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Прилог 1

УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ
Образац бр. 1 – Образац понуде
Образац бр. 2 – Менично писмо – овлашћење
Образац бр. 3 – Образац трошкова припреме понуде
Образац бр. 4 – Изјава о независној понуди
Образац бр. 5 – Изјава да понуђач испуњава услове из важећих прописа о
заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као
и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења
понуда
Образац бр. 6 – Изјава понуђача о издавању инструмената обезбеђења уговорне
обавезе
Образац бр. 7 – Изјава о достављању узорака
Образац бр. 8 – Изјава о достављању каталога
Модел уговора
Техничка спецификација добара

НАПОМЕНА:
Приликом израде понуде, молимо да предметну конкурсну документацију детаљно
проучите и у свему поступите по њој. За додатне информације и објашњења, потребно је
да се благовремено обратите наручиоцу. Заитересована лица дужна су да прате портал
Јавних набавки и интернет страницу наручиоца како би благовремено били обавештени
о изменама, допунама и појашњењима конкурсне документације, јер је наручилац у
складу са чл. 63. став 1. Закона дужан да све измене и допуне конкурсне документације
објави на Порталу Јавних набавки и на интернет страници наручиоца. У складу са чл.
63. став 2. и 3. Закона о јавним набавкама, наручилац ће додатне информације или
појашњења у вези са припремањем понуде, објавити на Порталу јавних набавки и на
својој интернет страници.
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I ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ
1) Наручилац:
Универзитетска дечја клиника“, Тиршова 10, 11000 Београд (у даљем тексту: Наручилац).
2) Врста поступка и законска регулатива:
Предметна набавка се спроводи у отвореном поступку јавне набавке у складу са Законом и
подзаконским актима којима се уређују јавне набавке.
3) Предмет јавне набавке:
Набавка добара – медицински технички материјал за потребе Универзитетске дечје клинике,
обликована по партијама.
Понуђена добра морају у целини да одговарају захтевима из конкурсне документације.
4) Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци.
5) Контакт особа: Биљана Симоновић, е-маил: biljana.simonoviс@udk.bg.ac.rs, интернет
адреса наручиоца: www.tirsova.rs.
II ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
1. Предмет јавне набавке
Предмет јавна набавке бр. В-14/2019 је набавка добара – медицински технички материјал за
потребе Универзитетске дечје клинике, обликована по партијама, а према спецификацији која
чини саставни део Конкурсне документације.
Назив и ознака из општег речника:
33190000 – Разни медицински уређаји и производи
33140000 – Медицински потрошни материјал
2. Партије
Набавка је обликована у 73 (седамдесетри) целине (партије).
Објављујемо партије и процењену вредност за сваку партију:
-

Партија 1: Plava traka za kontrolu parne sterilizacije sa indikatorom – 20.000,00 динара без
пдв-а;
Партија 2: EKG papir za aparat ECG 300G CONTECT – 4.000,00 динара без пдв-а
Партија 3: Termo papir za ultrazvuk: 259.000,00 динара без пдв-а
Партија 4. Etikete za softverski sistem za laboratoriju - SLIS: 21.600,00 динара без пдв-а
Партија 5: EKG papir za aparat proizvođača SCHILLER: 144.900,00 динара без ПДВ-а
Партија 6: Trake za aparat ACL 7000: 10.400,00 динара без пдв-а
Партија 7: Manžetne za merenje NPB kompaktibilna sa pacijent monitorom Draeger / Philips
IntelliVue - višekratna : 76.700,00 динара без ПДВ-а
Партија 8: Nož za sečenje gaze za mašinu “Kuris Novita Standard”: 7.200,00 динара без
ПДВ-а
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-

Партија 9: Nazalne kanile za oksigenoterapiju:15.500,00 динара без ПДВ-а
Партија 10: Sijalice za mikroskop LEICA 2500 DM, ZEISS – 11.070,00 динара без пдв-а;
Партија 11: Elektrode I peristaličke pumpe za apaart Roche 9180 – 176.791,00 динара без
пдв-а
Партија 12: Еlektrode tenjiraste EEG-EP AG/AGCI: 45.600,00 динара без пдв-а
Партија 13. Jednokratni SpO2 senzor za pacijent monitore: 116.400,00 динара без пдв-а
Партија 14: Sisteni za ULRICH (MISISIPI) pumpu MR/CT: 592.000,00 динара без ПДВ-а
Партија 15: Silikonski balon za reanimaciju:147.000,00 динара без пдв-а
Партија 16: Potrošni materijal za inhalatore : 22.000,00 динара без ПДВ-а
Партија 17: Maske za mehaničku ventilaciju oivičene sa jastučetom na naduvavanje:
34.800,00 динара без ПДВ-а
Партија 18: Potrošni materijal za bronhijalni aspirator DRAGER: 9.600,00 динара без ПДВа
Партија 19: Elektrode za magnetno polje – 54.000,00 динара без пдв-а;
Партија 20: EKG elektrode-jednokratne – 282.000,00 динара без пдв-а
Партија 21: Nožić za mašinu za sečenje gipsa: 65.000,00 динара без пдв-а
Партија 22. Kramerove šine I špatule: 143.600,00 динара без пдв-а
Партија 23: Toplomeri: 44.800,00 : динара без пдв-а
Партија 24: Manžetne za pritisak I poveske: 46.000,00 динара без ПДВ-а
Партија 25: Kiseonička maska O2Star ili odgovarajuće:12.510,00 динара без ПДВ-а
Партија 26: manžetne za 24h holter monitoring krvnog pritiska Spacelabs: 258.500,00
динара без ПДВ-а
Партија 27: Elektrode za bioimpentancu BCM: 33.840,00 динара без ПДВ-а
Партија 28: Potrošni materijal za aparat za urodinamska istraživanja SOLAR silver U4-2:
103.800,00 динара без пдв-а;
Партија 29: Hemijska I biološka kontrola suve I vlažne sterilizacije – 219.060,00 динара без
пдв-а
Партија 30: Senzor za monitoring NIHON KOHDEN: 75.000,00 динара без пдв-а
Партија 31. Zaštita za oči novoronđenčadi: 114.000,00 динара без пдв-а
Партија 32: Creva za respirator- NEONATALNA I ADULTNA za respirator Maquet Servo i
: 2.196.000,00 динара без пдв-а
Партија 33: Materijal za CPAP: 112.925,00 динара без ПДВ-а
Партија 34: Creva komplet BUBBLE CPAP, neonatalna sa grejačem I komorom: 118.000,00
динара без ПДВ-а
Партија 35: Materijal za EEG službu : 479.880,00 динара без ПДВ-а
Партија 36: Senzori za INVOS: 1.720,000,00 динара без ПДВ-а
Партија 37: Manžetne za holter TA proizvodjača SCHILER BR-102 plus/BR 102 plus PWA:
174.845,00 динара без пдв-а;
Партија 38: Komplet pacijent kablovi proizvođača Spacelabs Healtcare – 36.000,00 динара
без пдв-а
Партија 39: Posuda za aspirator zpremine 700ml – Drager ili ekvivalent: 118.400,00 динара
без пдв-а
Партија 40: Zaštitna sterilna prekrivka za RTG cev: 28.000,00 динара без пдв-а
Партија 41: Filter za aparat za anesteziju: 268.250,00 динара без пдв-а
Партија 42: Prekrivači za grejanje pacijenata za aparat MISTRAL-AIR: 347.250,00 динара
без ПДВ-а
Партија 43: Manžetne za davanje rastvora pod pritiskom: 96.000,00 динара без ПДВ-а
Партија 44: KESA ZA INFUZIJU POD PRITISKOM: 30.000,00 динара без ПДВ-а
Партија 45: Senzor za saturaciju za monitor General Electric: 86.580,00 динара без пдв-а
Партија 46: Sijalice za laringoskop : 24.000,00 динара без пдв-а
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-

Партија 47. Set creva za aparate za anesteziju: 459.200,00 динара без пдв-а
Партија 48: Set creva za aparat za anesteziju ZEUS : 486.775,00 динара без пдв-а
Партија 49: I-gel maske za jednokratnu upotrebu: 169.900,00 динара без ПДВ-а
Партија 50: Set creva za MRI aparate: 52.000,00 динара без ПДВ-а
Партија 51: Filteri odvoda narkoznih gasova na aparatima za anesteziju Fabius C/GS/Tiro/ :
80.800,00 динара без ПДВ-а
Партија 52: Potrošni materijal za aparat za anesteziju tipa Drager Fabius Tiro/GS,Zeus:
34.800,00 динара без ПДВ-а
Партија 53: Potrošni materijal za apirator pri aparatu za anesteziju tipa Drager Fabius
Tiro/GS/Zeus 134.400,00 динара без пдв-а;
Партија 54: potrošni materijal za aparat za anesteziju tipa Maquet flow I C20 – 297.400,00
динара без пдв-а
Партија 55: Nastavci za traheostomu: 7.500,00 динара без пдв-а
Партија 56: Manžetne za pritisak za monitore GE B 850: 104.040,00 динара без пдв-а
Партија 57: EKG kabal za MULTIMED 5- monitor Gamma Infinity- Drager: 16.750,00
динара без пдв-а
Партија 58: Set creva za aparat za anesteziju tipa Drager primus: 264.000,00 динара без
ПДВ-а
Партија 59: Silikonski balon za manuelnu kontrolu: 13.500,00 динара без ПДВ-а
Партија 60: LINIJE ZA UZORKOVANJE GASOVA: 120.000,00 динара без ПДВ-а
Партија 61: Potrošni materijal za aparat Terumo CDI500: 1.999.200,00 динара без пдв-а
Партија 62: Potrošni materijal za elektrokauter BOWA ARC: 97.500,00 динара без ПДВ-а
Партија 63: Neutralne elekrode za elektrokauter BOWA ARC: 300.000,00 динара без ПДВа
Партија 64: Temperaturne sonde I senzori za grejač respiratora: 118.700,00динара без ПДВа
Партија 65: Potrošni materijal za parni sterilizator: 622.400,00 динара без ПДВ-а
Партија 66: Kontrola parne sterilizacije: 152.500,00 динара без пдв-а;
Партија 67: Traka za kontrolu suve sterilizacije– 24.000,00 динара без пдв-а
Партија 68: Rolne i kese za parnu sterilizaciju od polipropilena 90g/m2: 116.360,00 динара
без пдв-а
Партија 69: Papir za sterilizaciju:728.200,00 динара без пдв-а
Партија 70: Kabl za SpO2 senzor za monitor Drager Infinity delta: 39.000,00 динара без
пдв-а
Партија 71: Jednokratna prekrivka za sto: 211.750,00 динара без ПДВ-а
Партија 72: Jednokratne posude za uređaj za zagrevanje rastvora: 132.000,00 динара без
ПДВ-а
Партија 73: POTROŠNI MATERIJAL ZA ELEKTROKAUTER BOWA ARC 350, ARC 300: 214.500,00
динара без ПДВ-а

III ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ ДОБАРА
ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈЕ), КОЛИЧИНА И ОПИС
ДОБАРА
Техничке карактеристике и количине добара су наведене у Прилогу 1 – Техничка
спецификација са структуром цена.
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Понуђачи су дужни да попуне тражене податке из горе наведеног прилога, за сваку од
партија за коју конкуришу.
Тражене техничке карактеристике добара морају бити испуњене.
У супротном понуда ће бити одбијена као неприхватљива.
IV УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ИЗ ЧЛ. 75. И 76 И УПУТСТВО ЗА
ДОКАЗИВАЊЕ ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА
1.

УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА

1.1. Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који испуњава обавезне
услове за учешће у поступку јавне набавке дефинисане чл. 75. Закона, и то:
1) Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар (чл.
75. ст. 1. тач. 1) Закона);
2) Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан
организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде,
кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита,
кривично дело преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона);
3) Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима
Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији (чл. 75. ст.
1. тач. 4) Закона);
4) Да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности, ако је таква дозвола
предвиђена посебним прописом:
 Решење/дозвола за обављање делатности промета лекова и медицинских
средстава издато од надлежног Министарства, сходно Закону о лековима и
медицинским
средствима
(1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,
16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43
,44,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,
73).
 Важеће Решење Агенције за лекове и медицинска средства Србије у форми
фотокопије за понуђена добра, о упису медицинског средства у Регистар
медицинских
средстава
(1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,
16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43
,44,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,
73).
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Напомена: Наведено Решење Агенције за лекове и медицинска средства
Србије мора бити важеће на дан отварања понуда (односно, дозвола да
медицинско средство буде у промету мора бити важећа на дан отварања
понуда). Уколико наведено Решење није важеће на дан отварања понуда
(односно, уколико је довола да медицинско средство буде у промету на дан
отварања понуда истекла), достављање Захтева за обнову уписа
медицинског средства у Регистар медицинских средстава (односно
формална комплетност) неће се уважити као одговарајући доказ, односно
понуда ће бити одбијена као неприхватљива.
У достављеном Решењу мора бити ЈАСНО назначен број партије за коју се
понуда подноси.

Уколико понуђач није носилац дозволе, мора доставити овлашћење носиоца
дозволе да приложи његово Решење или ће у супротном понуда датог
понуђача бити оцењена као неприхватљива).
5) Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао обавезе
које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада,
заштити животне средине, као и да немају забрану обављања делатности која је на
снази у време подношења понуде (чл. 75. ст. 2. Закона).
Уколико понуду подности група понуђача, Изјава из тачке 5. мора бити потписана од
стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.
1.2. Додатни услови за учешће у поступку (члан 76 ЗЈН) и докази испуњености услова:
Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке, мора испунити додатне услове за
учешће у поступку јавне набавке, дефинисане чл. 76. Закона, и то:
1.2.a. Да је понуђач озбиљан у својој намери да учествује у поступку предметне набавке, и то:
а) да ће приликом подношења понуде доставити средства финансијског обезбеђења за
озбиљност понуде;
Доказ:
 Бланко соло меницу за озбиљност понуде (само потписану и оверену у складу са
картоном депонованих потписа) са меничним овлашћењем (Образац бр. 2,
Поглавље VII), са клаузулом „без протеста“, „без трошкова“, платива на први позив, са
роком доспећа „по виђењу“ у износу од 3% понуђене цене без ПДВ-а, са роком доспећа
најмање до 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).
1.2.б. Да понуђач располаже неопходним финансијским капацитетом:
- да није био неликвидан у последњих 6 ( шест) месеци од дана објављивања Позива за
подношење понуда на Порталу јавних набавки.
 Доказ: Потврда Народне банке Србије о броју дана неликвидности у препретходних
шест месеци, рачунајући од дана објаве Позива за подношење понуда на Порталу јавних
набавки
1.2.в. Каталог или копију каталога производа које нуди, са означеним странама на
којима се налазе понуђени прозводи (поред производа који се нуди ставити број партије
и тачку из партије). У достављеном каталогу (копији каталога) морају се видети
карактеристике понуђеног производа.
Наручилац задржава право да затражи на увид оригинал каталог добара које су
понуђачи понудили, (уколико је у понуди доставио копију каталога), у случају да има
потребу да додатно провери карактеристике и квалитет понуђених добара или да
изврши увид у оригинални каталог произвођача. С тим у вези сваки понуђач је обавезан
да достави оверен Образац бр. 8, Поглавље ХIII (Изјава о достављању каталога).
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Напомена: Оригинал каталози
враћају се понуђачима.

које понуђачи евентуално буду доставили на увид

Само за партију 65:
Понуђач је дужан доставити каталог из кога се јасно и недвосмислено може утврдити
испуњеност сладећих стандарда: EN 865 3 i 5, ISO 11607 1, ISO 11140-1
Само за партију 68 и 69:
Понуђач је дужан доставити каталог из кога се јасно и недвосмислено може утврдити
испуњеност сладећих стандарда: EN 868 2-5, ISO 11607 1&2, ISO 11140
1.2.г. Узорци:
Само за партију бр. 65: Доставити узорак по 5 дужинских метара од сваке димензије
ради тестирања.
Стручни део комисије ће извршити тестирање узорака и приликом тестирања
утврђивати:
1. Постојаност хемијског индикатора на самој ролни ( да ли се губи боја индикатора и до
које мере, односно њена објективна промена из првобитне боје у референтну)
2. Карактеристике транспарентног слоја и пропусног слоја (да ли долази до прекомерног
гужвања ролне током стерилизације, да ли инструменти лако пробуше фолију и
контаминирају спакована медицинска средства)
3. Постојаност вара приликом процеса стреилизације ( да ли долази до пуцања ролни
приликом процеса стерилизације и контаминирања сета медицинских средстава)
Само за партију 68 и 69: Доставити узорак по 5 дужинских метара од сваке димензије
ради тестирања.
Обавезно је да индикатор за пару буде у виду „Intrafilma“ на на прозирној страни
фолије упресован између два слоја PET/PP ради адекватне визуализације процеса
стерилизације.
Стручни део комисије приликом тестирања вредноваће следећи критеријуми код
ролни :
1. Постојаност хемијског индикатора на самој ролни ( да ли се губи боја индикатора и
до које мере, односно њена објективна промена из првобитне боје у референтну)
2. Карактеристике транспарентног слоја и пропусног слоја (да ли долази до
прекомерног гужвања ролне током стерилизације, да лиинструментилако пробуше
фолију и контаминирају спакована медицинска средства)
3. Постојаност вара приликом процеса стреилизације ( да ли долази до пуцања ролни
приликом процеса стерилизације и контаминирања сета медицинских средстава)
4. Асептичност отварања (да ли се фолија асептично отвара након процеса
стерилизације, да ли долази до цепања ролне на вару приликом отварања).
За све остале партије: Наручилац задржава право да затражи узорак добара које су
понуђачи понудили у случају да има потребу да додатно провери карактеристике
понуђених добара. Код достављених узорака испитиваће се да ли испуњавају техничке
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карактеристике прецизиране у оквиру Прилога 1 који је саставни део Конкурсне
документације. Стога је сваки понуђач обавезан да достави Образац бр. 7, Поглавље XII
(Изјава о достављању узорака). Напомена: Узорци које понуђачи евентуално буду
достављали се не враћају понуђачима.
Само за партију 65:
1.2.в. да понуђач има важећи стандард ISO 13485 за произвођача
Доказ:
- фотокопија важећег сертификата ISO 13485
1.2.г. Само за партију 68 и 69
да понуђач има стандард: ISO 9001 и ISO 13485 за понуђача и произвођача
Доказ:
- фотокопија важећег сертификата: ISO 9001 и ISO 13485 за понуђача и произвођача
1.3.

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 80. Закона,
подизвођач мора да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона и
услов из члана 75. став 1. тачка 5) Закона, за део набавке који ће понуђач извршити
преко подизвођача.

1.4. Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача, мора да
испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона, а додатне услове
испуњавају заједно.
Услов из члана 75. став 1. тач. 5) Закона, дужан је да испуни понуђач из групе понуђача
којем је поверено извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог услова.
2.

УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА

Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, понуђач
доказује достављањем следећих доказа:
1) Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона (да је понуђач регистрован код надлежног органа,
односно уписан у одговарајући регистар) – Доказ: Извод из регистра Агенције за
привредне регистре, односно извод из регистра надлежног Привредног суда.
2) Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона (да 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:
Правна лица: 1) Извод из казнене евиденције, односно уверењe основног суда на чијем
подручју се налази седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва
или огранка страног правног лица, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за
кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело
примања или давања мита, кривично дело преваре; 2) Извод из казнене евиденције
Посебног одељења за организовани криминал Вишег суда у Београду, којим се
потврђује да правно лице није осуђивано за неко од кривичних дела организованог
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криминала; 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 седиште
представништва или огранка страног правног лица, којим се потврђује да понуђач
(правно лице) није осуђиван за кривична дела против привреде и кривична дела
примања мита. 3) Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске
управе МУП-а, којим се потврђује да законски заступник понуђача није осуђиван за
кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело
примања или давања мита, кривично дело преваре и неко од кривичних дела
организованог криминала (захтев се може поднети према месту рођења или према месту
пребивалишта законског заступника). Уколико понуђач има више законских заступника
дужан је да достави доказ за сваког од њих. Предузетници и физичка лица: Извод из
казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се
потврђује да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване
криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела
против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело
преваре (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта).
Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда.
3) Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона (да је понуђач измирио доспеле порезе, доприносе
и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе
када има седиште на њеној територији) – Доказ: Уверење Пореске управе
Министарства финансија и привреде да је измирио доспеле порезе и доприносе и
уверење надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу
изворних локалних јавних прихода или потврду Агенције за приватизацију да се
понуђач налази у поступку приватизације.
Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда.
4) Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 5) Закона (да има важећу дозволу надлежног органа за
обављање делатности) – Доказ:
 Решење/дозвола за обављање делатности промета лекова и медицинских
средстава издато од надлежног Министарства, сходно Закону о лековима и
медицинским
средствима
(1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,
16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43
,44,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,
73).
 Важеће Решење Агенције за лекове и медицинска средства Србије у форми
фотокопије за понуђена добра, о упису медицинског средства у Регистар
медицинских
средстава
(1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,
16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43
,44,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,
73).
Напомена: Наведено Решење Агенције за лекове и медицинска средства
Србије мора бити важеће на дан отварања понуда (односно, дозвола да
медицинско средство буде у промету мора бити важећа на дан отварања
понуда). Уколико наведено Решење није важеће на дан отварања понуда
(односно, уколико је довола да медицинско средство буде у промету на дан
отварања понуда истекла), достављање Захтева за обнову уписа
медицинског средства у Регистар медицинских средстава (односно
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формална комплетност) неће се уважити као одговарајући доказ, односно
понуда ће бити одбијена као неприхватљива.
У достављеном Решењу мора бити ЈАСНО назначен број партије за коју се
понуда подноси.
Уколико понуђач није носилац дозволе, мора доставити овлашћење носиоца
дозволе да приложи његово Решење или ће у супротном понуда датог
понуђача бити оцењена као неприхватљива).
5) Услов из члана 75. ст. 2. - Доказ: Попуњен, од стране понуђача потписан и печатом
оверен Образац Изјаве да понуђач испуњава услове из важећих прописа о заштити на
раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да гарантује да
нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде
(Образац бр. 5, Поглавље X). Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора
бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и
оверена печатом.
Испуњеност додатних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, понуђач
доказује достављањем следећих доказа:
6) Бланко соло меница за озбиљност понуде (само потписана и оверена у складу са
картоном депонованих потписа) са меничним овлашћењем (Образац бр. 2,
Поглавље VII), са клаузулом „без протеста“, „без трошкова“, платива на први позив, са
роком доспећа „по виђењу“ у износу од 3% понуђене цене без ПДВ-а, са роком доспећа
најмање до 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).
7) Да понуђач располаже неопходним финансијским капацитетом
-

да није био неликвидан у последњих 6 ( шест) месеци од дана објављивања Позива за
подношење понуда на Порталу јавних набавки.
Доказ: Потврда Народне банке Србије о броју дана неликвидности у препретходних
шест месеци, рачунајући од дана објаве Позива за подношење понуда на Порталу јавних
набавки

8) Каталог или копију каталога производа које нуди, са означеним странама на којима се
налазе понуђени прозводи (поред производа који се нуди ставити број партије и тачку
из партије). У достављеном каталогу (копији каталога) морају се видети карактеристике
понуђеног производа.
Наручилац задржава право да затражи на увид оригинал каталог добара које су
понуђачи понудили, (уколико је у понуди доставио копију каталога), у случају да има
потребу да додатно провери карактеристике и квалитет понуђених добара или да
изврши увид у оригинални каталог произвођача. С тим у вези сваки понуђач је обавезан
да достави оверен Образац бр. 8, Поглавље ХIII (Изјава о достављању каталога).
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Напомена: Оригинал каталози
враћају се понуђачима.

које понуђачи евентуално буду доставили на увид

Само за партију 65:
Понуђач је дужан доставити каталог из кога се јасно и недвосмислено може утврдити
испуњеност сладећих стандарда: EN 865 3 i 5, ISO 11607 1, ISO 11140-1
Само за партију 68 и 69:
Понуђач је дужан доставити каталог из кога се јасно и недвосмислено може утврдити
испуњеност сладећих стандарда: EN 868 2-5, ISO 11607 1&2, ISO 11140
9) Узорци:
а) Само за партију бр. 65: Доставити узорак по 5 дужинских метара од сваке
димензије ради тестирања.
Стручни део комисије ће извршити тестирање узорака и приликом тестирања
утврђивати:
1. Постојаност хемијског индикатора на самој ролни ( да ли се губи боја индикатора и
до које мере, односно њена објективна промена из првобитне боје у референтну)
2. Карактеристике транспарентног слоја и пропусног слоја (да ли долази до
прекомерног гужвања ролне током стерилизације, да ли инструменти лако пробуше
фолију и контаминирају спакована медицинска средства)
3. Постојаност вара приликом процеса стреилизације ( да ли долази до пуцања ролни
приликом процеса стерилизације и контаминирања сета медицинских средстава)

1.
2.

3.
4.

б) Само за партију 68 и 69: Доставити узорак по 5 дужинских метара од сваке
димензије ради тестирања.
Обавезно је да индикатор за пару буде у виду „Intrafilma“ на на прозирној страни
фолије упресован између два слоја PET/PP ради адекватне визуализације процеса
стерилизације.
Стручни део комисије приликом тестирања вредноваће следећи критеријуми код
ролни :
Постојаност хемијског индикатора на самој ролни ( да ли се губи боја индикатора и до
које мере, односно њена објективна промена из првобитне боје у референтну)
Карактеристике транспарентног слоја и пропусног слоја (да ли долази до прекомерног
гужвања ролне током стерилизације, да лиинструментилако пробуше фолију и
контаминирају спакована медицинска средства)
Постојаност вара приликом процеса стреилизације ( да ли долази до пуцања ролни
приликом процеса стерилизације и контаминирања сета медицинских средстава)
Асептичност отварања (да ли се фолија асептично отвара након процеса стерилизације,
да ли долази до цепања ролне на вару приликом отварања).
За све остале партије: Наручилац задржава право да затражи узорак добара које су
понуђачи понудили у случају да има потребу да додатно провери карактеристике
понуђених добара. Код достављених узорака испитиваће се да ли испуњавају техничке
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карактеристике прецизиране у оквиру Прилога 1 који је саставни део Конкурсне
документације. Стога је сваки понуђач обавезан да достави Образац бр. 7, Поглавље XII
(Изјава о достављању узорака). Напомена: Узорци које понуђачи евентуално буду
достављали се не враћају понуђачима.
10) Стандарди
а) Само за партију 65:
да понуђач има важећи стандард ISO 13485 за произвођача
Доказ:
- фотокопија важећег сертификата ISO 13485
б) Само за партију 68 и 69
да понуђач има стандард: ISO 9001 и ISO 13485 за понуђача и произвођача
Доказ:
- фотокопија важећег сертификата: ISO 9001 и ISO 13485 за понуђача и произвођача
Уколико понуду подноси група понуђача понуђач је дужан да за сваког члана групе достави
наведене доказе да испуњава услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4), а доказ из члана 75. став
1. тач. 5) Закона, дужан је да достави понуђач из групе понуђача којем је поверено извршење
дела набавке за који је неопходна испуњеност тог услова.
Додатне услове група понуђача испуњава заједно.
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, понуђач је дужан да за подизвођача
достави доказе да испуњава услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона, а доказ из члана 75.
став 1. тач. 5) Закона, за део набавке који ће понуђач извршити преко подизвођача.
Наведене доказе о испуњености услова понуђач може доставити у виду неоверених копија, а
наручилац може пре доношења Одлуке о додели уговора да тражи од понуђача, чија је понуда
на основу извештаја за јавну набавку оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал
или оверену копију свих или појединих доказа.
Ако понуђач у остављеном, примереном року који не може бити краћи од пет дана, не достави
доказе, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.
Понуђачи који су регистровани у регистру који води Агенција за привредне регистре не морају
да доставе доказ из чл. 75. ст. 1. тач. 1) Извод из регистра Агенције за привредне регистре,
који је јавно доступан на интернет страници Агенције за привредне регистре.
Наручилац неће одбити понуду као неприхватљиву, уколико не садржи доказ одређен
конкурсном документацијом, ако понуђач наведе у понуди интернет страницу на којој су
подаци који су тражени у оквиру услова јавно доступни.
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Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ, понуђач доставља копију
електронског документа у писаном облику, у складу са законом којим се уређује електронски
документ, осим уколико подноси електронску понуду када се доказ доставља у изворном
електронском облику.
Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају тражени докази, понуђач може, уместо
доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и материјалном одговорношћу
оверену пред судским или управним органом, јавним бележником или другим надлежним
органом те државе.
Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су документи
којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране надлежних органа те
државе.
Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у вези са
испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно
закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је документује на
прописани начин.
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 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.
V УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ
1. ЈЕЗИК ПОНУДЕ
Понуда и остала документација која се односи на понуду мора бити јасна и
недвосмислена, читко попуњена на српском језику.
Сва документа у понуди морају бити на српском језику.
Техничка и проспектна документација односно каталози, изјаве (потврде) произвођача или ино
заступника произвођач и сертификати, који ће послужити за доказивање тражених техничких
карактеристика понуђених добара 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.
1. НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕЊА И НАЧИН
ПОДНОШЕЊА ПОНУДЕ
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Пожељно је да сва документа поднета у понуди буду повезана траком у целину и запечаћена
(осим средстава финансијског обезбеђења за озбиљност понуде), тако да се не могу накнадно
убацивати, одстрањивати или замењивати појединачни листови, односно прилози, а да се
видно не оштете листови или печат.
Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште.
Уколико понуђач понуду подноси путем поште мора да обезбеди да иста буде примљена од
стране наручиоца до 25.03.2019. године до 09:30 часова.
Отварање је истог дана у 10:30 часова на адреси наручиоца: Универзитетска дечја
клиника,Тиршова бр. 10, Београд.
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 бр. 10, Београд са
назнаком:
„Понуда за јавну набавку добара – медицински технички материјал за потребе
Универзитетске дечје клинике, број В-14/2019 - НЕ ОТВАРАТИ“.
Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 25.03.2019.
године до 09:30 часова.
Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се понуда
налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу
приспећа.
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, за једну или више партија, с тим да понуда
мора да обухвати најмање једну целокупну партију.
Понуђач је дужан да у понуди наведе да ли се понуда односи на целокупну набавку или
само на одређене партије.
Понуда мора да садржи:




Образац понуде - попуњен, потписан и печатом оверен (Образац бр. 1, Поглавље VI);
Попуњен, од стране понуђача потписан и печатом оверен Прилог 1 – Образац Техничка
спецификација са структуром цена;
Доказе о испуњености обавезних услова из члана 75. став 1 до 4, Закона о јавним
набавкама, за понуђача, као и за чланове групе и подизвођача, уколико понуду подноси
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група понуђача или уколико ће извршење набавке бити делимично поверено
подизвођачу (на начин прецизиран у поглављу IV конкурсне документацијe);
 Решење/дозвола за обављање делатности промета лекова и медицинских
средстава издато од надлежног Министарства, сходно Закону о лековима и
медицинским
средствима
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,
16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43
,44,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,
73).
 Важеће Решење Агенције за лекове и медицинска средства Србије у форми
фотокопије за понуђена добра, о упису медицинског средства у Регистар
медицинских
средстава
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,
16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43
,44,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,
73).
Напомена: Наведено Решење Агенције за лекове и медицинска средства
Србије мора бити важеће на дан отварања понуда (односно, дозвола да
медицинско средство буде у промету мора бити важећа на дан отварања
понуда). Уколико наведено Решење није важеће на дан отварања понуда
(односно, уколико је довола да медицинско средство буде у промету на дан
отварања понуда истекла), достављање Захтева за обнову уписа
медицинског средства у Регистар медицинских средстава (односно
формална комплетност) неће се уважити као одговарајући доказ, односно
понуда ће бити одбијена као неприхватљива.
У достављеном Решењу мора бити ЈАСНО назначен број партије за коју се
понуда подноси.
Уколико понуђач није носилац дозволе, мора доставити овлашћење носиоца
дозволе да приложи његово Решење или ће у супротном понуда датог
понуђача бити оцењена као неприхватљива).


Бланко соло меница за озбиљност понуде (само потписана и оверена у складу са
картоном депонованих потписа) са меничним овлашћењем (Образац бр. 2,
Поглавље VII), 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
доспећа најмање до 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);

 Потврда Народне банке Србије о броју дана неликвидности у препретходних шест
месеци, рачунајући од дана објаве Позива за подношење понуда на Порталу јавних
набавки


Каталог или копију каталога производа које нуди, са означеним странама на којима се
налазе понуђени прозводи (поред производа који се нуди ставити број партије и тачку
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из партије). У достављеном каталогу (копији каталога) морају се видети карактеристике
понуђеног производа.
Наручилац задржава право да затражи на увид оригинал каталог добара које су
понуђачи понудили, (уколико је у понуди доставио копију каталога), у случају да има
потребу да додатно провери карактеристике и квалитет понуђених добара или да
изврши увид у оригинални каталог произвођача. С тим у вези сваки понуђач је обавезан
да достави оверен Образац бр. 8, Поглавље ХIII (Изјава о достављању каталога).
Напомена: Оригинал каталози
враћају се понуђачима.

које понуђачи евентуално буду доставили на увид

Само за партију 65:
Понуђач је дужан доставити каталог из кога се јасно и недвосмислено може утврдити
испуњеност сладећих стандарда: EN 865 3 i 5, ISO 11607 1, ISO 11140-1
Само за партију 68 и 69:
Понуђач је дужан доставити каталог из кога се јасно и недвосмислено може утврдити
испуњеност сладећих стандарда: EN 868 2-5, ISO 11607 1&2, ISO 11140
 Узорци:
а) Само за партију бр. 65: Доставити узорак по 5 дужинских метара од сваке
димензије ради тестирања.
Стручни део комисије ће извршити тестирање узорака и приликом тестирања
утврђивати:
1. Постојаност хемијског индикатора на самој ролни ( да ли се губи боја индикатора и
до које мере, односно њена објективна промена из првобитне боје у референтну)
2. Карактеристике транспарентног слоја и пропусног слоја (да ли долази до
прекомерног гужвања ролне током стерилизације, да ли инструменти лако пробуше
фолију и контаминирају спакована медицинска средства)
3. Постојаност вара приликом процеса стреилизације ( да ли долази до пуцања ролни
приликом процеса стерилизације и контаминирања сета медицинских средстава)
б) Само за партију 68 и 69: Доставити узорак по 5 дужинских метара од сваке
димензије ради тестирања.
Обавезно је да индикатор за пару буде у виду „Intrafilma“ на на прозирној страни
фолије упресован између два слоја PET/PP ради адекватне визуализације процеса
стерилизације.
Стручни део комисије приликом тестирања вредноваће следећи критеријуми код
ролни :
1. Постојаност хемијског индикатора на самој ролни ( да ли се губи боја индикатора и
до које мере, односно њена објективна промена из првобитне боје у референтну)
2. Карактеристике транспарентног слоја и пропусног слоја (да ли долази до
прекомерног гужвања ролне током стерилизације, да лиинструментилако пробуше
фолију и контаминирају спакована медицинска средства)
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3. Постојаност вара приликом процеса стреилизације ( да ли долази до пуцања ролни
приликом процеса стерилизације и контаминирања сета медицинских средстава)
4. Асептичност отварања (да ли се фолија асептично отвара након процеса
стерилизације, да ли долази до цепања ролне на вару приликом отварања).
За све остале партије: Наручилац задржава право да затражи узорак добара које су
понуђачи понудили у случају да има потребу да додатно провери карактеристике
понуђених добара. Код достављених узорака испитиваће се да ли испуњавају техничке
карактеристике прецизиране у оквиру Прилога 1 који је саставни део Конкурсне
документације. Стога је сваки понуђач обавезан да достави Образац бр. 7, Поглавље XII
(Изјава о достављању узорака). Напомена: Узорци које понуђачи евентуално буду
достављали се не враћају понуђачима.
 Стандарди
а) Само за партију 65:
Доказ:
- фотокопија важећег сертификата ISO 13485
б) Само за партију 68 и 69
Доказ:
- фотокопија важећег сертификата: ISO 9001 и ISO 13485 за понуђача и произвођача










Попуњену, од стране понуђача потписану и печатом оверену изјаву Образац трошкова
припреме понуде (Образац бр. 3, Поглавље VIII) понуде није неопходно попунити и
потписати;
Попуњен, од стране понуђача потписан и печатом оверен Образац Изјаве о независној
понуди (Образац бр. 4, Поглављe IX);
Попуњен, од стране понуђача поптписан и печатом оверен Образац Изјаве да понуђач
испуњава услове из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада,
заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на снази
у време подношења понуде (Образац бр. 5, Поглавље X);
Попуњен, од стране понуђача поптписан и печатом оверен Образац Изјаве о издавању
инструмента обезбеђења за добро извршење посла (Образац бр. 6, Поглавље XI);
Попуњен, од стране понуђача потписан и печатом оверен Образац Изјаве о достављању
узорака (Образац бр. 7, Поглавље XII).
Попуњен, од стране понуђача поптписан и печатом оверен Образац Изјаве о
достављањау каталога (Образац бр. 8 Поглављу XIII)
Модел уговора - попуњен, потписан и печатом оверен, чиме понуђач потврђује да се
слаже са елементима Модела уговора (Поглавље XIV).

Понудом мора бити доказано испуњење обавезних и додатних услова и иста мора бити
сачињена тако да је из ње могуће утврдити њену стварну садржину и да је могуће
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упоредити је са другим понудама. У супротном, понуда ће бити одбијена због битних
недостатака понуде, а у складу са одредбом из члана 106. Закона о јавним набавкама.
Напомена:
Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образце
дате у Конурсној документацији потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе
понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће потписивати и
печатом оверавати образце дате у Конкурсној документацији, изузев образаца који
подразумевају давање изјава под материјалном и кривичном одговорношћу (нпр. Изјава о
независној понуди...), који морају бити потписани и оверени печатом од стране сваког
понуђача из групе понуђача. У случају да се понуђачи определе да један од понуђача из групе
потписује и печатом оверава образце дате у Конкурсној документацији (изузев образаца који
подразумевају давање изјава под материјалном и кривичном одговорношћу), наведено треба
дефинисати споразумом којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују
на извршење јавне набавке, а који чини саставни део заједничке понуде сагласно чл. 81.
Закона.
1. ОТВАРАЊЕ ПОНУДА
Јавно отварање понуда одржаће се одмах након истека рока за подношење понуда, дана
25.03.2019. године у 10:30 часова на адреси: Универзитетска дечја клиника, ул. Тиршова
бр. 10, Београд.
Присутни представници понуђача пре почетка јавног отварања понуда, комисији за јавну
набавку наручиоца уручују писано овлашћење за учешће у поступку јавног отварања понуда
које мора бити заведено код понуђача, оверено печатом и потписано од стране одговорног
лица понуђача. У противном наступају као јавност и не могу предузимати активне радње у
поступку отварања понуда.
4. ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА
Подношење понуде са варијантама није дозвољено.
5. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ
Понуђач може у року за подношење понуде да измени, допуни или опозове своју понуду, на
начин како се подноси понуда.
Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа накнадно
доставља.
Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу Универзитетска дечја
клиника,Тиршова бр. 10, Београд, са назнаком:
„Измена понуде за јавну набавку добара – медицински технички материјал за потребе
Универзитетске дечје клинике, обликована по партијама, број В-14/2019 - НЕ
ОТВАРАТИ“ или
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„Допуна понуде за јавну набавку добара – медицински технички материјал за потребе
Универзитетске дечје клинике, обликована по партијама, број В-14/2019 - НЕ
ОТВАРАТИ“ или
„Опозив понуде за јавну набавку добара – медицински технички материјал за потребе
Универзитетске дечје клинике, обликована по партијама, број В-14/2019 - НЕ
ОТВАРАТИ“или
„Измена и допуна понуде за јавну набавку добара – медицински технички материјал за
потребе Универзитетске дечје клинике, обликована по партијама, број В-14/2019 - НЕ
ОТВАРАТИ“.
На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. У случају да понуду
подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и
навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.
По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју понуду.
6. УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ
Понуђач може да поднесе само једну понуду.
Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој
понуди или као подизвођач, нити да учествује у више заједничких понуда.
У Oбразцу понуде (Образац бр. 1, Поглавље VI), понуђач наводи на који начин подноси
понуду, односно да ли подноси понуду самостално, или као зaједничку понуду, или подноси
понуду са подизвођачем.
7. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Образцу понуде (Oбразац бр.
1, Поглавље VI) наведе да понуду подноси са подизвођачем, проценат укупне вредности
набавке који ће поверити подизвођачу, а који не може бити већи од 50 % као и део предмета
набавке који ће извршити преко подизвођача.
Понуђач у образцу понуде наводи назив и седиште подизвођача, уколико ће делимично
извршење набавке поверити подизвођачу.
Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача, који подноси
понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен у уговору о јавној набавци.
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 у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке,
односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.
Наручилац може на захтев подизвођача и где природа предмета набавке то дозвољава пренети
доспела потраживања директно подизвођачу, за део набавке која се извршава преко тог
подизвођача.
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8. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА
Понуду може поднети група понуђача.
Уколико понуду подноси 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:
1)
податке о члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети
понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем
2)
опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора.
Споразумом се уређују и друга питања која наручилац одреди конкурсном документацијом.
Наручилац не може од групе понуђача да захтева да се повезују у одређени правни облик како
би могли да поднесу заједничку понуду.
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.
Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или заједничку
понуду у име задругара.
Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о
јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са законом.
Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка јавне набавке и
уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари.
9. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ ОД
КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ ПОНУДЕ
9.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања
Рок плаћања је 90 (деведесет) дана од дана испостављене регистроване фактуре у централном
регистру фактура.
Понуђачу није дозвољено да захтева аванс.
9.2. Захтев у погледу рока испоруке добара
Испорука је сукцесивна, према захтевима Наручиоца, а у року који не може бити дужи од 24
(двадесетчетири) сата од достављања Захтева за испоруку од стране Наручиоца.
Место испоруке: ФЦЦО апотека Универзитетске дечје клинике, Тиршова 10, Београд.
Понуђач у обрасцу понуде и моделу уговора, уписује рок испоруке који нуди.
9.3. Захтев у погледу рока важења понуде
Рок важења понуде не може бити краћи од 120 (стодвадесет) дана од дана отварања понуда.
У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику затражи од
понуђача продужење рока важења понуде.
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Понуђач који прихвати захтева за продужење рока важења понуде не може мењати понуду.
9.4. Начин спровођења контроле и обезбеђивање гаранције квалитета
Понуђена добра морају бити у складу са важећим стандардима за врсту производа који се
нуди.
Испоручилац гарантује квалитет испоручених добара који мора бити у складу са
спецификацијом из понуде Испоручиоца.
Наручилац може да врши контролу квалитета испоручених добара у било које време и без
претходне најаве на месту пријема, током или после испоруке, са правом да узорке предметних
добара достави референтној установи на анализу.
У случају када референтна установа утврди одступање од уговореног квалитета, за одређену
серију испоручених добара, трошкови анализе падају на терет Испоручиоца.
9.5.Рекламација
Наручилац ће констатовати пријем добара – медицински технички материјал за потребе
Универзитетске дечје клинике, обликована по партијама. Уочени недостаци при
квантитативном и квалитативном пријему, као што су оштећење добра и неслагање у односу
на тражене и уговорене карактеристике добра констатоваће се комисијским записником
Наручиоца и Испоручиоца.
Наручилац је обавезaн да пошаље своју писану рекламацију Испоручиоцу у случају да
предметна добра не одговара условима из конкурсне документације, а Испоручилац мора
заменити добра на којима је утврђен недостатак у року од 24 (двадесетчетири) сата од пријема
писане рекламације.
У супротном, Наручилац има право да раскине Уговор и реализује меницу за добро извршење
посла на износ од 10% од вредности Уговора без ПДВ-а.
10. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У
ПОНУДИ
Цена мора бити изражена у динарима, без пореза на додату вредност, са урачунатим свим
трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке, с тим да ће се за оцену
понуде узимати у обзир цена без пореза на додату вредност.
Цена је фиксна и не може се мењати.
Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, која значајно одступа у односу на тржишно
упоредиву цену и изазива сумњу у могућност извршења јавне набавке у складу са понуђеним
условима, наручилац ће поступити у складу са чланом 92. Закона.
11. ПОДАЦИ О ДРЖАВНОМ ОРГАНУ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИЈИ, ОДНОСНО ОРГАНУ
ИЛИ СЛУЖБИ ТЕРИТОРИЈАЛНЕ АУТОНОМИЈЕ ИЛИ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ
ГДЕ СЕ МОГУ БЛАГОВРЕМЕНО ДОБИТИ ИСПРАВНИ ПОДАЦИ О ПОРЕСКИМ
ОБАВЕЗАМА, ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, ЗАШТИТИ ПРИ ЗАПОШЉАВАЊУ,
УСЛОВИМА РАДА И СЛ., А КОЈИ СУ ВЕЗАНИ ЗА ИЗВРШЕЊЕ УГОВОРА О ЈАВНОЈ
НАБАВЦИ
Подаци о пореским обавезама се могу добити у Пореској управи, Министарства финансија.
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Подаци о заштити животне средине се могу добити у Агенцији за заштиту животне средине
Министарства пољопривреде и заштите животне средине.
Подаци о заштити при запошљавању и условима рада се могу добити у Министарству за рад,
запошљавање, борачка и социјална питања.
12. СРЕДСТА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА
Средства финансијског обезбеђења су гаранција за озбиљност понуде и гаранција за
добро извршење посла.
Гаранцију за озиљност понуде доставља сваки понуђач уз понуду, а гаранцију за добро
извршење посла доставља само изабрани понуђач приликом закључења уговора, тј:
I Понуђач је дужан да у понуди достави:
1. Бланко соло меница за озбиљност понуде (само потписана и оверена у складу са
картоном депонованих потписа) са меничним овлашћењем (Образац бр. 2,
Поглавље VII), са клаузулом „без протеста“, „без трошкова“, платива на први позив, са
роком доспећа „по виђењу“ у износу од 3% понуђене цене без ПДВ-а, са роком доспећа
најмање до 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 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, ако не
достави остала средства финансијског обезбеђења у роковима предвиђеним Конкурсном
документацијом и уговором.
2. Изјаву понуђача (Образац бр. 6, Поглавље XI) да ће приликом потписивања уговора
приложити инструмент финансијског обезбеђења реализације уговора односно бланко соло
меницу на износ од 10% вредности понуде без ПДВ-а, са меничним овлашћењем, са роком
важење најмање 30 дана дуже од времена трајања уговора и са копијом картона депонованих
потписа на којој се јасно виде депоновани потписи и печат фирме понуђача и која треба да
буде оверена оригиналним печатом банке са датумом овере (овера не старија од месец дана од
дана закључења уговора) коју ће Наручилац наплатити уколико Понуђач не изврши своје
обавезе у року и на начин предвиђен уговором.
II Изабрани понуђач је дужан да достави:
Бланко соло меницу на износ од 10% вредности уговора без ПДВ-а (за сваку партију за коју је
добио уговор), са меничним овлашћењем, са роком важење најмање 30 дана дуже од времена
трајања уговора и са копијом картона депонованих потписа на којој се јасно виде депоновани
потписи и печат фирме понуђача и која треба да буде оверена оригиналним печатом банке са
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датумом овере (овера не старија од месец дана од дана закључења уговора) и Извод са
интернет странице НБС- Регистра меница и овлашћења, као доказ да је меница регистрована.
НАПОМЕНЕ: 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).
У складу са наведеним, уз меницу/е и менично/а овлашћење/а обавезно доставити доказ о
регистрацији менице - Извод са интернет странице НБС- Регистра меница и овлашћења.
Печати и потпис на меници, картону депонованих потписа и меничном овлашћењу
требају да буду идентични, такође и број текућег рачуна на меничном овлашћењу
(уколико је попуњен) и картону депонованих потписа треба да буде исти.
У случају подношења заједничке понуде, средство обезбеђења доставља понуђач који је у
Споразуму одређен као понуђач који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења.
Уколико изабрани понуђач не обезбеди и не преда наручиоцу средство обезбеђења за
добро извршење посла на дан потписивања уговора, наручилац задржава право да
потпише уговор са следећим најбоље рангираним понуђачем.
Након измирења свих обавеза по предметном уговору, наручилац се обавезује да врати
инструмент финансијског обезбеђења реализације уговора по захтеву понуђача.
13. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА
ПОНУЂАЧАИМ НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ
Предметна набавке не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на располагање.
14. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ И ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ
ПОНУДЕ
Заинтересована лица могу тражити, у писаном облику на адресу Универзитетска дечја
клиника, Тиршова бр. 10, Београд поштом или предајом на писарници или на мејл:
biljana.simonovic@udk.bg.ac.rs, додатне информације или појашњења у вези са припремањем
понуде, најкасније 5 дана пре истека рока за подношење понуда. Захтев за додатне
информације или појашњења мора бити достављен на меморандуму понуђача потписан и
оверен печатом понуђача.
НАПОМЕНА: Радно време Наручиоца је од 07:00-15:00 часова радним данима. Сва
питања која се подносе непосредно на архиву Наручиоца могу бити достављена на
архиву само у периоду од 07:00-15:00 часова радним данима. Сва питања која се упућују
електронским путем, односно e-mail-ом а која стигну након 15:00 часова у радним
данима сматраће се примљеним од стране Наручиоца првог наредног радног дана и тада
ће Наручилац сходно Члану 20. ЗЈН и издати потврду о пријему пошиљке.
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Наручилац ће у року од три дана од дана пријема захтева, одговор објавити на Порталу јавних
набавки и на својој интернет страници.
Додатне информације и појашњења упућују се са напоменом:
„Захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације бр. В24/2017 за набавку добара – медициски технички материјал за потребе Универзитетске
дечје клинике, обликована по партијама“.
Ако наручилац измени или допуни Kонкурсну документацију осам или мање дана пре истека
рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и објави
Обавешење о продужењу рока за подношење понуда.
Тражење додатних појашњења или информација у вези са припремањем понуде телефоном
није дозвољено.
Комуникација у поступку набавке врши се искључиво на начин одређен чл. 20. Закона.
Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138-167. Закона.
15. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И
КОНТРОЛА И ДОПУШТЕНЕ ИСПРАВКЕ КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ
ПОДИЗВОЂАЧА
Наручилац може да захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу,
вредновању и упоређивању понуда, а може да врши и контролу (увид) код понуђача односно
његовог подизвођача (чл. 93. Закона).
Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно извршити
контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац ће понуђачу оставити
примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да омогући наручиоцу контролу
(увид) код понуђача, као и његовог подизвођача.
Наручилац може, уз сагласност понуђача, да изврши исправке рачунских грешака уочених
приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања понуда.
У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.
Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду
одбити као неприхватљиву.
16. КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА
Одлука о додели уговора донеће се применом критеријума „најнижа понуђена цена“.
17. ПОНУДЕ СА ИСТОМ ПОНУЂЕНОМ ЦЕНОМ
Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, као најповољнија биће
изабрана понуда оног понуђача који је понудио краћи рок испоруке.

18. ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА КОЈИ ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ
ПРОПИСА
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Понуђач је дужан да при састављању своје понуде попуни, потпише и овери изјаву (саставни
део конкурсне документације) да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о
заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и да нема забрану
обављања делатности која је на снази у време подношења понуде (Образац бр. 5, Поглавље X).
19. КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ
ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА
Накнаду за коришћење патента, као и одговорност за повреду заштићених права
интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач.
20. РЕЛЕВАНТНИ ДОКАЗ ПО РАНИЈЕ ЗАКЉУЧЕНИМ УГОВОРИМА/НЕГАТИВНА
РЕФЕРЕНЦА
Наручилац може одбити понуду уколико поседује доказ да је понуђач у претходне три године
пре објављивања позива за подношење понуда у поступку јавне набавке:
1) поступао супротно забрани из чл. 23. и 25. Закона о јавним набавкама;
2) учинио повреду конкуренције;
3) доставио неистините податке у понуди или без оправданих разлога одбио да
закључи уговор о јавној набавци, након што му је уговор додељен;
4) одбио да достави доказе и средства обезбеђења на шта се у понуди обавезао.
Наручилац може 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 пре објављивања позива
за подношење понуда.
Доказ из ст. 1. и 2. овог члана може бити:
1) правоснажна судска одлука или коначна одлука другог надлежног органа;
2) исправа о реализованом средству обезбеђења испуњења обавеза у поступку јавне
набавке или испуњења уговорних обавеза;
3) исправа о наплаћеној уговорној казни;
4) извештај надзорног органа о изведеним радовима који нису у складу са пројектом,
односно уговором;
5) изјава о раскиду уговора због неиспуњења битних елемената уговора дата на начин
и под условима предвиђеним законом којим се уређују облигациони односи;
6) доказ о ангажовању на извршењу уговора о јавној набавци лица која нису означена у
понуди као подизвођачи, односно чланови групе понуђача;
7) други одговарајући доказ примерен предмету јавне набавке који се односи на
испуњење обавеза у ранијим поступцима јавне набавке или по раније закљученим
уговорима о јавним набавкама.
21. ЗАХТЕВ ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА
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Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, подносилац пријаве, кандидат односно
заинтересовано лице, који има интерес за доделу уговора, односно оквирног споразума у
конкретном поступку јавне набавке и који је претрпео или би могао да претрпи штету због
поступања наручиоца противно одредбама овог Закона.
Захтев за заштиту права може се поднети непосредно предајом на писарници Универзитетске
дечје клинике или путем поште, на адресу Наручиоца: Универзитетска дечја клиника, ул.
Тиршова бр. 10, Београд у супротном сматраће се да није поднет те Наручилац неће
предузимати никакве радње поводом њега.
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 благовременом ако је примљен од стране
наручиоца најкасније седам дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин
достављања и уколико је подносилац захтева у складу са чланом 63. став 2. указао наручиоцу
на евентуалне недостатке и неправилности, а наручилац исте није отклонио. Захтев за заштиту
права којим се оспоравају радње које наручилац предузме пре истека рока за подношење
понуда, а након истека претходно наведеног рока од седам дана пре истека рока за подношење
понуда, сматраће се благовременим уколико је поднет најкасније до истека рока за подношење
понуда.
После доношења Одлуке о додели уговора и Одлуке о обустави поступка, рок за подношење
захтева за заштиту права је десет дана од дана објављивања Одлуке на Порталу јавних
набавки.
Примерак захтева за заштиту права подносилац истовремено доставља Републичкој комисији.
Приликом подношења захтева за заштиту права понуђач је дужан да изврши уплату прописане
таксе од 120.000,00 динара на жиро рачун број: 840-30678845-06, шифра плаћања: 153 или
253, позив на број: подаци о броју или ознаци јавне набавке поводом које се подноси захтев за
заштиту права, сврха: ЗЗП; назив наручиоца; број или ознака јавне набавке поводом које се
подноси захтев за заштиту права, корисник: буџет Републике Србије, назив уплатиоца,
односно назив подносиоца захтева за заштиту права за којег је извршена уплата таксе и
достави потврду привредног субјекта (банке или поште) да је извршена уплата прописане
таксе коначно реализована. Доказ мора садржати јасан печат банке (поште) и потпис
овлашћеног лица са видљивим датумом реализације уплате и јасно назначен број јавне набавке
В-14/2019 за коју се предметни захтев подноси.
Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138-167. Закона.
22. РОК У КОМЕ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН
Наручилац је дужан да уговор о јавној набавци достави понуђачу којем је уговор додељен у
року од осам дана од дана протока рока за подношење захтева за заштиту права.
У случају да је поднета само једна понуда наручилац може закључити уговор пре истека рока
за подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 112. став 2. тачка 5) Закона.
Наручилац ће позвати понуђача коме је додељен уговор да приступи закључењу уговора одмах
по истеку рока за подношење Захтева за заштиту права из члана 149. Закона о јавним
набавкама.
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У случају да понуђач чија је понуда изабрана као најповољнија одбије да закључи уговор,
наручилац може закључити уговор са првим следећим најповољнијим понуђачем. Ако је у том
случају потребно утврдити првог следећег најповољнијег понуђача, наручилац ће поново
извршити стручну оцену понуда и донети Одлуку о додели уговора. У том случају ће бити
наплаћена и гаранција за озбиљност понуде коју Понуђачи прилажу уз понуду.
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Образац бр. 1

VI ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ
Понуда бр. ___________________ од __________________ за отворени поступак јавне набавке
добара – медицински технички материјал за потребе Универзитетске дечје клинике,
обликована по партијама, број В-14/2019.
1) ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

Назив понуђача

Адреса понуђача

Матични број

ПИБ понуђача

Име особа за контакт
Телефон

Телефакс

Електронска пошта
Рачун предузећа

2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:
А) САМОСТАЛНО
Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ
Ц) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ
Напомена: заокружити начин подношења понуде
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3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ
1. Назив подизвођача

Адреса подизвођача
Лице овлашћено за потписивање уговора

Име особа за контакт
Проценат укупне вредности набавке који
ће извршити подизвођач
Део предмета набавке који ће извршити
подизвођач
2.
Назив подизвођача

Адреса подизвођача
Лице овлашћено за потписивање уговора

Име особа за контакт
Проценат укупне вредности набавке који
ће извршити подизвођач
Део предмета набавке који ће извршити
подизвођач
Напомена:
Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе понуду са
подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, потребно
је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за
сваког подизвођача.
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4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ
1. Назив учесника у заједничкој понуди

Адреса

Матични број

Порески идентификациони број
Лице овлашћено за потписивање уговора

Име особа за контакт
2.
Назив учесника у заједничкој понуди

Адреса

Матични број

Порески идентификациони број
Лице овлашћено за потписивање уговора

Име особа за контакт
Напомена:
Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који
подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места
предвиђених у табели, потебно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака,
да се попуни и достави за сваког подизвођача.
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5) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ У ПОСТУПКУ НАБАВКЕ ДОБАРА –
МЕДИЦИНСКИ ТЕХНИЧКИ МАТЕРИЈАЛ ЗА ПОТРЕБЕ УНИВЕРЗИТЕТСКЕ ДЕЧЈЕ
КЛИНИКЕ, ОБЛИКОВАНА ПО ПАРТИЈАМА
ПОНУДА се подноси за партију/е _________________________________________________
(навести број и назив партије)
Напомена: у табели заокружити број партије за коју се понуда подноси и попунити тражене
податке.
Број
Партије
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
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Опис
Plava traka za kontrolu parne sterilizacije
sa indikatorom
EKG papir za aparat ECG 300G
CONTECT
Termo papir za ultrazvuk
Etikete za softverski sistem za laboratoriju SLIS
EKG papir za aparat proizvođača
SCHILLER
Trake za aparat ACL 7000
Manžetne za merenje NPB kompaktibilna
sa pacijent monitorom Draeger / Philips
IntelliVue - višekratna
Nož za sečenje gaze za mašinu “Kuris
Novita Standard”:
Nazalne kanile za oksigenoterapiju
Sijalice za mikroskop LEICA 2500 DM,
ZEISS
Elektrode I peristaličke pumpe za apaart
Roche 9180
Еlektrode tenjiraste EEG-EP AG/AGCI
Jednokratni SpO2 senzor za pacijent
monitore
Sisteni za ULRICH (MISISIPI) pumpu
MR/CT
Silikonski balon za reanimaciju:
Potrošni materijal za inhalatore
Maske za mehaničku ventilaciju oivičene
sa jastučetom na naduvavanje
Potrošni materijal za bronhijalni aspirator
DRAGER
Elektrode za magnetno polje
EKG elektrode-jednokratne
Nožić za mašinu za sečenje gipsa
Kramerove šine I špatule
Toplomeri
Manžetne za pritisak I poveske
Kiseonička maska O2Star ili odgovarajuće

Укупна
вредност
партије
без ПДВ-а

ПДВ у %

Укупна
вреднпст
партије
са ПДВ-ом

Број
Партије
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
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Опис
manžetne za 24h holter monitoring krvnog
pritiska Spacelabs
Elektrode za bioimpentancu BCM
Potrošni materijal za aparat za urodinamska
istraživanja SOLAR silver U4-2:
Hemijska I biološka kontrola suve I vlažne
sterilizacije
Senzor za monitoring NIHON KOHDEN
Zaštita za oči novoronđenčadi
Creva za respirator- NEONATALNA I
ADULTNA za respirator Maquet Servo i
Materijal za CPAP
Creva
komplet
BUBBLE
CPAP,
neonatalna sa grejačem I komorom
Materijal za EEG službu
Senzori za INVOS
Manžetne za holter TA proizvodjača
SCHILER BR-102 plus/BR 102 plus PWA
Komplet pacijent kablovi proizvođača
Spacelabs Healtcare
Posuda za aspirator zpremine 700ml –
Drager ili ekvivalent
Zaštitna sterilna prekrivka za RTG cev
Filter za aparat za anesteziju
Prekrivači za grejanje pacijenata za aparat
MISTRAL-AIR
Manžetne za davanje rastvora pod
pritiskom
KESA ZA INFUZIJU POD PRITISKOM
Senzor za saturaciju za monitor General
Electric
Sijalice za laringoskop
Set creva za aparate za anesteziju
Set creva za aparat za anesteziju ZEUS
I-gel maske za jednokratnu upotrebu
Set creva za MRI aparate
Filteri odvoda narkoznih gasova na
aparatima za anesteziju Fabius C/GS/Tiro/
Potrošni materijal za aparat za anesteziju
tipa Drager Fabius Tiro/GS,Zeus
Potrošni materijal za apirator pri aparatu za
anesteziju tipa Drager Fabius Tiro/GS/Zeus
Potrošni materijal za aparat za anesteziju
tipa Maquet flow I C20
Nastavci za traheostomu
Manžetne za pritisak za monitore GE B 850

Укупна
вредност
партије
без ПДВ-а

ПДВ у %

Укупна
вреднпст
партије
са ПДВ-ом

Број
Партије
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73

Опис

Укупна
вредност
партије
без ПДВ-а

ПДВ у %

Укупна
вреднпст
партије
са ПДВ-ом

EKG kabal za MULTIMED 5- monitor
Gamma Infinity- Drager
Set creva za aparat za anesteziju tipa
Drager primus
Silikonski balon za manuelnu kontrolu
LINIJE ZA UZORKOVANJE GASOVA
Potrošni materijal za aparat Terumo
CDI500
Potrošni materijal za elektrokauter BOWA
ARC
Neutralne elekrode za elektrokauter BOWA
ARC
Temperaturne sonde I senzori za grejač
respiratora
Potrošni materijal za parni sterilizator
Kontrola parne sterilizacije
Traka za kontrolu suve sterilizacije
Rolne i kese za parnu sterilizaciju od
polipropilena 90g/m2
Papir za sterilizaciju
Kabl za SpO2 senzor za monitor Drager
Infinity delta
Jednokratna prekrivka za sto
Jednokratne posude za uređaj za zagrevanje
rastvora
POTROŠNI MATERIJAL ZA ELEKTROKAUTER
BOWA ARC 350, ARC 300
УКУПНО:

Oпција понуде: ___________ (најмање 120 (стодвадесет)) дана од дана отварања понуда.

Рок плаћања је 90 (деведесет) дана од дана испостављене регистроване фактуре у централном
регистру фактура.
Рок испоруке: сукцесивно, у року од ____________________ (највише 24 (двадесетчетири)) сата од
дана достављања захтева за испоруку од стране Наручиоца.
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Рок за рекламацију: ____________ (највише 24 (двадесетчетири)) сата од пријема писане

рекламације од стране Наручиоца.

Датум: _______________
(потпис одговорног лица понуђача)
М.П.
*НАПОМЕНА:
У случају подношења заједничке понуде образац потписују и оверавају сви чланови групе
понуђача.
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Образац бр. 2
VII

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),
Дужник ________________________________из ______________________, издајe

МЕНИЧНО ОВЛАШЋЕЊЕ - ПИСМО
за корисника бланко-сопствених меница

Предајемо Вам 1 (једну) бланко сопствену меницу, серије ______________________________
и овлашћујемо УНИВЕРЗИТЕТСКУ ДЕЧЈУ КЛИНИКУ, Београд, Тиршова 10, као
повериоца, да предату меницу може попунити на износ од 3% (три посто) од укупне
вредности понуде јавне набавке добара – медицински технички материјал за потребе
Универзитетске дечје клинике, обликована по партијама, што номинално износи
_______________ динара без ПДВ-а, о по основу гаранције за озбиљност понуде.
Рок важења ове менице је од _______________ до ____________ године (мора бити најмање
до истека важења опције понуде).
Овлашћујемо Универзитетску дечју клинику, Београд, Тиршова 10, као повериоца, да у своју
корист безусловно и неопозиво, ''без протеста'' и трошкова, вансудски, може извршити
наплату са свих рачуна дужника.
Овлашћујем банку код које имамо рачун да наплату-плаћање изврши на терет свих наших
рачуна, а као и да поднети налог за наплату заведе у распоред чекања у случају да на рачуну
уопште нема или нема довољно средстава или због непоштовања приоритета у наплати са
рачуна.
На основу овог овлашћења УНИВЕРЗИТЕТСКУ ДЕЧЈУ КЛИНИКУ, Београд, Тиршова 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 измени или опозове (повуче) своју понуду у току периода важности понуде и
б) да Понуђач, у случају да Корисник гаранције прихвати његову понуду:
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-

-

не потпише Уговор о купопродаји добара – медицински технички материјал за
потребе Универзитетске дечје клинике, обликована по партијама, 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).
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)

______________________________________
(потпис)

напомена: доставља се са меницом, доказом о регистрацији менице и картоном
депонованих потписа уз понуду.
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Образац бр. 3
VIII

ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

У складу са чл. 88. Ст.1 Закона, понуђач _______________________, доставља укупан износ и
структру трошкова припремања понуде, како следи у табели:
ВРСТА ТРОШКОВА

ИЗНОС ТРОШКОВА У РСД

УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА
ПРИПРЕМАЊА 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.
Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни Наручиоца,
Наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорака или модела, ако су
израђени у складу са техничким спецификацијама Наручиоца и трошкова прибављања
средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој
понуди.
ПОНУЂАЧ
Датум: _______________
(потпис одговорног лица понуђача)
М.П.
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Образац бр. 4

IX ИЗЈАВА О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

__________________________________________________________
(пословно име или скраћени назив)

под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у поступку
јавне набавке добара – медицински технички материјал за потребе Универзитетске дечје
клинике, обликована по партијама, ЈН В-14/2019, поднео независно, без договора са другим
понуђачима или заинтересованим лицима.

ПОНУЂАЧ
Датум: _______________
(потпис одговорног лица понуђача)
М.П.
Напомена:
Уколико понуду подноси група понуђача, изјава мора бити потписана од стране овлашћеног
лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.
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Образац бр. 5

X
ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ДА ПОНУЂАЧ ИСПУЊАВА УСЛОВЕ ИЗ
ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА О ЗАШТИТИ НА РАДУ, ЗАПОШЉАВАЊУ И
УСЛОВИМА РАДА, ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, КАО И ДА НЕМА
ЗАБРАНУ ОБАВЉАЊА ДЕЛАТНОСТИ КОЈА ЈЕ НА СНАЗИ У ВРЕМЕ
ПОДНОШЕЊА ПОНУДА

ИЗЈАВА
под кривичном, материјалном и моралном одговорношћу изјављујемо да смо испунили обавезе
које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада,
заштити животне средине, као и да немамо забрану обављања делатности која је на снази у
време подношења понуде.

ПОНУЂАЧ
Датум: _______________
(потпис одговорног лица понуђача)
М.П.
Напомена:
Уколико понуду подноси група понуђача, изјава мора бити потписана од стране овлашћеног
лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.
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Образац бр. 6
XI
ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА
О ИЗДАВАЊУ ИНСТРУМЕНТА ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА УГОВОРНЕ ОБАВЕЗЕ

Беспоговорно се обавезујемо да ћемо приликом закључења уговора (за сваку партију за коју
нам је додељен уговор о јавној набавци) издати Купцу инструмент обезбеђења уговорних
обавеза – бланко сопствене менице (само потписане и оверене у складу са картоном
депонованих потписа), са клаузулом „без протеста“, „без трошкова“, платива на први позив,
са роком доспећа „по виђењу“ и са роком важење најмање 30 дана дуже од времена трајања
уговора (тачан датум важности ће бити унет у текст меничног овлашћења у складу са
наведеним роковима приликом достављања истог), 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 не извршава преузете
уговорне обавезе, једнострано раскине уговор или закасни са испуњењем уговорне обавезе.
Сагласни смо да уз бланко оверене менице, приложимо и:
1. 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).
2. Менично овлашћење да се меница, без сагласности Продавца, може поднети пословној
банци на наплату у износу од 10% од укупне вредности уговора без ПДВ-а у случају
неиспуњења уговорних обавеза, закашњења са квантитативним и 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.
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Образац бр. 7

XII

ИЗЈАВА О ДОСТАВЉАЊУ УЗОРАКА

под кривичном, материјалном и моралном одговорношћу изјављујемо да ћемо поседовати и на
позив Наручиоца доставити узорак понуђених добара за сваку партију за коју смо поднели
понуду.
Тражени узорак ћемо доставити у року од 24 (двадесетчетири) сата од дана слања захтева
Наручиоца.
Уколико захтевани/е узорак/ке не доставимо у траженом року, свесни смо да ће наша понуда
бити оцењена као неприхватљива за партију за коју тражени узорак нисмо доставили.

Датум: _______________
(потпис одговорног лица понуђача)
М.П.
Напомена:
Уколико понуду подноси група понуђача, изјава мора бити потписана од стране овлашћеног
лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.
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Образац бр. 8
XIII

ИЗЈАВА О ДОСТАВЉАЊУ KАТАЛОГА

под кривичном, материјалном и моралном одговорношћу изјављујемо да ћемо поседовати и на
позив Наручиоца доставити оригинал каталог понуђених добара за сваку партију за коју смо
поднели понуду.
Тражени каталог ћемо доставити у року од 24 (двадесетчетири) сата од дана слања захтева
Наручиоца.
Уколико захтевани/е каталог/е не доставимо у траженом року, свесни смо да ће наша понуда
бити оцењена као неприхватљива за партију за коју тражени каталог нисмо доставили.

Датум: _______________
(потпис одговорног лица понуђача)
М.П.

Напомена:
Наручилац посебно напомиње да уколико се приликом прегледа каталога испостави да
понуђена добра означена у каталогу који је понуђач доставио у својој понуди не
одговарају оригинал каталогу који смо тражили на увид понуда таквог понуђача биће
оцењена као неодговарајућа.
Уколико понуду подноси група понуђача, изјава мора бити потписана од стране овлашћеног
лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.
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XIV МОДЕЛ УГОВОРА
УГОВОР ЗА НАБАВКУ ДОБАРА – МЕДИЦИНСКИ ТЕХНИЧКИ МАТЕРИЈАЛ ЗА
ПОТРЕБЕ УНИВЕРЗИТЕТСКЕ ДЕЧЈЕ КЛИНИКЕ, ОБЛИКОВАНА ПО ПАРТИЈАМА
закључен у Београду, дана (уписује Наручилац) године, између:
УНИВЕРЗИТЕТСКЕ ДЕЧЈЕ КЛИНИКЕ, ул. Тиршова бр. 10, Београд, коју заступа доц.др
сци.мед. Синиша Дучић в.д. директора (у даљем тексту означена као: Наручилац)
и
______________________________________________________ са седиштем у ______________,
улица

________________________,

_______________________,

број

ПИБ

________________________,

телефона:________________________,

матични
кога

број

заступа

___________________________________________, директор (у даљем тексту: Испоручилац)

УГОВОРНЕ СТРАНЕ САГЛАСНО КОНСТАТУЈУ
- да је Наручилац, на основу Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС", бр. 124/2012,
14/2015 и 68/2015) спровео отворени поступак јавне набавке бр. В-14/2019 за набавку добра –
„медицински технички материјал за потребе Универзитетске дечје клинике“, на основу Позива
за подношење понуда објављеног на Порталу јавних набавки, на интернет страници наручиоца
и у Службеном Гласнику Републике Србије;
- да је Понуђач доставио (заједничку/са подизвођачем) понуду број (биће преузето из
понуде), која у потпуности одговара захтевима из Конкурсне документације и која представља
саставни део овог уговора;
- да је Наручилац Одлуком о додели уговора број (попуњава Наручилац), доделио Понуђачу
уговор за набавку хируршких конаца за потребе опште хирургије Универзитетске дечје
клинике;
- да Наручилац овај уговор закључује на основу члана 113. Закона о јавним набавкама;
- да ће Испоручилац уговорне обавезе извршити са подизвођачима, односно члановима група
понуђача:
____________________________________, место __________________________улица и број,
____________________________________, место __________________________улица и број,
____________________________________, место __________________________улица и број,
____________________________________, место __________________________улица и број,
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(попуњава Испоручилац навођењем подизвођача/чланова групе понуђача, уколико
учествује на овој јавној набавци са подизвођачима или доставља заједничку понуду.
Уколико не учествује, овај део се брише).

ПРЕДМЕТ УГОВОРА
Члан 1.
Предмет овог Уговора је набавка добара – медицински технички материјал за потребе
Универзитетске дечје клинике, у свему према Конкурсној документацији Наручиоца, број В
–14/2018, и прихваћеној понуди Испоручиоца број _________ од ___________. године
(попуњава Наручилац), које чине саставни део овог Уговора.
Испоручилац се обавезује да врши испоруку предмених добара у складу са динамиком и
количинама које дефинише Наручилац, а Наручилац се обавезује да плати уговорену цену, у
складу са уредно достављеном фактуром.
ВРЕДНОСТ УГОВОРА
Члан 2.
Испоручилац се обавезује да за рачун Наручиоца испоручи медицински технички материјал за
потребе Универзитетске дечје клинике, обликована по партијама, из партије број
___________________:
(спецификација предмета јавне набавке са јединичним ценама је изостављена и биће
уписана у оригинал уговора).
Укупна вредност уговора износи _______________ (словима) динара без ПДВ-а, односно
___________ (словима) са ПДВ-ом.
Цена је фиксна и не може се мењати.
Члан 3.
Уговорена цена из члана 2. овог Уговора обухвата све трошкове везане за извршење предмета
уговора (трошкове транспорта, царине, добијања потребних дозвола, истовара у магацин
Наручиоца и др.).
УСЛОВИ И НАЧИН ПЛАЋАЊА
Члан 4.
Наручилац ће уговорену цену из члана 3. овог Уговора са обрачунатим порезом на додату
вредност исплатити Испоручиоцу у року од 90 (деведесет) дана од дана испостављене
регистроване фактуре у централном регистру фактура.
РОК ИСПОРУКЕ
Члан 5.
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Рок испоруке: сукцесивно, према захтевима Наручиоца, у року од (биће преузето из понуде)
сата од дана достављања захтева за испоруку од стране Наручиоца.
Роба се испоручује у договореним количинама према захтеву Наручиоца.
СРЕДСТВА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА
Члан 6.
Испоручилац се обавезује да на дан потписивања уговора достави Наручиоцу, бланко оверену
и потписану сопствену меницу „без протеста“, „без трошкова“, плативна на први позив, са
роком доспећа „по виђењу“, са овлашћењем за попуњавање исте од стране Наручиоца на износ
од 10% вредности уговора без ПДВ-а са роком важења 30 дана дуже од окончања уговора, коју
ће Наручилац наплатити уколико Испоручилац не изврши уговорну обавезу у року и на начин
утврђеним овим уговором.
Уз меницу и менично овлашћење Испоручилац ће доставити доказ о регистрацији менице и
копију картона депонованих потписа који мора бити оверен оригиналним печатом од стране
банке не старијим од 30 дана од дана пре истека рока за доставу средства обезбеђења за добро
извршење посла.
Печати и потписи на меницама, картону депонованих потписа и меничном овлашћењу морају
бити идентични.
Уколико изабрани понуђач не обезбеди и не преда наручиоцу средство обезбеђења за добро
извршење посла на дан потписивања уговора, наручилац задражава право да потпише уговор
са следећим најбоље рангираним понуђачем.
Уколико уговорне обавезе не буду извршаване у свему према одредбама овог Уговора,
Наручилац ће активирати достављено средство обезбеђења за добро извршење посла.
Активирање средства обезбеђења не искључује право Наручиоца на потупну накнаду.
ПАКОВАЊЕ И АМБАЛАЖА
Члан 7.
Роба која је предмет овог Уговора мора бити упакована на начин који је уобичајан за ту врсту
робе и испоручена у оргиналној амбалажи произвођача.
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 1 % 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
претходне најаве, с тим што је Наручилац обавезан да у писаној форми саопшти Испоручиоцу
зарачунате уговорне казне за које је рачун умањен.
Ако Испоручилац не изврши уговорне обавезе, једнострано раскине уговор или закасни више
од 5 (пет) дана од рока утврђеног у члану 5. став 1. овог уговора, Наручилац, без образложења

45

и без сагласности Испоручиоца има право да депоновани инструмент обезбеђења (меницу) у
вредности од 10% укупне вредности уговора, поднесе на наплату банци.

КВАЛИТЕТ И КОЛИЧИНЕ
Члан 9.
Роба која је предмет овог уговора мора у потпуности одговарати:
- важећим домаћим или међународним стандардима за ту врсту робе,
Наручилац је овлашћен да врши контролу квалитета испоручене робе у било које време и без
претходне најаве на месту пријема, током или после испоруке, са правом да узорке производа
из било које испоруке достави независној специјализованој институцији ради анализе.
У случају када независна специјализована институција утврди одступање од уговореног
квалитета уговора, трошкови анализе падају на терет продавца.
КВАНТИТАТИВНИ И КВАЛИТАТИВНИ ПРИЈЕМ
Члан 10.
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
Универзитетске дечје клинике.
Члан 11.
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 24 (двадесет четири) сата 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 са ПДВом.
ОБАВЕЗА ДОБРОГ ИЗВРШЕЊА ПОСЛА
Члан 12.
Испоручилац се обавезује да ће уговорне обавезе извршити у свему под условима и захтевима
из конкурсне документације и прихваћене понуде.
ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ УГОВОРА
Члан 13.
Овај уговор се може изменити само писменим анексом, потписаним од стране овлашћених
лица уговорних страна.
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Наручилац може након закључења уговора о јавној набавци без спровођења поступка јавне
набавке повећати обим предмета набавке, с тим да вредност уговора мође повећати
максималчно до 5% од укупне вредности првобитно закљученог уговора, при чему укупна
вредност повећања уговора не може да буде већа од вредности члана 39. став 1. ЗЈН.

ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ УГОВОРА
Члан 14.
Овај уговор се може изменити само писменим анексом, потписаним од стране овлашћених
лица уговорних страна.
Наручилац може након закључења уговора о јавној набавци без спровођења поступка јавне
набавке повећати обим предмета набавке, с тим да вредност уговора мође повећати
максималчно до 5% од укупне вредности првобитно закљученог уговора, при чему укупна
вредност повећања уговора не може да буде већа од вредности члана 39. став 1. ЗЈН.
ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 15.
Овај уговор се закључује до испоруке уговорене количине добара, а најдуже на период од
годину дана од дана закључења истог.
Уговор ступа на снагу даном обостраног потписивања уговорних страна и достављањем
средстава финансијских средстава ближе одређених у члану 6. овог уговора.
Средства за реализацију овог Уговора су обезбеђена Законом о буџету за 2019. годину („Сл.
Гласник РС“ бр. 103/2015).
Требовање добара у 2019. години, вршиће се до висине одобрених апропријација за ту намену,
а у складу са законом којим се уређује буџет за 2019. годину.
За део реализације уговора који се односи на 2020. годину, реализација уговора ће зависити од
обезбеђења средстава предвиђених Законом којим се уређује буџет за 2020. годину, тако да ће
требовање добара у 2020. години бити вршено највише до износа средстава која ће за ту
намену бити одобрена у 2020. години.
У супротном уговор престаје да важи, без накнаде штете због немогућности преузимања и
плаћања обавеза од стране Наручиоца.
Члан 16.
За све што није регулисано овим Уговором, сходно се примењују одредбе Закона о
облигационим односима.
Члан 17.
За евентуално настале спорове надлежан је Привредни суд у Београду.
Члан 18.
Уговор је сачињен у 6 (шест) истоветних примерака од којих свакој уговорној страни
припада по 3 (три) примерка.
За
За НАРУЧИОЦА
ИСПОРУЧИОЦА
Директор
Директор
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____________________________
(члан групе)
____________________________
(члан групе)
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ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА СА СТРУКТУРОМ ЦЕНА

Red. Broj

NAZIV

Jed.
Mere

Kol.

komad

25

Jedinična
vrednost
bez PDVa

PARTIJA 1 - Plava traka za kontrolu parne sterilizacije sa indikatorom
1

Plava traka za kontrolu parne
sterilizacije sa indikatorom , 24mm x
50m

UKUPNO ZA PARTIJU 1:
PARTIJA 2 - EKG PAPIR za aparat ECG 300G CONTECT
1

EKG papir

komad

40

UKUPNO ZA PARTIJU 2:
PARTIJA 3 - Termo papir za ultrazvuk
1

Termo papir za ultrazvuk (štampač
Mitsubishi Electric High Glos),
dimenzije: 110mm x 20mm

komad

140

UKUPNO ZA PARTIJU 3:
PARTIJA 4 -Etikete za softverski sistem za laboratoriju - slis
1

Termo etiketa SLIS (kotur 2000 kom)

komad

60

UKUPNO ZA PARTIJU 4:

49

Ukupna
vrednost bez
PDV-a

Ukupna
vrednost
sa PDVom

Pakovanje

Proizvođač
i zemlja
porekla

Kataloški
broj i
Br.
Rešenja
ALIMS

PARTIJA 5 - EKG papir za aparat proizvođača SCHILLER
1

EKG Papir za štampač AT-2PLUS/CS 200

komad

60

UKUPNO ZA PARTIJU 5:
PARTIJA 6 - TRAKE ZA APARAT ACL 7000

1

Thermal printer paper 7,2cm prečnika
4,5 prečnik kartona 11mm (4 rolne u
paketu). Navedeni papir mora biti takav
da može da se primeni na aparatu ACL
7000, odnosno da odgovara njegovom
koagulometru

pak

20

UKUPNO ZA PARTIJU 6:
PARTIJA 7 - Manžetna za merenje NPB kompaktibilna sa pacijent monitorom Draeger / Philips IntelliVue - višekratna
1
Manžetna višekratna NPB XXS (8-13cm)
komad
8
2
komad
8
Manžetna višekratna NPB XS
3
Manžetna višekratna NPB M
komad
5
Manžetna višekratna NPB M+ (23-33cm)
komad
5
4
UKUPNO ZA PARTIJU 7:
PARTIJA 8 - Nož za sečenje gaze za mašinu "Kuris Novita Standard"
1

Nož šestougaoni za mašinu za sečenje gaze
"Kuris Novita Standard"

komad

3

UKUPNO ZA PARTIJU 8:
PARTIJA 9 - Nazalne kanile za oksigenoterapiju
1

Nazalna kanila sa prekonektovanim crevom
dužine 2,1 m veličine S

komad

100

2

Nazalna kanila sa prekonektovanim crevom
dužine 2,1 m veličine M

komad

100

50

3

Nazalna kanila sa prekonektovanim crevom
dužine 2,1 m veličine L

komad

100

4

Set konektora O2Star connector kit 6mm
OD/22mm

komad

10

UKUPNO ZA PARTIJU 9:
PARTIJA 10 -Sijalice za mikroskop LEICA 2500 DM, ZEISS
1

2
3

Sijalica za mikroskop LEICA 2500 DM
Sijalica 64625, HLX, halogena 100 W, 12
V, GY 6.35
Sijalica za mikroskop ZEISS
Sijalica 44865, WFL, halogena 35 W, 12 V,
GY 5.3, 36 stepeni
PARAFILM 10X38

PARTIJA 11 - Elektrode i peristaličke pumpe za aparat Roche 9180
Elektroda Na-MF
1
Elektroda K-MF
2
Elektroda CI-MF
3
Kućište Ref.elektrode za aparat
4
Ref.elektroda 9180
5
6
Tube Set, Peri Pump, 91xx

komad

5

komad

5

komad
1
UKUPNO ZA PARTIJU 10:
komad
komad
komad
komad
komad
komad

1
1
1
1
1
2

UKUPNO ZA PARTIJU 11:
PARTIJA 12 - ELEKTRODE TANJIRASTE EEG-EP AG/AGCl
1
2

Višekratne "Tangle Free" 10mm tanjiraste
EEG-EP Ag/AgCl elektrode, dužina kabla
1m, pakovanje od 12 kom 019-417600
Uzemljenje pacijenta - 9013S0735
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pak

1

komad
1
UKUPNO ZA PARTIJU 12:

PARTIJA 13 - Jednokratni SpO2 senzor za pacijent monitore

1

Jednokratni SpO2 senzor za pacijent
monitore sa PVC kablom dužine 0.9 m i
prečnika 3.2 mm; sa PVC konektorom i
pozlaćenim pinovima; veličina foto
detektora 4mm/8mm; traka senzora - plavo
bela; samolepljiva čičak traka; za pacijente
<3 kg i >30 kg, N543-16 ili odgovarajuće

komad

120

UKUPNO ZA PARTIJU 13:
PARTIJA 14 - Sistemi za ULRICH (MISISIPI) pumpu MR/CT
Sistem za MISISIPI pumpu XD 2020
1
Sistem za MISISIPI pumpu XD 2040
2
3
Sistem za MISISIPI pumpu XD 2030

komad
100
komad
80
komad
100
UKUPNO ZA PARTIJU 14:

PARTIJA 15 - SILIKONSKI BALON ZA REANIMACIJU
1

Silikonski balon za reanimaciju
autoklavijabilan na 134 stepeni za odrasle,
sa dve silikonske maske veličine 4 i 5,
zapremine 1600 ml

komad

10

2

Silikonski balon za reanimaciju
autoklavijabilan na 134 stepeni za decu, sa
dve silikonske maske veličine 2 i 3,
zapremine 500 ml

komad

10

52

3

Silikonski balon za reanimaciju
autoklavijabilan na 134 stepeni za bebe, sa
dve silikonske maske veličine 0 i 1,
zapremine 280 ml

komad

10

UKUPNO ZA PARTIJU 15:

PARTIJA 16 - Potrošni materijal za inhalatore
Nebulizator sa dovodnim crevom za O2
dužine 1,8m i maskom za pedijatrijske
1
pacijente
2

Nebulizator sa dovodnim crevom za O2
dužine 1,8m i maskom za adultne pacijente

komad

60

komad

50

UKUPNO ZA PARTIJU 16:
PARTIJA 17 - Maske za mehaničku ventilaciju oivičene sa jastučetom na naduvavanje
Maske za mehaničku ventilaciju veličina
komad
10
1
br.0
2

Maske za mehaničku ventilaciju veličina
br.1

komad

20

3

Maske za mehaničku ventilaciju veličina
br.2

komad

20

4

Maske za mehaničku ventilaciju veličina
br.3

komad

20

5

Maske za mehaničku ventilaciju veličina
br.4

komad

20

6

Maske za mehaničku ventilaciju veličina
br.5

komad

20

7

Maske za mehaničku ventilaciju veličina
br.6

komad

10

53

UKUPNO ZA PARTIJU 17:
PARTIJA 18 - Potrošni materijal za bronhijalni aspirator DRAGER
1

Kapa za bocu i prsten sa zaštitnikom od
prelivanja

komad

2

UKUPNO ZA PARTIJU 18:

PARTIJA 19 - Elektrode za magnetno polje
1

Radiotranslucentne EKG elektrode za
odrasle za magnetno polje "Cera carta" FREC, konekcija na elektrodama mora biti
plastična, ili odgovarajuće

komad

3000

UKUPNO ZA PARTIJU 19:
PARTIJA 20 - EKG elektrode - jednokratne
Elektrode EKG na penastoj osnovi sa
gelom i kopčom "Leonard Lang - Skin tact
1
ref. FRG1" ili odgovarajuće - za odrasle

komad

15000

2

Elektorde EKG na penastoj osnovi sa
gelom i kopčom "Leonard Lang - Skin tact
ref W601" ili odgovarajuće - za decu

komad

5000

3

Elektrode EKG na penastoj osnovi sa
gelom i kopčom "Leonard Lang - Skin tact
ref. W 60" ili odgovarajuće - za holter

komad

6000

UKUPNO ZA PARTIJU 20:
PARTIJA 21 - Nožić za mašinu za sečenje gipsa
1

Nožić (testera) za mašinu za sečenje gipsa
OTTO BOCK, veličine 65mm

komad

10

UKUPNO ZA PARTIJU 21:

54

PARTIJA 22 - Kramerove šine i špatule
1

Kramerova šina 40 x 4cm, obložena
sunđerom i folijom

komad

35

2

Kramerova šina 50 x 5cm, obložena
sunđerom i folijom

komad

35

3

Kramerova šina 50 x 7cm, obložena
sunđerom i folijom

komad

35

4

Kramerova šina 70 x 9cm, obložena
sunđerom i folijom

komad

35

5

Aluminijumska špatula 1 x 20cm, obložena
sunđerom

komad

20

6

Aluminijumska špatula 2 x 20cm, obložena
sunđerom
Aluminijumska špatula 4 x 30cm, obložena
sunđerom

komad

20

komad

20

7

UKUPNO ZA PARTIJU 22:
PARTIJA 23 - Toplomeri
1

Toplomer za merenje temperature elektronski

komad

160

UKUPNO ZA PARTIJU 23:
PARTIJA 24 - Manžetne za pritisak i poveske
1

Manžetne za aparate za merenje pritiska pedijatrijske, sa jednim crevom

komad

5

2

Manžetne za aparate za merenje pritiska neonatalne 23 x 5cm (do 3meseca starosti),
sa jednim crevom

komad

10

3

Manžetna za aparate za merenje pritiska adultne, sa jednim crevom

komad

5

55

4
5

Manžetna za aparate za merenje pritiska small adult (23-33cm/43cm), sa jednim
crevom
Poveska sa mehanizmom

komad

4

komad
100
UKUPNO ZA PARTIJU 24:

PARTIJA 25 - Kiseonična maska O2Star ili odgovarajuće
1

Kiseonična maska O2Star sa konektivnim
crevom ili odgovarajuće veličine S

komad

59

2

Kiseonična maska O2Star ili odgovarajuće
veličine M

komad

60

3

Kiseonična maska O2Star sa konektivnim
crevom ili odgovarajuće veličine L

komad

20

UKUPNO ZA PARTIJU 25:
PARTIJA 26 - Manžetne za 24h holter monitoring krvnog pritiska Spacelabs
Manžetne za 24h holter monitoring krvnog
komad
1
pritiska, veličina 24-32 cm

3

2

Manžetne za 24h holter monitoring krvnog
pritiska, veličina 38-50 cm

komad

1

3

Manžetne za 24h holter monitoring krvnog
pritiska, veličina 12-20 cm

komad

2

4

Manžetne za 24h holter monitoring krvnog
pritiska, veličina 17-26 cm

komad

2

5

Manžetne za 24h holter monitoring krvnog
pritiska, veličina 32-42 cm

komad

2

UKUPNO ZA PARTIJU 26:
PARTIJA 27 - Elektrode za bioimpedancu BCM
1

Dispos elektrode za decu do 25 kg
(Pakovanje 40 kom)
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pak

5

2

Dispos elektrode za decu preko 25 kg
(Pakovanje 40 kom)

pak

5

UKUPNO ZA PARTIJU 27:
PARTIJA 28 - Potrošni materijal za aparat za urodinamska istraživanja SOLAR silver U4-2
1

Dvostruki lumen cistometrijski kateter, 6
Fr. (pakovanje 10 komada)

pak

1

2

Dvostruki lumen cistometrijski kateter, 8
Fr. (pakovanje 10 komada)

pak

2

3

Rektalni PVC balon kateter, 4,5 Fr.
(pakovanje 25 komada)
Jednokratne EMG samolepljive površinske
elektrode (pakovanje 50 komada)

pak

1

pak

10

4

UKUPNO ZA PARTIJU 28:
PARTIJA 29 - Hemijska i biološka kontrola suve i vlažne sterilizacije
Trake za hemijsku kontrolu vlažne
sterilizacije, dimenzija: 19x55mm, menja
1
boju
Trake za hemijsku kontrolu suve
sterilizacije, dimenzija: 19x55mm, menja
2
boju
3

4

Ampula za biološku kontrolu vlažne
sterilizacije, u kutiji se nalazi sto komada
ampula. Parni ciklus testira se sporama geo
bacillus stearothermophilus na 55-60 C.
Ampula (set) za biološku kontrolu suve
sterilizacije. U pakovanju se nalazi sto
komada. Set spore i bujon, za biološku
kontrolu za suvu sterilizaciju, inkubiraju se
na 37 stepeni. Suva sterilizacija testira se
sporama bacillus atrophaeus

komad

4

komad

7

kut

5

kut

7

UKUPNO ZA PARTIJU 29:

57

PARTIJA 30 - Senzor za monitoring NIHON KOHDEN
SpO2 senzor za monitoring Nihon Kohden
1
- višekratni, neonatalni

komad

10

UKUPNO ZA PARTIJU 30:
PARTIJA 31 - Zaštita za oči novoronđenčadi
1

Regular 30-38 cm (pakovanje od 20
komada)

pak

6

UKUPNO ZA PARTIJU 31:
PARTIJA 32 - Creva za respirator - NEONATALNA i ADULTNA za respirator Maquet Servo i

1

2

Set creva za respirator, sa antimikrobnom
zaštitom, dužine 1,5 m + grana 0.6 m za
pacijente do 10 kg, sa integrisanim
grejačem u inspirijumu za ovlaživače serije
MR850 Fisher & Paykel, hvatač vode na
ekspirijumu, sa "auto-feed" ovlaživačkom
komorom, mogućnost korišćenja 7 dana

Set creva za respirator, sa antimikrobnom
zaštitom, dužine 1,5 m + grana 0.6 m za
pacijente preko 10 kg, sa integrisanim
grejačem u inspirijumu za ovlaživače serije
MR850Fisher & Paykel , hvatač vode na
ekspirijumu, sa "auto-feed" ovlaživačkom
komorom , mogućnost korišćenja 7 dana

komad

370

komad

270

UKUPNO ZA PARTIJU 32:
PARTIJA 33 - Materijal za CPAP
1

Kapa za bubble CPAP veličina S (21-23cm)

58

komad

10

2

Kapa za bubble CPAP veličina M (2325,5cm)

komad

10

3

Kapa za bubble CPAP veličina L (25,528cm)

komad

10

Kapa za bubble CPAP veličina XL (2830cm)
Maske za CPAP veličina S (19cm)
Maske za CPAP veličina M (21cm)
Maske za CPAP veličina L (23cm)
Maske za CPAP veličina XL (26cm)
Nastavci "miniflow" CPAP device

komad

5

komad
komad
komad
komad
komad

10
10
10
5
6

10

Nazalna kanila - veličina M (1200-02) ili
ekvivalentno

komad

5

11

Nazalna kanila - veličina L (1200-22) ili
ekvivalentno

komad

10

4
5
6
7
8
9

UKUPNO ZA PARTIJU 33:
PARTIJA 34 - Creva komplet za BUBBLE CPAP, neonatalna sa grejačem i komorom

1

Set creva za Bubble CPAP, sa
antimikrobnom zaštitom na bazi jona
srebra, homogeno dispregovanih u
polimerima od kojih je crevo izrađeno,
komplet sa integrisanim grejačem,
samodopunjujućom komorom za
ovlaživanje i komorom za podešavanje
pritiska

komad

20

UKUPNO ZA PARTIJU 34:
PARTIJA 35 - Materijal za EEG službu

59

1

Капa за ЕЕГ 54-58cm (црвена), каблови
за електроде постављени са унутрашње
стране капе; пречник отвора на
електроди за наливање гела не сме да
буде већи од 3mm

2

Капa за ЕЕГ 50-54cm (жута), каблови за
електроде постављени са унутрашње
стране капе; пречник отвора на
електроди за наливање гела не сме да
буде већи од 3mm

3

Капa за ЕЕГ 46-50cm (зелена), каблови
за електроде постављени са унутрашње
стране капе; пречник отвора на
електроди за наливање гела не сме да
буде већи од 3mm

4

Капa за ЕЕГ 42-46cm (светло плава),
каблови за електроде постављени са
унутрашње стране капе; пречник отвора
на електроди за наливање гела не сме да
буде већи од 3mm

5

Капе за ЕЕГ 38-42cm (розе), каблови за
електроде постављени са унутрашње
стране капе; пречник отвора на
електроди за наливање гела не сме да
буде већи од 3mm
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komad

2

komad

3

komad

2

komad

2

komad

1

6

7

8
9
10
11
12
13

Капе за ЕЕГ 34-38cm (браон), каблови за
електроде постављени са унутрашње
стране капе; пречник отвора на
електроди за наливање гела не сме да
буде већи од 3mm
Капе за ЕЕГ 26-30cm (неонатална),
каблови за електроде постављени са
унутрашње стране капе; пречник отвора
на електроди за наливање гела не сме да
буде већи од 3mm
Игла тупа за апликацију гела
Биопотенцијална електрода
Електроде за премошћивање
Каиш за капе 52-75cm
Сет ЕКГ штипаљки - стандардни
Сет ЕКГ штипаљки - мали

komad

1

komad

1

komad
3
komad
3
komad
10
komad
3
par
1
par
1
UKUPNO ZA PARTIJU 35:

PARTIJA 36 - Senzori za INVOS
1
2

INVOS senzor neonatalni Somatski/cerebralni
INVOS senzor pedijatrijski Somatski/cerebralni

komad

30

komad

100

UKUPNO ZA PARTIJU 36:
PARTIJA 37 - MANŽETNE ZA HOLTER TA PROIZVOĐAČA SCHILER BR-102 plus/BR 102 plus PWA
komad
1
1
Manžetna za holter TA veličina S
komad
Manžetna za holter TA veličina L
1
2
komad
Manžetna
za
holter
TA
veličina
M
1
3
komad
Manžetna za holter TA veličina XL
1
4
UKUPNO ZA PARTIJU 37:

61

PARTIJA 38 - Komplet pacijent kablovi proizvođača Spacelabs Healthcare
1

Komplet pacijent kablova dužine - 7"
(crveni, beli, braon i narandžasti)

komad

6

UKUPNO ZA PARTIJU 38:
PARTIJA 39 -Posuda za aspirator zapremine 700 ml - Drager ili ekvivalent
1
2

Posuda za aspirator zapremine 700 ml,
višekratna, sa mogućnošću sterilizacije u
autoklavu na 134 °C
Poklopac za posudu aspiratora sa gumom

komad

8

komad
8
UKUPNO ZA PARTIJU 39:

PARTIJA 40 - ZAŠTITNA STERILNA PREKRIVKA ZA RTG CEV
1

Zaštitna sterilna prekrivka za RTG cev,
veličina: 90x50cm

komad

40

UKUPNO ZA PARTIJU 40:
PARTIJA 41 - Filter za aparat za anesteziju

1

Filter HME TwinStar No.55 - ili
ekvivalent
antibakterijski elektrostatički filter sa
ovlaživačem za odrasle
Otpornost na bakterije 99,999%
Otpornost na viruse 99,99%
Količina vlage: 37,7mg H20/l vazduha
tidalni volumen 300-1500 ml
težina 28 grama
otpor koji stvara 0,4 mbar pri protoku od 30
l/min, mrtav prostor 55 ml
materijal: polipropilen, providan

62

komad

550

2

3

HME humid star 25 - ili ekvivalent
razmenjivač toplote i vlage za odrasle, od
polimerske pene sa standardnim
konekcijama
za tidalni volumen 75 – 500 ml
zapremina mrtvog prostora: 25 ml
količina vlage: 37,8 mg H2O/l vazduha
otpor 0,4 mbar pri protoku 30 lit/min
materijal: polipropilen, providan
težina: 18g
Filter HME TwinStar No.8 - ili ekvivalent
antibakterijski elektrostatički filter sa
ovlaživačem
Otpornost na bakterije 99,9%
Otpornost na viruse 99,9%
Ovlaživanje 37,9 mg H20/l vazduha
tidalni volumen 30-200ml
težina 9gr
otpor koji stvara 1.6 mbar pri protoku od 10
l/min
mrtav
prostor 8 ml,
materijal: polipropilen, providan

63

komad

50

komad

650

4

HME humid star 2 - ili ekvivalent
neonatalni razmenjivač toplote i vlage od
polimerske pene sa standardnim
konekcijama
za tidalni volumen 10 – 30 ml
zapremina mrtvog prostora: 2 ml
količina vlage: 37,6 mg H2O/l vazduha
otpor 0,5 mbar pri protoku 5 lit/min
materijal: polipropilen, providan
težina: 3,5g

komad

50

5

CareStar 30 - ili ekvivalent
antibakterijski elektrostatički filter
Otpornost na bakterije 99,999%
Otpornost na viruse 99,99%
tidalni volumen 100-1500 ml
težina 23 grama
otpor koji stvara 0,6 mbar pri protoku od 30
l/min
mrtav prostor 30 ml
materijal: polipropilen, providan, bez PVC i
lateksa

komad

450

6

HME HumidStar Trach 8ml - ili
odgovarajuci

komad

50

UKUPNO ZA PARTIJU 41:
PARTIJA 42 - Prekrivači za grejanje pacijenata za aparat MISTRAL – AIR
1

Prekrivač za pedijatrijske pacijente sa
refletujućom površinom

64

komad

40

2

Hipoalergijski neonatalni prekrivač sa
refletujućom površinom

komad

3

Prekrivać za adultne pacijente

komad

PARTIJA 43 - Manžetna za davanje rastvora pod pritiskom
Manžetna sa manometrom za davanje
1
rastvora pod pritiskom 500ml

120

25
UKUPNO ZA PARTIJU 42:

komad

40

UKUPNO ZA PARTIJU 43:
PARTIJA 44 - Kesa za infuziju pod pritiskom
Kesa za infuziju pod pritiskom sa
valvulom na skali za dvostruku kontrolu
1
pritiska bez manometra, boja - bela
<250mmHg
Kesa za infuziju pod pritiskom sa
valvulom na skali za dvostruku kontrolu
2
pritiska bez manometra, boja - zelena 250300mmHg

komad

10

komad

5

UKUPNO ZA PARTIJU 44:
PARTIJA 45 - SENZOR ZA SATURACIJU ZA MONITOR GENERAL ELECTRIC
komad
Prst senzor
2
1
Neonatal senzor
komad
3
2
UKUPNO ZA PARTIJU 45:
PARTIJA 46 - Sijalice za laringoskop
Sijalice 2.5v za laringoskop, špatula 0,1
1
2
Sijalice 2.5v za laringoskop, špatula 2,3,4,5
3

Sijalice za fiberopticki laringoskop, Xenonlampe 2,5V

komad
komad

10
10

komad

10

UKUPNO ZA PARTIJU 46:
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PARTIJA 47 - SET CREVA ZA APARATE ZA ANESTEZIJU

1

Set creva za jednokratnu upotrebu pedijatrijska-15mm, rastegljiv do 2m,
koleno konekcija sa luer-lock portom,
grana rastegljiva do 1,5m sa balonom
od 1l

komad

280

2

Set creva za jednokratnu upotrebu,
adultna - osnovni sistem za disanje
rastegljiv do 2m, koleno konekcija sa
luer-lock portom, grana rastegljiva do
1,5m sa balonom 2l

komad

280

UKUPNO ZA PARTIJU 47:
PARTIJA 48 - SET CREVA ZA APARAT ZA ANESTEZIJU ZEUS

1

2

3

Set creva za anesteziju adultna, sa
skupljačima vlage i kolenom
konekcijom sa luer-lock portom dužine
do 2m, i granom do 1,5m sa balonom
2l, latex-free
Set creva za anesteziju pedijatrijska,
prečnika 15mm, sa skupljačima vlage i
kolenom konekcijom sa luer-lock
portom dužine do 2m, i granom do 1,5m
sa balonom 1l, latex-free
Bakterijski filter za absorber za aparat
za anesteziju Zeus- Pakovanje 5 kom.

komad

230

komad

230

pak

3

UKUPNO ZA PARTIJU 48:

66

PARTIJA 49 I-GEL
MASKE ZA
JEDNOKRAT
NU
UPOTREBU
1

komad
komad
komad
komad
komad

9
9
20
20
10

6

I gel maska 1
I gel maska 1,5
I gel maska 2
I gel maska 2,5
I gel maska 3
I gel maska 4

komad

10

7

I gel maska 5

komad

2
3
4
5

6
UKUPNO ZA PARTIJU 49:

PARTIJA 50 - SET CREVA ZA MRI APARATE
1

Set creva za jednokratnu upotrebu - za MR,
dužine 300cm, pedijatrijska

komad

40

2

Set creva za jednokratnu upotrebu - za MR,
dužine 300cm, adultna

komad

40

UKUPNO ZA PARTIJU 50:
PARTIJA 51 - FILTERI ODVODA NARKOZNIH GASOVA NA APARATIMA ZA ANESTEZIJU Fabius C/GS/Tiro/
1

Filter odvoda narkoznih gasova na
aparatima za anesteziju Fabius
C/GS/TIRO/ZEUS

komad

20

UKUPNO ZA PARTIJU 51:
PARTIJA 52 - Potrošni materijal za aparat za anesteziju tipa Drager Fabius Tiro/GS, Zeus
komad
12
1
Skupljač vlage - Water lock 2
UKUPNO ZA PARTIJU 52:
PARTIJA 53 - Potrosni materijal za aspirator pri aparatu za anesteziju tipa Drager Fabius Tiro/GS/Zeus
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1
2

Filter za aspirator kompatibilan
aspiratoru aparatu za anesteziju tipa
Drager Fabius Tiro/GS/Zeus
Crevo jednokratno za aspiratore

komad

40

komad

400

UKUPNO ZA PARTIJU 53:
PARTIJA 54 - Potrosni materijal za aparat za anesteziju tipa Maquet flow i C20
1

CO2 absorber-kompatibilan sa
aparatom Maquet Flow-i, jednokratni,
kapacitet 0,7l, pakovanje 12/1

pak

3

2

Antibakterijski filter sa dvostrukom
zaštitom-Servo duo guard ili ekvivalent,
pakovanje 60/1

pak

3

3

Zamka za vodu-kompatibilna sa
aparatom Maquet-Flow i C20,
jednokratna,
pakovanje 10/1

pak

1

4

Filter za aspirator kompatibilan sa
aparatom Maquet Flow i C 20,
pakovanje 5/1

pak

3

UKUPNO ZA PARTIJU 54:
PARTIJA 55 - NASTAVCI ZA TRAHEOSTOMU
1

Harmonika nastavak za tracheostomu –
10 - 20 cm dužine sa luer-lock portom

komad

50

UKUPNO ZA PARTIJU 55:
PARTIJA 56 - MANŽETNE ZA PRITISAK ZA MONITORE GE B 850
1

Manžetne za neinvazivni pritisak za
monitore GE B850 sa dva creva 813cm

68

komad

4

2

Manžetne za neinvazivni pritisak za
monitore GE B850 sa dva creva 1218cm

komad

4

3

Manžetne za neinvazivni pritisak za
monitore GE B850 sa dva creva 1725cm

komad

4

4

Manžetne za neinvazivni pritisak za
monitore GE B850 sa dva creva 2333cm

komad

4

UKUPNO ZA PARTIJU 56:
PARTIJA 57 - EKG KABAL ZA MULTIMED 5-MONITOR Gamma Infinity-DRAGER
1

EKG KABAL ZA MULTIMED 5, za
MONITOR Drager- Gamma Infinity
trožilni

komad

1

UKUPNO ZA PARTIJU 57:
PARTIJA 58 - Set creva za aparat za anesteziju tipa Drager primus

1

10 mm fleksibilna rebrasta creva za
anesteziju - set. Osnovni sistem za disanje
dužine 1,6m sa luer lock konekcijom na
kolenastom nastavku, grana dužine 1,2m i
balon zapremine 0,5l - jednokratni.

komad

50

2

15 mm fleksibilna rebrasta creva za
anesteziju - set. Osnovni sistem za disanje
dužine 1,6m sa luer lock konekcijom na
kolenastom nastavku, grana dužine 1,2m i
balon zapremine 1,0l - jednokratni.

komad

140

69

3

22 mm fleksibilna ili rastegljiva rebrasta
creva za anesteziju - set. Osnovni sistem za
disanje dužine 1,6m sa luer lock
konekcijom na kolenastom nastavku, grana
dužine 1,5 m i balon zapremine 2,0l jednokratni.

komad

50

UKUPNO ZA PARTIJU 58:
PARTIJA 59 - Silikonski balon za manuelnu kontrolu
Silikonski balon za manuelnu kontrolu
1
zapremine 1.5l
2

Silikonski balon za manuelnu kontrolu
zapremine 0.5l

komad

3

komad

2

UKUPNO ZA PARTIJU 59:
PARTIJA 60 - Linije za uzorkovanje gasova
Drager sample line set (10 kom) - ili
1
ekvivalent

pak

30

UKUPNO ZA PARTIJU 60:
PARTIJA 61 - Potrošni materijal za aparat Terumo CDI500
Arterijski šant senzor za aparat Terumo
1
CDI500
2
3

Gas kalibrator boca A za terumo CDI500
Gas kalibrator boca B za terumo CDI500

PARTIJA 62 - Potrošni materijal za elektrokauter Bowa ARC
Drška elektrokautera slim
1
PARTIJA 63 - Neutralne elektrode za elektrokauter Bowa ARC
Neutralna elektroda za neonatalne pacijente
1

70

komad

120

komad
3
komad
3
UKUPNO ZA PARTIJU 61:
komad
5
UKUPNO ZA PARTIJU 62:
komad

500

2
3

Neutralna elektroda za pedijatrijske
pacijente
Neutralna elektroda za adultne pacijente

PARTIJA 64 - Temperaturne sonde i senzori za grejač respiratora
Senzor temperature grejača creva
respiratora adaptibilan uz FiP MR850,
1
Višekratna, 1,5 metar
2

Sonda za grejanje ovlaživača respiratora
adaptilan uz MR 850, višekratna

komad

1400

komad
100
UKUPNO ZA PARTIJU 63:

komad

2

komad

2

UKUPNO ZA PARTIJU 64:
PARTIJA 65 - Potrošni material za parni sterilizator
Ravna rolna za parnu sterilizaciju papir 60
1
g/m2/pe/pp - 100mm x 200m

komad

28

2

Ravna rolna za parnu sterilizaciju papir 60
g/m2/pe/pp - 150mm x 200m

komad

23

3

Ravna rolna za parnu sterilizaciju papir 60
g/m2/pe/pp - 200mm x 200m

komad

21

4

Ravna rolna za parnu sterilizaciju papir 60
g/m2/pe/pp - 250mm x 200m

komad

18

5

Ravna rolna za parnu sterilizaciju papir 60
g/m2/pe/pp - 300mm x 200m

komad

15

6

Ravna rolna za parnu sterilizaciju papir 60
g/m2/pe/pp - 400mm x 200m

komad

15

UKUPNO ZA PARTIJU 65:

71

PARTIJA 66 - Kontrola parne sterilizacije
1
Bowi Dick test pack
2
Klasa IV - indikator 1/500
3

Kontrola pakovanja parne sterili. Emulator
traka klase VI, 7 min, 1/500

komad
komad

1000

komad

500

260

UKUPNO ZA PARTIJU 66:
PARTIJA 67 - Traka za kontrolu suve sterilizacije
Traka za kontrolu suve sterilizacije
1

komad
10
UKUPNO ZA PARTIJU 67:

PARTIJA 68 - Rolne i kese za parnu sterilizaciju od polipropilena 90g/m2
1
2
3

Ravna rolna , 90g polipropilen/pe/pp –
380mm x 70m
Ravna rolna , 90g polipropilen/pe/pp –
120mm x 70m
Kese za sterilizaciju, 90g
polipropilen/pe/pp – 320mm x 500mm

komad

4

komad

4

komad

1000

UKUPNO ZA PARTIJU 68:
PARTIJA 69 - Papir za sterilizaciju
Umetnuti papir krem krep, biorazgradivi
1
52g / zeleni, netkani biorazgradivi 64g,
120cm x 120cm ili ekvivalent

komad

1000

2

Umetnuti papir krem krep, biorazgradivi
52g / zeleni, netkani biorazgradivi 64g,
100cm x 100cm ili ekvivalent

komad

3000

3

Umetnuti papir krem krep, biorazgradivi
52g / zeleni, netkani biorazgradivi 64g,
75cm x 75cm ili ekvivalent

komad

3800

72

4

Umetnuti papir krem krep, biorazgradivi
52g / zeleni, netkani biorazgradivi 64g,
60cm x 60cm ili ekvivalent

komad

3000

UKUPNO ZA PARTIJU 69:
PARTIJA 70 - Kabl za SpO2 senzor za monitor Draeger Infinity Delta
Kabl za SpO2 senzor dužine 1 m višekratni
1

komad

2

UKUPNO ZA PARTIJU 70:
PARTIJA 71 - JEDNOKRATNA PREKRIVKA ZA STO

1

Jednokratna prekrivka za operacione
stolove, izrađena od super absorbujćih
polimera. 1pak/50kom, dimenzija:
229x101cm.
Napomena: Gornji sloj prekrivke poseduje
mogućnost upijanja tečnosti.

komad

350

UKUPNO ZA PARTIJU 71:
PARTIJA 72 - JEDNOKRATNE POSUDE ZA UREĐAJ ZA ZAGREVANJE RASTVORA

1

Jednokratne posude za uređaj za zagrevanje
rastvora. 1pak/5kom
Napomena:
Posude su za uređaj INTRA TEMP

komad

40

UKUPNO ZA PARTIJU 72:
PARTIJA 73 - Potrošni materijal za elektrokauter BOWA ARC 350, ARC 300,

73

1

Kabl konekcijski za neutralnu jednokratnu
samolepljivu elektrodu za aparate Bowa,
min duž 4m sa minimalnim br.sterilizacija
250. kataloškog br. Bowa 380-050 ili
odgovarajući

komad

15

UKUPNO ZA PARTIJU 73:

Место_____________

ПОНУЂАЧ
M.П.

Датум_____________
Напомена:
1. Прилог потписати и оверити печатом понуђача.
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________________________

