIJA 29 - Perfuzioni  sakeri i sampovi 

rb. VRSTA MATERIJALA jed.mere KONEKTOR količina Jedinična   
cena bez PDV 

PDV u 
% 

Ukupno 
vrednost bez 
PDV-a  Proizvođač 

1 
Pedijatrijski intrakardijalni samp za 
atraumatsku sukciju unutar srčanih 
šupljina 12Fr(4,0mm), dužina 30,5cm 

komad 1/4” 20 
        

2 
Pedijatrijski intrakardijalni samp za 
atraumatsku sukciju unutar srčanih 
šupljina 20Fr(6,7mm), dužina 30,5cm 

komad  1/4” 10 
        

3 Perikardijalni samp sa čeličnim ojačanjem 
na vrhu, dužina 38,1 cm komad 1/4” 20         

4 Pedijatrijski saker 6 Fr sa drškom i mekim 
vrhom od 10Fr komad 1/4” 50         

UKUPNO:           
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PARTIJA 30 – PEDIJATRIJSKI SETOVI ZA ZAOMČAVANJE 

rb. 
VRSTA MATERIJALA 

jed.mere   količina Jedinična   
cena bez PDV 

PDV u 
% 

Ukupno 
vrednost bez 
PDV-a  Proizvođač 

1 Pedijatrijski   set za zaomčavanje sa sedam 
cevčica, dužina 14,0cm komad   80         

2 Pedijatrijski   set za zaomčavanje sa deset 
cevčica, dužina 14,0cm  komad   20         

UKUPNO:           

    
PARTIJA 31 - PERFUZIONE KANILE 

rb. VRSTA MATERIJALA jed.mere KONEKTOR količina Jedinična   
cena bez PDV 

PDV u 
% 

Ukupno 
vrednost bez 
PDV-a  Proizvođač 

1 

Pedijatrijska venska kanila za direktnu 
kanulaciju sa metalnim vrhom pod pravim 
uglom (single stage) i žičanim ojačanjem 
zida, 12Fr (4,0mm), dužine 35,6cm 

komad  1/4” 30 

        

2 

Pedijatrijska venska kanila za direktnu 
kanulaciju sa metalnim vrhom pod pravim 
uglom (single stage) i žičanim ojačanjem 
zida, 14Fr (4,7mm), dužine 35,6cm 

komad  1/4” 30 

        

3 

Pedijatrijska venska kanila za direktnu 
kanulaciju sa metalnim vrhom pod pravim 
uglom (single stage) i žičanim ojačanjem 
zida, 16Fr (5,3mm), dužine 35,6cm 

komad 1/4” 20 
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4 

Pedijatrijska venska kanila za direktnu 
kanulaciju sa metalnim vrhom pod pravim 
uglom (single stage) i žičanim ojačanjem 
zida, 18Fr (6,0mm), dužine 35,6cm 

komad 1/4” -3/8" 10 

        

5 

Pedijatrijska venska kanila za direktnu 
kanulaciju sa metalnim vrhom pod pravim 
uglom (single stage) i žičanim ojačanjem 
zida, 20Fr (6,7mm), dužine 35,6cm 

komad 1/4” -3/8" 10 

        
UKUPNO:           

    
OKSIGENATORI 

PARTIJA 32 -  NEONATALNI OKSIGENATOR PROTOKA DO 700 ml/min 

rb. 
VRSTA MATERIJALA 

jed.mere   količina Jedinična   
cena bez PDV 

PDV u 
% 

Ukupno 
vrednost bez 
PDV-a  Proizvođač 

1 
Neonatalni oksigenator protoka do 
700ml/min (statičkog prajming volumena 
oksigenatora do 35ml ) sa odgovarajućim 
neonatalnim setom linija*(CE) 

komad   10 

        
UKUPNO:           
* set obuhvata:   1. konektore, creva , sakere prema nacrtu, 2. set za krvnu kardioplegiju, 3.  
dodatne linije za izvođenje modifikovane ultrafiltracije, 4. kivetu za kontinuirano merenje 
saturacije O2, hemoglobina i hematokrita  venske krvi za aparat TERUMO CDI 500.   

   
PARTIJA 33 -  PEDIJATRIJSKI OKSIGENATOR PROTOKA DO 2000 ml/min 

rb. 
VRSTA MATERIJALA 

jed.mere   količina Jedinična   
cena bez PDV 

PDV u 
% 

Ukupno 
vrednost bez 
PDV-a  Proizvođač 
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1 
Pedijatrijski oksigenator protoka do 
2000ml/min (statičkog prajming volumena 
oksigenatora do 50ml ) sa odgovarajućim 
neonatalnim setom linija** (CE) 

komad   55 

        
UKUPNO:           
** set obuhvata:  1. konektore, creva, sakere prema nacrtu,  2. set za krvnu kardioplegiju, 3. 
kivetu za kontinuirano merenje saturacije O2, hemoglobina i hematokrita  venske krvi za 
aparat TERUMO CDI 500.  

    
PARTIJA 34 -  PEDIJATRIJSKI OKSIGENATOR PROTOKA DO 3200 ml/min 

rb. 
VRSTA MATERIJALA 

jed.mere   količina Jedinična   
cena bez PDV 

PDV u 
% 

Ukupno 
vrednost bez 
PDV-a  Proizvođač 

1 
Pedijatrijski oksigenator protoka do 
3200ml/min (statičkog prajming volumena 
oksigenatora do 95ml) sa odgovarajućim 
infant setom  linija*** (CE) 

komad   30 

        
UKUPNO:           
*** set obuhvata:  1. konektore, creva, sakere prema nacrtu,  2. set za krvnu kardioplegiju, 
3. kivetu za kontinuirano merenje saturacije O2, hemoglobina i hematokrita  venske krvi za 
aparat TERUMO CDI 500.  

   
PARTIJA 35 -  OKSIGENATOR PROTOKA DO 5000 ml/min 

rb. 
VRSTA MATERIJALA 

jed.mere   količina Jedinična   
cena bez PDV 

PDV u 
% 

Ukupno 
vrednost bez 
PDV-a  Proizvođač 
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1 
Oksigenator protoka do 5000ml (statičkog 
prajming volumena oksigenatora do 
160ml) sa odgovarajućim pedijatrijskim 
setom linija**** (CE) 

komad   5 

        
UKUPNO: 650.000         
****  set obuhvata:  1. konektore, creva, sakere prema nacrtu,  2. set za krvnu kardioplegiju 
3. dodatne linije za izvodjenje modifikovane ultrafiltracije  4. kivetu za kontinuirano 
merenje saturacije O2, hemoglobina i hematokrita  venske krvi  za aparat TERUMO CDI 
500 

    
PARTIJA 36 – HOMOKONCENTRATOR 

rb. 
VRSTA MATERIJALA 

jed.mere   količina Jedinična   
cena bez PDV 

PDV u 
% 

Ukupno 
vrednost bez 
PDV-a  Proizvođač 

1 
 Hemokoncentrator , površine 0,25m² , 
statičkog prajming volumena  30ml sa 
odgovarajućim setom linija 

komad   100 
        

UKUPNO:           
 
 
  

PARTIJA 37 -Arterijski šant senzor za aparat TERUMO 

rb. 
VRSTA MATERIJALA 

jed.mere   količina Jedinična   
cena bez PDV 

PDV u 
% 

Ukupno 
vrednost bez 
PDV-a  Proizvođač 

1 
Arterijski šant senzor za kontinuirano 
merenje saturacije O2 ,CO2 i gasne 
analize arterijske krvi  za aparat TERUMO 
CDI 500 

komad   80 

        
UKUPNO:           
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PARTIJA 38 -Samolepljiva trakica za senzor nivoa krvi 

rb. 
VRSTA MATERIJALA 

jed.mere   količina Jedinična   
cena bez PDV 

PDV u 
% 

Ukupno 
vrednost bez 
PDV-a  Proizvođač 

1 

Samolepljiva trakica za senzor nivoa krvi 
u kardiotomu , za konekciju senzora 
mašine za ekstrakorporalni krvotok 
Stockert S5 

komad   100 

        
UKUPNO:           

    
PARTIJA 39 – PEDIJATRIJSKI   ECMO OKSIGENATOR PROTOKA DO 2300 
ml/min 

rb. 
VRSTA MATERIJALA 

jed.mere   količina Jedinična   
cena bez PDV 

PDV u 
% 

Ukupno 
vrednost bez 
PDV-a  Proizvođač 

1 

Pedijatrijski ECMO oksigenator protoka 
do 2300ml/min (statičkog prajming 
volumena oksigenatora do 90ml) sa 
odgovarajućim pedijatrijskim setom linija 
* (CE) 

komad   4 

        
UKUPNO:           

  PARTIJA 40 – PEDIJATRIJSKI    ECMO OKSIGENATOR PROTOKA DO 4000 
ml/min 

rb. 
VRSTA MATERIJALA 

jed.mere   količina Jedinična   
cena bez PDV 

PDV u 
% 

Ukupno 
vrednost bez 
PDV-a  Proizvođač 
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1 

Pedijatrijski ECMO oksigenator protoka 
do 4000ml/min (statičkog prajming 
volumena oksigenatora do 190ml) sa 
odgovarajućim pedijatrijskim setom linija 
** (CE) 

komad   2 

        
UKUPNO:           

   
PARTIJA 41 - CentriMag pumpa za aparat Levitronix 

rb. 
VRSTA MATERIJALA 

jed.mere   količina Jedinična   
cena bez PDV 

PDV u 
% 

Ukupno 
vrednost bez 
PDV-a  Proizvođač 

1 

CentriMag pumpa za aparat Levitronix, za 
cirkulatornu podršku / ekstrakorporalnu 
membransku oksigenaciju, sa 
odgovarajućim setom linija za cirkulatornu 
podršku  (CE) 

komad   2 

        
UKUPNO:           

    
PARTIJA 42 - PediVas pumpa za aparat Levitronix 

rb. 
VRSTA MATERIJALA 

jed.mere   količina Jedinična   
cena bez PDV 

PDV u 
% 

Ukupno 
vrednost bez 
PDV-a  Proizvođač 

1 

PediVas pumpa za aparat Levitronix, za 
cirkulatornu podršku / ekstrakorporalnu 
membransku oksigenaciju, sa 
odgovarajućim setom linija za cirkulatornu 
podršku  (CE) 

komad   3 

        
UKUPNO:           
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HEMATOLOGIJA 
 
PARTIJA 43 – TEST ZA TRAKE ZA URIN 

rb. 
VRSTA MATERIJALA 

jed.mere   količina Jedinična   
cena bez PDV 

PDV u 
% 

Ukupno 
vrednost bez 
PDV-a  Proizvođač 

1 TEST TRAKE ZA URIN-sa 10 
parametara komad   18.000         

UKUPNO:           

   
PARTIJA 44 – POSUDE ZA URIN 

rb. 
VRSTA MATERIJALA 

jed.mere   količina Jedinična   
cena bez PDV 

PDV u 
% 

Ukupno 
vrednost bez 
PDV-a  Proizvođač 

1 POSUDE ZA URIN  komad   27.000         
UKUPNO:           
          
PARTIJA 45 – SISTEM ZA UZIMANJE KRVI ZA EDTA 

rb. 
VRSTA MATERIJALA 

jed.mere veličina količina Jedinična   
cena bez PDV 

PDV u 
% 

Ukupno 
vrednost bez 
PDV-a  Priozvođač 

1 
SISTEM ZA UZIMANJE KRVI  sa 
EDTA, sa kapilarom koja prolazi kroz 
zapusac   

komad 0,25 ml 
55000         

UKUPNO:           
          
PARTIJA 46 - LANCETE 

rb. 
VRSTA MATERIJALA 

jed.mere veličina količina Jedinična   
cena bez PDV 

PDV u 
% 

Ukupno 
vrednost bez 
PDV-a  Proizvođač 
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1 LANCETE - sterilne, jednokratne, 
"Spektar ili ekv." komad   120.000         

UKUPNO:           
          
PARTIJA 47 –EPRUVETE ZA CENTRIFUGU 

rb. 
VRSTA MATERIJALA 

jed.mere oblik količina Jedinična   
cena bez PDV 

PDV u 
% 

Ukupno 
vrednost bez 
PDV-a  Proizvođač 

1 Epruvete za centrifugu, graduisana, 
staklena komad 10 ml 300         

UKUPNO:           
          
PARTIJA 48 – MAY GRUENWALD I GIEMSA 

rb. 
VRSTA MATERIJALA 

jed.mere oblik količina Jedinična   
cena bez PDV 

PDV u 
% 

Ukupno 
vrednost bez 
PDV-a  Proizvođač 

1 MAY GRUENWALD komad 100 ml 64         

2 GIEMSA komad 100 ml 96         
UKUPNO:           
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Напомена: 
 Спецификација са структуром цене мора бити откуцана или читко исписана штампаним 
словима и бројевима, хемијском оловком 
 
Спецификација са структуром цене мора потписати одговорно лице понуђача. 
 
Спецификацију са структуром цене  оверити печатом. 
 
Рубрика укупно без пореза на додату вредност се попуњава тако што се помноже рубрике: 
Количина  x Јединична цена. 
 
 
 
 
 
 
 
Датум и место:                             (штампано име и презиме овлашћеног лица) 
 
________________                   ________________________ 
                                                              М.П.                  (потпис овлашћеног лица) 
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Образац бр. 5 
 

ОБРАЗАЦ 
ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ 

 
 
 Понуђач може у оквиру понуде да достави укупан износ и структуру трошкова 
припремања понуде. 
 Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити 
од наручиоца накнаду трошкова. 
 
 

 

 

 

 

 

 

Укупан износ трошкова: 
 

 
   
 

 Потпис овлашћеног лица 
М.П.  
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Образац бр.  6 
 
 

ИЗЈАВА О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 
 
 
 
 
Понуђач: _________________________________ под пуном материјалном и кривичном 
одговорношћу потврђује да је понуду за јавну набавку добара – Набавка потрошног 
материјала, Јн бр. – В- 20/13 Партије бр._________________________ на основу јавног 
позива објављеног на «Порталу јавних набавки» дана _____.12.2013.г., поднео независно, без 
договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима. 
 
 
 
 
 
 
 
Датум. __________ 
 
                                                                         М.П.       
                                                                                                                ПОНУЂАЧ 
 
                                                                                                   __________________________ 
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Образац бр. 7 
 
 

МОДЕЛ УГОВОРА 
 

НАБАВКА : Потрошног материјала 
Партија бр. _______________________________ 

 
закључен у Београду,  дана (уписује наручилац) године, између: 
 

1.УНИВЕРЗИТЕТСКА ДЕЧЈА КЛИНИКА, улица Тиршова 10, 11 000 Београд,  
 ПИБ: ___________,МБ: ____________: , коју заступа директор Доц.др. Зоран Радојичић (у 
даљем тексту: Наручилац) 

 
и 
 

2. 
 
__________________________________________________________________, 
 
ул. _______________________________________________________, бр. _____, 
ПИБ:______________, М.Б. ________________ 
 
кога заступа директор _______________________________________________, (у даљем 
тексту: Давалац услуга) 
 
_________________________________________________ (члан групе Понуђача). 
__________________________________________________(члан групе Понуђача). 
_________________________________________________ (члан групе Понуђача). 
_________________________________________________ (члан групе Понуђача).  
 
(све попуњава понуђач) 
 

УВОДНЕ ОДРЕДБЕ 
Члан 1. 

 
Наручилац је, на основу члaна 32. Закона о јавним набавкама („Сл.гласник РС“ бр.124/2012), 
спровео отворени поступак јавне набавке за набавку добара бр. В-20/13 - Партија 
бр.____________________________ (Навести број партије за коју се подноси понуда),  
 
Испоручилац добара је на основу позива за подношење понуда објављеног на Порталу јавних 
набавки _________.2013. године, доставио понуду број:______________ од __________ 
године (све попуњава Понуђач). 
 
Наручилац је, на основу Извештаја комисије о стручној оцени понуда, сачињеног у складу са 
чланом 105. Закона о јавним набавкама и Одлуке о додели уговора број: ____од ___ године 
(попуњава Наручилац), донете у складу са чланом 108. Закона о јавним набавкама, изабрао 
Испоручиоца добара за набавку предметних добара. 
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ПРЕДМЕТ УГОВОРА 
 

Члан 2. 
 
Предмет овог Уговора је набавка потрошног материјала – обликован по партијама, у 
свему према конкурсној документацији Наручиоца, број В- 20/13, и прихваћеној понуди 
Испоручиоца број _________ од ___________. године (попуњава Понуђач), које чине 
саставни део овог Уговора. 
 
Испоручилац се обавезује да, према потребама Наручиоца, изврши испоруку канцеларијског 
материјала по следећим ценама: 
(спецификација добара је изостављана и биће унета у оригинал уговора). 
 
Добра  из става 1  овог члана Испоручилац  извршава са подизвођачем: 
 
____________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
(попуњава Понуђач који наступа са подизвођачем) 
 
 

ВРЕДНОСТ УГОВОРА 
 

Члан 3. 
 
Укупна вредност уговора без обрачунатог ПДВ-а из члана 1. овог Уговора, износи : 
 
______________________________  динара 
 
________________________________________________________________ 
 
(словима) 
 
Укупна вредност уговора са обрачунатим ПДВ-ом из члана 1. овог Уговора износи  : 
 
_____________________________  динара 
 
_______________________________________________________________ 
 
(словима) 
 
(све попуњава Понуђач) 
 

Члан 4. 
 
Уговорена цена из члана 2. овог Уговора обухвата све трошкове везане за извршење 
предмета уговора (трошкове транспорта , истовара у магацин Наручиоца). 
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УСЛОВИ И НАЧИН ПЛАЋАЊА 
Члан 5. 

 
Наручилац ће уговорену цену из члана 3. овог Уговора са обрачунатим порезом на додату 
вредност исплатити Испоручиоцу у року од  ________ (попуњава понуђач) дана од 
испостављене фактура од стране Испоручиоца за испоручену количину добара уз коју је 
приложена отпремница и оверен Записник о квантитативном и квалитативном пријему. 
 

РОК ИСПОРУКЕ 
 

Члан 6. 
 
Рок испоруке: сукцесивно према потребама наручиоца 
 

СРЕДСТВА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА 
 

Члан 7. 
 
Меница за добро извршење посла 
Испоручилац се обавезује да, у року од 7 (седам) дана од дана пријема овог Уговора на 
потпис, Наручиоцу достави потписан уговор и бланко соло меницу са меничним овлашћењем 
за добро извршење посла у износу од 10% вредности уговора без ПДВ-а, са роком важења 30 
дана дуже од окончања уговора, односно истека рока за коначно извршење посла и картон 
депонованих потписа оверен од банке (овера не старија од месец дана од дана закључења 
уговора). 
 
Уколико Испоручилац не достави меницу за добро извршење посла у року из претходног 
става, сматраће се да је одустао од закључења уговора, те да овај уговор неће производити 
никакво правно дејство. 
 
Наручилац је овлашћен да наплати меницу за добро извршење посла у случају да 
Испоручилац не испуни своје уговорне обавезе у погледу начина, услова и рока испоруке, 
предвиђених овим уговором 
 
Достављене менице морају бити регистроване у Регистру меница и овлашћења који води 
Народна банка Србије, у складу са Одлуком о ближим условима, садржини и начину вођења 
Регистра меница и овлашћења („Сл. гласник РС“, бр. 56/2011). 
 
Доказује се достављањем штампаног доказа - извода (Резултати претраге регистра меница и 
регистра овлашћења) са Интернет странице Народне банке Србије, као доказа о извршеној 
регистрацији менице 
 
 

ПЕНАЛИ (УГОВОРНА КАЗНА) 
Члан 8. 

 
Уколико Испоручилац не изврши уговорене обавезе, које су предмет Уговора у уговореном 
року, Наручилац има право да наплати уговорну казну, и то 0,2 % од вредности предмета 
уговора, за сваки дан закашњења, а највише у износу од 5 % од укупне вредности уговорених 
добара. Наплата уговорне казне ће се вршити одбијањем од рачуна при исплати и то без 
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претходне најаве, с тим што је обавезан да у писаној форми саопшти Испоручиоцу 
зарачунате уговорне казне за које је рачун умањен. 
 
Ако ПРОДАВАЦ не изврши уговорне обавезе, једнострано раскине уговор или закасни више 
од 25 дана од рока утврђеног у члану 2. овог уговора, КУПАЦ, без образложења и без 
сагласности ПРОДАВЦА има право да депоновани инструмент обезбеђења (меницу) у 
вредности од 10% укупне вредности уговора, поднесе на наплату банци. 
 

КВАНТИТАТИВНИ И КВАЛИТАТИВНИ ПРИЈЕМ 
 

Члан 9. 
 
Квантитативни и квалитативни пријем добара извршиће комисија састављена од 
представника наручиоца и испоручиоца, о чему ће бити сачињен Записник о квантитативном 
и квалитативном пријему. 
Број Записника о квалитативном и квантитативном пријему одговараће броју испорука. 
Квантитативни и квалитативни пријем предмета уговора извршиће се у магацину Наручиоца. 
 

Члан 10. 
 
Ако дође до било каквог квантитативног или квалитативног одступања, представници 
Наручиоца и Испоручиоца сачиниће Записник са примедбама који ће Испоручиоца 
обавезивати да их у року од 7 (седам) дана отклони и процес испоруке усагласи са условима 
из конкурсне документације. У супротном, Наручилац ће раскинути овај Уговор и 
реализовати меницу за добро извршење посла на износ од 10% од вредности Уговора без 
ПДВ-а. 
 
 

ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 11. 
 
Уговор ступа на снагу даном  обостраног потписивања  уговорних страна и достављањем 
средстава финансијских средстава  ближе одређених у члану 7. овог уговора. 
 
Уговор се закључује на период од годину дана од дана потписивања.  
  
Уговор престаје да важи по истеку рока из претходног става, а пре тога уколико су 
потрошена средства која су намењена за набавку предметних добара ближе одређених у 
члана 3. овог Уговора.  
 

 
Све евентуалне измене и допуне уговора, морају бити сачињене у писаној форми и потписане 
од стране овлашћених заступника обе уговорне стране. 
 

Члан 12. 
 
За све што није регулисано овим Уговором, сходно се примењују одредбе Закона о 
облигационим односима. 
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Члан 13. 
 
За евентуално настале спорове надлежан је Привредни суд у Београду. 
 

Члан 14. 
 
Уговор је сачињен у 6 (шест) истоветних примерака од којих свакој уговорној страни 
припада по 3 (три) примерка. 
 
 

За НАРУЧИОЦА                      За ИСПОРУЧИОЦА 
        Директор                                                         Директор 
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Образац бр. 8 

 
ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ  ДА ПОНУЂАЧ ИСПУЊАВА УСЛОВЕ ИЗ   ВАЖЕЋИХ 

ПРОПИСА О ЗАШТИТИ НА РАДУ, ЗАПОШЉАВАЊУ И  УСЛОВИМА РАДА 
 
 
 
 
 

И З Ј А В  А 
 
Под кривичном, материјалном и моралном одговорношћу изјављујемо да смо испунили 
обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима 
рада. 
 
 
 
Место и датум:                                           Понуђач (назив) 
                                                                                    _____________________________ 
_____________                                                     
 
                                                                                 __________________________________ 
                                                            М.П.   
                                                                                 __________________________________ 
                                                                                (Име, презиме и потпис одговорне особе)  
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Образац бр.9 

 
ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОНУЂАЧА ДА ПОНУЂЕНА ДОБРА У СВЕМУ ОДГОВАРАЈУ 

УСЛОВИМА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 
 
 

 
И З Ј А В А 

 
Под пуном моралном, кривичном и материјалном одговорношћу изјављујемо да понуђена 
добра у отвореном поступку број В -20/13 за потребе Универзитетске дечје клинике, у свему 
одговарају техничкој спецификацији.  
 
 
Место и датум:           Понуђач (назив)__________________________ 
       ______________                                                     
 
                                                                                 __________________________________ 
                                                            М.П.   
                                                                                 __________________________________ 
                                                                                (Име, презиме и потпис одговорног лица)  
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Образац бр. 10                      

 

МЕНИЧНО ПИСМО- ОВЛАШЋЕЊЕ 
(доставља се уз понуду) 
На основу Закона о меници ( ''СЛ. Лист ФНРЈ бр. 16/65, 54/70, 57/89 и 46/96), Закона о 
платном промету (''Сл. Лист СРЈ'' број 3/2002), Одлуке  Гувернера НБЈ о облику, садржини и 
начину коришћења јединствених инструмената платног промета (''Сл.лист СРЈ'' број 29/2002 
и 30/2002) и Одлуке о облику, садржини и начину коришћења јединствених инструмената 
платног промета (''Сл. Лист СРЈ'' бр. 34/2002), 
Предузеће ________________________________из ______________________, даје 
 

МЕНИЧНО ПИСМО-ОВЛАШЋЕЊЕ 
за озбиљност понуде 

за корисника бланко-сопствених меница 
 

Предузеће ________________________________,из _____________________, предаје   
   (навести фирму)                                (место) 
Универзитетска дечја клиника, ул. Тиршова бр. 10)), бланко-сопствену меницу                                                     
________________________________________________________________________________
_______ 

(навести серијски број  менице) 
да депоноване сопствене менице може предати Банци на наплату, по основу неиспуњења 
обавеза по  понуди број __________________ од ___________године и то на терет рачуна 
који је отворен код Банке:_______________________________________________                
________________________________________________________________________________
_. 

(навести банку и број текућег рачуна) 
На основу овог овлашћења Универзитетска дечја клиника, ул. Тиршова бр. 10 може 
попунити менице са клаузулом ''без протеста“, платива на први позив, са роком доспећа „по 
виђењу“   на износ од _____________________ дин. по основу напред наведене понуде, а у 
случају:                                          (3% вредности понуде) 
а) да Понуђач повуче своју понуду у току периода важности понуде и 
б) да Понуђач, у случају да Корисник гаранције прихвати његову понуду: 

- не потпише Уговор о предмету нјавне набавке __________________________ (навести 
врсту добара),  

             сагласно прихваћеним условима из конкурсне документације; 
- не достави гаранцију за добро извршење посла сагласно условима из конкурсне  

документације. 
 
Дужник се одриче права: 

 на повлачење овог овлашћења; 
 на опозив овог овлашћења; 
 на стављање приговора на задужење по овом основу за наплату; 
 на сторнирање задужења по овом основу за наплату. 

 
Менице су потписане од стране овлашћених лица (прилог: оверена копија картона 
депонованих потписа овлашћених лица за располагање средствима на рачунима). 
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Прилог: бланко-сопствена меница у вредности од __________________________ динара; 
Ово овлашћење сачињено је у 2 (два) истоветна примерка и то један за примаоца, а други за 
даваоца меничног овлашћења. 
                                    
Место и датум:                                                                              Понуђач: 

_______________                                               _____________________________________                          

                                                                            (штампано име и презиме одговорне особе) 

                                                                       М.П.                                   

______________________________________ 

                                                                  (читак отисак печата)                         (пун потпис) 

 
напомена: доставља се са меницом и картоном депонованих потписа уз понуду 
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   Образац бр. 11 
 

И З Ј А В А    П О Н У Ђ А Ч А 
О ИЗДАВАЊУ ИНСТРУМЕНТА ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА УГОВОРНЕ ОБАВЕЗЕ 
 
 
Беспоговорно се обавезујемо да ћемо приликом закључења уговора издати Купцу 
инструмент  обезбеђења уговорних обавеза –  бланко сопственe менице (само потписане и 
оверене у складу са картоном депонованих потписа), као гаранцију испуњења уговорне 
обавезе, односно као гаранцију за добро извршење посла. 
Сагласни смо да се, по захтеву Купца, издати инструмент обезбеђења плаћања може поднети 

Банци код које се води рачун Продавца и то у случају да Продавац једнострано раскине 

уговор или закасни са испуњењем уговорне обавезе.  

Сагласни смо да уз бланко оверене менице, приложимо и: 
Копију картона депонованих потписа овлашћених лица издат од стране банке код које се 
води рачун Продавца, на којој се јасно виде депоновани потписи и печат фирме Продавца, 
оверену оригиналним печатом банке са датумом овере (овера не старија од месец дана од 
дана отварања понуде).  
Менично овлашћење да се меница, без сагласности Продавца, може поднети пословној банци 
на наплату у износу од 10% од укупне вредности уговора у случају неиспуњења уговорних 
обавеза, закашњења са квалитативним пријемом уговорених добара више од 25 дана или 
једностраног раскида уговора.  
  
 
Место и датум:                                                                                                 Понуђач: 
_______________                                                                       ___________________________ 
                                                                                     (штампано име и презиме  одговорне особе) 
                                                                  М.П.                                    
                                                                                                       __________________________ 
                                                     (читак отисак печата)                                  (потпис) 
   
Напомена: Изјава се прилаже уз понуду а менице и менично овлашћење уз бланко меницу за 
добро извршење посла се достављају приликом потписивања уговора. 


