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На основу чл. 61. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, бр. 124/12, 14/15 и 
68/15, у даљем тексту: ЗЈН), чл. 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне 
документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова 
(„Службени гласник РС”, бр. 86/15), Одлуке о покретању поступка јавне набавке 
број.13/2019 заведена под бројем  број ОБВ-01-2682 и Решења о образовању комисије за 
јавну набавку број ОБВ-01-2682/1, припремљена је: 

 
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

у отвореном поступку за јавну набавку медицинског потрошног материјала за рад у Општој 
болници Ваљево 

ЈН бр.13 /2019  
 

 
Конкурсна документација садржи: 

 
 

Прилог Предмет Страна 

1 Потврда о пријему конкурсне документације 3 

   

2 Општи подаци о јавној набавци 4-9 

   

3 Врста, техничке карактеристике, квалитет, количина и опис 10-20 

   

4 Позив за достављање понуда 21 

   
5 Упутство о сачињавању Понуде 22-35 
   

6 Услови и докази о испуњености услова за учeшће у поступку  36-39 

   

7 Основни подаци о Понуђачу 40 

   

8 Образац понуде 41-62 

   

9 Образац структуре ценe са упутством како да се попуни 63-75 

   

10 Образац трошкова припреме понуде 76 

   

11 Изјава о независној понуди 77 

   

12 Образац Изјаве о поштовању обавеза из Чл.75.ст.2. Закона 78 

   

13 Средство обезбеђења 79 

   

14 Критеријуми за избор најповољније понуде 80 

   

15 Предлог уговора 81-84 

   

16 Потврда о најважније испорученим добрима 85 
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                                                    Прилог бр.1. 
 
 

ПОТВРДА О ПРИЈЕМУ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 
 

 
 
 
Потврђујем да сам дана ______. 2019. године, од стране Опште болнице Ваљево, 
комплетну документацију за подношење понуде за јавну набавку у отвореном поступку   
медицинског потрошног материјала за рад у Општој болници Ваљево (ЈН бр.13/2019) 
преузео 
____________________________________________________________________________ 

( навести начин преузимања ). 

 
 
 

 

ПРИМИО: 

Понуђач:  

Седиште-адреса:  

Име и презиме:  

ЛК бр.:   

 

(својеручни потпис) 
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                          Прилог бр.2. 
  ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ  

ПОДАЦИ О НАРУЧИОЦУ: 
Назив: Општа болница Ваљево 
Адреса: Синђелићева 62, 14000 Ваљево 
Електронска адреса: office@zcvaljevo.com  
Званични сајт: www.obvaljevo.com 
 
Лице овлашћено за потписивање уговора: др Зоран Ђурић, в.д.директор Опште болнице 
Ваљево 
 

Матични број:  

1 7 8 6 2 1 2 0 
Порески идентификациони број:  

1 0 8 2 3 0 1 6 8 

 
2. Врста поступка јавне набавке: набавка  у отвореном поступку - набавка добара– Набавка 
медицинског потрошног материјала за рад у Општој болници Ваљево, ради закључења уговора. 
Број јавне набавке: 13/2019  
Ознака из општег речника набавке: 33140000- медицински потрошни материјал 

Бр. 
партије 

Назив добра 
Јед. 
Mere 

Количина на 
годишњем 

нивоу 

1 Игле (0.45, 0.8, 0.9 ) ком 444000 

2 Игле 0.5х25мм ком 2400 

3 Игле 1.2 ком 180000 

4 Игле за пен 6мм ком 42000 

5 Шприцеви без игле, без ПВЦ-а, стер. ЕО     

  шприц 1мл са равнип клипом ком 3000 

  шприц 2мл ком 138000 

  шприц 5мл ком 180000 

  шприц 10мл ком 150000 

  шприц 20мл  ком 162000 

  шприц 20мл троделни  ком 36000 

  
шприц 50мл иригациони, троделни, са гумицом и дуплом скалом на клипу и телу 
шприца, транспарентан ком 400 

  

шприц 150мл са широким наставком и ојачањем,прстеном на врху шприца, без ПВЦ-а, 
троделни с гумицом, за вишекратну употребу са могућношћу лаког отварања и три 
прстена на клипу и телу шприца за прецизну апликацију са подеоцима на 10мл ком 60 

6 Каниле 16,18,20,22 и 24 гејџа     

  

Каниле 16,18,20,22 и 24 гејџа са утиснутим контрасним линијама, троструко оштреном 
иглим са визуелним индикатором протока крви при пенетрацији вене, атрауматскум 
врхом катетера, комором за поврат крви са филтером, инјекционим портом са 
самозатварајућом капицом и фиксационим крилима  ком 90000 

  

Каниле 24 и 26 гејџа са утиснутим контрасним линијама, троструко оштреном иглим са 
визуелним индикатором протока крви при пенетрацији вене, атрауматскум врхом 
катетера, комором за поврат крви, без инјекционог порта и са малим фиксационим 
крилима  ком 3000 

  

Каниле 16,18,20 и 22 гејџа са утиснутим контрасним линијама, троструко оштреном 
иглом, атрауматским врхом катетера, комором за поврат крви, интегрисаном 
трокраком славиницом са додатним портом и фиксационим крилцима ком 1000 

7 Каниле интравенске     

  

Каниле 16,18,20,22 и 24 гејџа са утиснутим контрасним линијама, централно 
постављеним фиксационим крилима у односу на инјекциони порт, стопером крви од 
хидрофобног материјала и провидном комором за поврат крви ком 6000 

  
Каниле 18 и20 гејџа са самоактивирајућим заштитним клип механизмом од убода, за 
дорзалне вене   200 

8 
Игле спиналне 18-29 гејџа ( распо од 1 гејџа), на дужинама 50мм, 75мм (за 22 и 25 
гејџа) и 90мм, игле од 24-27 гејџа са водич иглом у сету ком 1000 
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Бр. 
партије 

Назив добра 
Јед. 
Mere 

Количина на 
годишњем 

нивоу 

9 Санитетска вата     

  вата санитетска, PH JUG IV, 100% памук, а 1кг ком 780 

  вата санитетска, PH JUG IV, 100% памук, а 200г ком 6600 

10 
Папирна вата а 1 кг, израђена је високо бељеног целулозног влакна, сеченог у 
танке листове, који се слажу у целину, паковани у полиетиленске кесе.PH JUG IV ком 1200 

11 Урин кесе стерилне     
  урин кесе беби ком 2000 

  урин кесе а 2л са испустом ком 84000 

12 Каљаче, капе, маске     
  хируршке капе ком 26400 
  хируршке каљаче ком 42000 
  хируршке маске на везивање ком 26000 
  хируршке маске ластиш ком 60000 

13 Шпатуле, штапићи      

  шпатуле дрвене а 100 комада пак 300 

  штапићи дрвени а 100 комада, мин. дужина 180мм пак 300 
 14 Ножићи     

 

Хируршшки ножићи, направљени од карбонског челика по стандардима  BS 2982:1992 i 
IS 3319:1995. Материјал, тврдоћа, производња и финална обрада да буде по 
стандардима BS 2982:1992 i IS 3319:1995. Дебљина сечива 0,37-0,42мм. Сечива 
морају бити појединачно увијена у ВЦЛ папир и у металну фолију, стерилисана гама 
зрацима са минималном дозом од 25kGy или 2.5M rads (величине 10,11,15, 20, 21 и 22) ком 40000 

  

Ножеви за обдукцију, направљени од карбонског челика по стандардима  BS 2982:1992 
i IS 3319:1995. Ножеви - тврђи од вредности 800HV, укупне дужине 114,85мм (+/-1мм), 
ширине 18,35мм (+/-1мм) и дебљине 1мм (+/-0,05мм). Сечива треба да буду наоштрена 
целом дужином под углом од 25 степени (+/- 5 степени) савршено равна, означена и 
појединачно увијена у ВЦЛ папир пакована по 10 ком у спољном паковању. Рупа за 
држач дужине од 19,1мм до 19,2мм и ширине 6,4мм ( +/-0,1мм) са заобљеним предњим 
делом.   100 

15 Електроде за ЕКГ ком   

  

самолепљиве ЕКГ електрода на пенастој подлози, са чврстим гелом и појачаним 
лепљењем, четвртастог облика, за мониторинг, минималне димензије 32*41мм (ФС-
РГ1 или одговарајуће) ком 54.000 

  
самолепљиве ЕКГ електрода на тканинастој подлози, са чврстим гелом, за холтер и 
ерго тестове, минималне димензије фи 60мм (W602 или одговарајуће) ком 3.000 

  Штипаљке за екстремитете ком 48 
  Грудно усисне електроде ком 90 

16 Дијагел а 1кг кг 600 

17 
Траке за шећер за апарат а 50ком, без кодирања, са капиларним усисавањем крви, 
могућношћу допуне узорка у року од 60 секунди и приказом резултата у mmol/l ком 300 

18 Рукавице ПВЦ ком 144000 

19 Рукавице - прегледне и хируршке     

  

Рукавице, заштитне, нестерилне, нитрил плаве, без талк са могућношћу коришћења за 
апликацију цитостатика. Пропустљивост цитостатика мања од 0,02мцг/цм²/мин, за 
цитостатике који се користе у ОБ Ваљево; флуороурацил, паклитаксел, иринотесин, 
доксорубицин, оксалиплатина (потребан доказ независне лабораторије) ком 1.700.000 

  

Хируршка рукавица с талком - Рукавице од природног латекса, пудерисане, анатомски 
обликоване са текстурираном површином на прстима;  
Сила кидања 15Н; АQЛ (непропустљивост према пропису ЕН455-1) ≤ 0.65;                         
Ниво протеина по ''Modified Lowry' тесту < 30 µг/г;   Ниво ендотоксина < 0,1ЕУ/мл (ЛАЛ 
тест);        Отпорност на хемикалије - ниво 6 за 40% натријум хидроксида;                                                                      
Дебљине на длану минимум 0,36 мм, дебљине на прстима минимум 0,38мм 
(двоструко) Дужина рукавица минимум 280 мм пар 96.000 

  

Стерилне хируршке рукавице без пудера  
од природног латекса, са синтетском унутрашњом облогом (полимером). 
Микрохрапава површина рукавице ради бољег хвата, без текстуре 
Потпуно анатомски обликоване.Дебљина (једнострука) у подручју длана 0.16мм-.20мм. 
Дужина рукавице мин 260 мм, Сила кидања ≥12 Н, АQЛ ≤ 1;  Ниво протеина мањи од 
10µг/г (микро грам протеина /грам рукавице - -Lowry);  Ниво ендотоксина мањи од 0,01 
ЕУ/мл (ЛАЛ тест). За доказивање нивоа протеина и ендотоксина потебно доставити 
тест независне акредитоване лабораторије. Рукавица декларисана од стране 
произвођача као медицинско средство према директиви 93/42 ЕЕЦ и као лична 
заштитна опрема (PPE) III категорије за висок ризик према директиви 89/686 ЕЕЦ. пар 4.800 
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Бр. 
партије 

Назив добра 
Јед. 
Mere 

Количина на 
годишњем 

нивоу 
20 Дискови и кесе     
  диск за стому бр.40, 50 и 60 ком 950 

  кеса за колостому са механизмом за закључавање бр. 40,50 и 60 ком 1320 

  кеса за илеостому са механизмом за закључавање бр. 40,50 и 60 ком 1200 

  
кеса постоперативна, фи 10-100, транспарентна, са прозором, испусним вентилом и 
самолепљивом клемом ком 60 

  кеса за уростому са механизмом за закључавање бр. 40,50 и 60 ком 150 
  заштитна паста ком 24 
  заштитна крема ком 18 

21 Топломери стаклени, без живе ком 144 

22 Натрон креч   а 5кг пак 30 

23 Папирне траке за апарате     
  трака за ЕКГ  58ммx20м ком 150 

  папир за ЦТГ, перфориран 150ммx100ммx150 ком 60 

  папир ЦТГ Бионет 215ммx20м ком 100 
  папир ЦТГ HUNTLEIGH 152X150X20 ком 40 

  папир ЦТГ преклоп 151ммx100х150 ком 50 

  трака за ултразвук  110ммx20м ком 180 

  трака за ултразвук  84ммx 15м ком 120 

  трака за ЕКГ NIKON-KOHDEN 63ммx30м ком 1400 

  папир за УЗ 210ХД 210мм x 25м ком 8 

  лабораторијски папир  80ммx25м ком 40 

  лабораторијски папир  57ммx25м ком 240 

  папир за дефибрилатор NIKON-KOHDEN 50ммx100ммx200 ком 100 

  трака SCHILLER AT-1 ком 50 

  филтер папир  110мм ком 40 

24 Алкохол     

  Алкохол 96% а 1л, Ph JugIV л 720 

  Алкохол 70% а 5л, Ph JugIV л 6250 

25 Биопласт ..     

  биопласт а 1кг  56-58 кг 120 

  биопласт а 1кг  52-54 кг 80 

  биомоунт а 100мл ком 30 

  сунђер за ситне биопсије ком 1000 

  ножић микротомски  818 ком 100 

  ножић микротомски уски Н35 ком 1400 

26 Шприц боца а 500 мл ком 120 

27 Медицинске лопате и гуске     

  Медицинске лопате ПВЦ ком 60 

  Медицинске гуске мушке ПВЦ ком 60 

28 Мантили за једнократну употребу нестерилни ком 1200 

29 Гумено графитне електроде 60мм x 80мм ком 360 

30 Филтери за Evac 40 kom 180 

31 Ланцете алерго за кожне пробе ком 30000 

32 Ланцете крвне, челичне, стерилне, једнократне, у појединачном папирном омоту ком 15000 
33 Ролне за парну стерилизацију     
  равне ролне  20цм x 200м ком 96 
  равне ролне  25цм x 200м ком 96 
  равне ролне  30цм x 200м ком 30 
  уздигнуте/фалта ролне 25цм x 4цм/100м ком 120 

  уздигнуте/фалта ролне 30цм x 4цм/100м ком 60 

  уздигнуте/фалта ролне 40цм x 8цм/100м ком 36 

34 Ролне за стерилизацију  за апарате Sterrad      
  РОЛНЕ равне   75 мм  м 1200 
  РОЛНЕ равне 150 мм                  м 4000 
  РОЛНЕ равне 200 мм                   м 5000 
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Бр. 
партије 

Назив добра 
Јед. 
Mere 

Количина на 
годишњем 

нивоу 
  РОЛНЕ равне 250 мм                       м 4000 
  РОЛНЕ равне 350 мм                       м 3000 
  РОЛНЕ равне 500 мм м 600 

35 Ултра равне кесе и ролне      
  Равна ролна, ,90гр polypropilen/pe/pp  90ммх70м ком 2 
  Равна ролна, ,90гр polypropilen/pe/pp 210ммх70м  ком 5 
  Равна ролна, ,90гр polypropilen/pe/pp 320ммх70м ком 5 
  Равна ролна, ,90гр polypropilen/pe/pp 420ммх70м ком 2 

36 Биолошки индикатор за плазма стерилизација на Sterrad-u  ком 360 
37 Материјал за Sterrad      
  Касете за Sterrad NX100 ком 280 
  Касете за Sterrad 100S ком 60 
  Трака за испис стерилизације за Sterrad ком 24 
  Хемијски индикатор за плазма стреилизацију ком 4000 

38 Материјал за Интеграпак систем     
  Кеса плава 420 х 470мм ком 3.000 
  Кеса плава 470x750mm ком 6.000 
  Кеса зелена 385 х 430мм ком 3.000 
  Кеса зелена 420x720mm ком 6.000 
  Налепнице дупле са индикатором паре за обележавање сетова ком 18000 

39 Индикатори за стерилизацију      
  индикатор самолепљива трака за контролу стерилизације у аутоклаву 19ммx50м ком 90 

  
индикатор трака ( контрола стерилизције у аутоклаву) самолепљива за маркерицу - 
маркерица на коришћење за време трајања уговора(1комад је котур од 750 налепница) ком 150 

  индикатор траке за BOWIE DICK тест ком 180 

  
индикатор налепнице за плазму, за маркерицу а 750- - маркерица на коришћење за 
време трајања уговора 

  
80 

40 Сет за царски рез пак 300 

  

СЕТ ЗА ЦАРСКИ РЕЗ: На паковању - слике компоненти; Прекивка за сто 150*190цм; компресе од 
целулозе 30*20цм, 2 комада; прекривка за инструментарски сто 80*145цм; прекривка за прихват 
бебе која упија течност, неткани материјал, 90*90цм; прекривка за царски рез 230/200*312цм, са 
абдоминалним отвором и целом провршином интегрисаном инцизионом фолијом 27*33цм, са 
интегрисаном кесом за прикупљање течности са одводом, са прекривкама за руке; Хируршки 
мантил за једнократну употребу, направљен од вишеслојног материјала, СММС, 
 у складу са ЕН 13795, 3 комада, димензије Л, XЛ и XXЛ     

41 Стерилни хируршки сетови за лапароскопске операције (Минималне садржине) пак 480 

  

Oјачани прекривач за сто 140х190цм  ;   Покривач за  сто за инструменте  80х145цм         
Лапароскопски прекривач са  интегрисаном транспарентном МИС инструмент торбом 
260х320цм;   компресе од целулозе 4 ком 33х33 цм;   стерилни хируршки мантил 3 ком               

42 Стерилни хируршки сетови за  ортопедију-операција колена пак 90 

  

Стерилни сет: На паковању - слике компоненти; Прекривка за сто за инструменте 
80*145цм - 1 комад; Прекривка за сто 150*190цм - 1 комад; Пешкир за руке 30*40цм - 2 
комада; Двослојна прекривка 150*180цм - 1 комад; Навлака за ногу 33*55цм - 1 комад; 
Самолепљива трака 10*50 - 1 комад; Двослојна прекривка са ојачањем, са 
пиктограмом, са еластичним отвором пречника 7цм, са држацима за каблове/црева, 
укупне димезније 225*320цм - 1 комад; Ојачани делови компреса у зони инцизије 
минимум капацитет упијања тецности 405мл/м², брзину упијања (рун офф) минимум 
46% ; Хируршки мантил за једнократну употребу, направљен од  висеслојног 
материјала, СММС, у складу са ЕН 13795, 1 без ојачања  укупне дужине 130цм и 2 са 
ојацањем у пределу груди и рукава, укупне дузине мантила 150цм и 170цм; Прекривка 
за сто 150*190цм - 1 комaд;     

43 Стерилни хируршки сетови за  ортопедију-операција кука пак 240 

  

Стерилни сет: На паковању - слике компоненти; Прекривка за сто за инструменте 
80*145цм - 1 комад; Пешкир за руке 30*40цм - 4 комада; Прекривка за сто 150*190цм - 
1 комад; Лепљива трака 9*50цм - 1 комад; Двослојна прекривка са ојачањем и 
самолепљивом ивицом 75*90 - 1 комада; Двослојна прекривка 150*180цм - 1 комад; 
Навлака за ногу 33*110цм - 1 комад; Самолепљива трака 10*50 - 2 комада; Двослојна 
прекривка са пиктограмом за анестезију са самолепљивом ивицом, ојачањем, са 
интегрисаним отворима за црева, са изразом (45*65цм) 225*270цм - 1 комад; 
Двослојна прекривка са пиктограмом, са "У" изразом (10*100цм) ојачањем и 
самолепљивом ивицом 280*225цм - 1 комад; Ојачани делови компреса у зони инцизије 
минимум капацитет упијања тецности 405мл/м² , брзина упијања (рун офф) минимум 
46%; Хируршки мантил за једнократну употребу, направљен од висеслојног 
материјала, СММС, у складу са ЕН 13795, 1 без ојачања  укупне дужине 130цм и 2 са 
ојачањем у пределу груди и рукава, укупне дужине мантила 150цм и 170цм; Прекривка 
за сто 150*190цм - 1 комад;     
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Бр. 
партије 

Назив добра 
Јед. 
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годишњем 

нивоу 
44 Вертикални сет пак 120 

  

Вертикални сет: На паковању - слике компоненти; Прекривка за сто за инструменте 
80*145цм – 1 комад; Пешкир за руке 30*40цм - 2 комада; Прекривка за ОП сто 
150*190цм – 1 комад; Вертикална провидна прекривка са интегрисаном инцизионом 
фолијом (30џ80цм) и кесом за сакупљање течности са одводом и са 2 интегрисана 
држача за инструменте "чичак трака" и са две интегрисане коморе за инструменте, 
димензија 250*330цм – 1 комад; Хируршки мантил за једнократну употребу, направљен 
од вишеслојног материјала, СММС, у складу са ЕН 13795, са ојачањем у пределу груди 
и рукава, 2 комада, укупне дужине мантила: 150цм и 170цм;     

45 Универзални сет са ојачањима и једним ојачаним мантилом пак 120 

  

Sterilni set: Na pakovanju - slika komponenti; Prekrivka za sto za instrumente 80x145cm - 1 
komad; Peskir za ruke 30x40cm - 4 komada; Prekrivka za sto 150x190cm - 1 komad; Lepjiva 
traka 9x50cm - 1 komad; Dvoslojna prekrivka sa ojacanjem i samolepljivom ivicom (90cm) 
75x90- 2 komada; Prekrivka sa ojacanjem i samolepljivom ivicom(80cm) 175x180cm; 
Prekrivka sa ojacanjem i samolepljivom ivicom (70cm+2x15cm) i integrisanim drzacima za 
creva, 150x250cm - 1 komad; Ojacani delovi kompresa u zoni incizije minimum kapacitet 
upijanja tecnosti 405ml/m², brzinu upijanja (run off) minimum 46%;Hirurski mantil za 
jednokratnu upotrebu, napravljen od viseslojnog materijala,  SMMS, u skladu sa EN 13795 
sa ojacanjem u predelu grudi i rukava- 1 komad, ukupne duzine mantila 150 cm(velicina XL);     

46 ТУР СЕТ И 3 МАНТИЛА пак 100 

  

Стерилни сет за трансуреталн уресекцију: Пескир за руке 30*40цм - 2 комада; 
Прекривка за ОП сто 150*190цм - 1 комад; Самолепјиви држачи 2.5цм *20/24цм - 1 
комад; Прекривка за Трансуреталну ресекцију са самолепљивим делом око 
супрапубицног отвора ø8цм, са перинеалним отвором ø5цм, са интегрисаном кесом са 
за сакупљање течности са отвором за испустање, филтером, навлаком за прст која не 
садржи латекс, прекривкама за ноге 125цм, димензије 225/260цм * 210цм - 1 комад; 
Хирурски мантил за једнократну употребу, направљен од вишеслојног материјала, 
СММС, у складу са ЕН 13795, 1 без ојачања укупне дужине 130цм и 2 са ојачањем у 
пределу груди и рукава, укупне дужине мантила 150цм и 170цм;     

47 Стерилни сет за ректум пак 40 

  

Стерилни сет за ректум: На паковању - слике компоненти; Пешкир за руке 30*40цм - 4 
комада; Прекривка за ОП сто 150*190цм - 1 комад; Прекривка за инструментарски сто 
80*145цм - 1 комад; Прекривка димензије 75*120цм - 1 комад; Прекривка за ректум, са 
самолепљивим делом око отвора 35 *37цм, са интегрисаном инцизионом фолијом 28* 
32цм, са перинеалним отвором 10*15цм, са две интегрисане преграде са инструменте 
бочно постављене са две коморе, са прекривкама за руке и ноге (125цм) и интегрисана 
4 држача за црева и каблове, укупне димензије 260цм*310цм - 1 комад; 1 ком -
хируршки мантил за једнократну употребу, направљен од вишеслојног материјала, 
СММС, у складу са ЕН 13795,  без ојачања укупне дужине 130цм и 2 ком  хируршких  
мантила направљен од вишеслојног материјала, СММС, у складу са ЕН 13795,  без 
ојачања  укупне дузине мантила 150цм.     

48 
Држач електрода за једнократну употребу  са 2 прекидача, ножем и каблом са 3 
пина, дужине 3м ком 120 

49 
Потрошни материјал за апарате за анестезију произвођача DRÄGER, набавка на 
годишњем нивоу према указаној потреби  

    

  Сензор за кисеоник кат. бр.6850645 или еквивалент ком 6 

50 
Потрошни материјал за апарате за анестезију набавка на годишњем нивоу према 
указаној потреби  

    

  
Стерилни антибактеријски и антивирусни филтер са ефикашношћу филтрације 
бактерија 99.9999% и вируса 99.999% уз доказ независне лабараторије и са 
конектором за капнографију и затварачем повезаним са телом филтера 

    

  са овлаживачем са мртвим простором мах 55 мл ком 1200 

  
без овлаживача са мртвим простором мах 35 мл провидан без икаквих замућења тела 
филтера 

ком 
600 

  

СЕТ ОД 2 ЦРЕВА ЗА ЈЕДНОКРАТНУ ПРИМЕНУ, ДУЖИНЕ 1,6 М СА ЈЕДНОКРАТНИМ 
Y НАСТАВКОМ КОЈИ МОРА ПОСЕДОВАТИ LUER LOCK ОТВОР И ДОДАТНИМ 
ЦРЕВОМ СА БАЛОНОМ ОД НЕОПРЕНА ЗАПРЕМИНЕ 2 ЛИТРА, ЦРЕВА И НАСТАВАК 
МОРАЈУ БИТИ РАСКЛОПИВИ 

ком 

350 
  моунт катетер са ДУПЛИМ поклопцем за бронхоскопију И АСПИРАЦИЈУ  ком 120 

  
КОАКСИЈАЛНО ЦРЕВО СА ИНТЕГРИСАНИМ ЕКСПИРИОНО/ИНСПИРИОНИМ 
ЦРЕВОМ У ЈЕДНО ЗА РЕСПИРАТОРЕ, ДУЖИНА 1,8М, СА ДУПЛИМ ХВАТАЧЕМ ЗА 
ВОДУ СА БЕЗИГЛЕНИМ СИГУРНОСНИМ КОНЕКТОРОМ ЗА ПРАЖЊЕЊЕ.  

ком 
60 

  

СЕТ ОД 2 ЦРЕВА  ЗА РЕСПИРАТОРЕ, ЗА ЈЕДНОКРАТНУ ПРИМЕНУ, ДУЖИНЕ 1,6 М 
СА ЈЕДНОКРАТНИМ Y НАСТАВКОМ КОЈИ МОРА ПОСЕДОВАТИ LUER LOCK ОТВОР, 
САКУЉАЧ ВЛАГЕ НА ЕКСПИРИОНОМ И ИНСПИРИОНОМ ЦРЕВУ, ЦРЕВА И 
НАСТАВАК МОРАЈУ БИТИ РАСКЛОПИВИ 

ком 60 
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  линија ЗА ПРАЋЕЊЕ ГАСОВА ( КАПНОМЕТРИЈА) дужине 3 м  ком 50 

  CPAP црева са маском за неинванзивну вентилацију дужине 160 цм   ком 40 

  анестезиолошка маска вел 0-5 ком 100 

51 ТАМПОНИ ЗА НОС     
  ТАМОН ЗА ЕПИСТАКСУ-дужина 100мм, ширина:3.8мм/висина:12мм,са кончићем ком 20 

  ТАМОН ЗА ЕПИСТАКСУ-дужина 55мм, ширина:3.8мм/висина:12мм,са кончићем ком 20 

  Тампонада за нос са цевчицом и концем,права,дужина 80мм ком 20 

  Тампонада за нос са цевчицом и концем,права,дужина 45мм ком 10 

  Тампонада за нос са  концем,права,дужина 45мм ком 20 
52 Штипаљка за пупчану врпцу ком 1500 
53 Овлаживач за концентратор ком 40 

54 

Сет за перкутану трахеостомију садржи: скалпел, шприц, пункциону иглу од 14Г, 
са тефлонским катетером, нитинолслим жица водичем, кратким дилататором са 
хидрофилним премазом 14Ф, водич катетером, 4 компресе и трахеалном 
канилом са балоном ниског притиска ком 5 

55 Материјал за апатар Ербе     
Једнократна, самолепљива, дводелна ( сплит ) неутрална електрода, за одрасле и 
децу,са поли-адхезивним хидрогелом и ПВП (поливинилпиролидоном),површине од 
80цм² до 90цм², и дебљине око 0,5 мм, са могућношћу клип конекције ( "клипсер" ).  
Неутрална електрода треба да у потпуности одговара "РЕМ" технологији, која 
гарантује 100%  немогућност постојања опекотина, без обзира на масу пацијента, као и 
на оријентацију неутралне електроде приликом пласмана на пацијента (неутрална 
електрода мора бити универзалне оријентације). ком 500 

  

Кабел за једнократну неутралну електроду.  
Мора бити вишекратан, пресвучен силиконским материјалом,предвиђен за аутоклав 
стерилизацију до 100 пута. Дужине од 4м до 5м. Конекција са стране апарата мора 
одговарати једно-пинској "мушкој", 4мм конекцији или еквивалент. Конекција са стране 
неутралне електроде мора имати дво-контактну клип конекцију ( "клипсер" ) или 
еквивалент.  ком 4 

56 Дискови и кесе II     
  моделирајући диск за стому 45мм, 57мм, 70мм, 100мм ком 200 
  кесе за колостому с филтером 38мм,45мм, 57мм, 70мм ком 600 

  кесе за илеостому 38мм,45мм, 57мм, 70мм, 100мм ком 200 
  затворена кеса с филтером( самолепљива кеса за колостому) 20-70мм ком 200 
  паста за боље лепљење диска ком 3 
  паста за негу иритиране коже ком 3 
  спреј за негу стоме  - 100% силикон а 50мл ком 5 
  стомадхезиве диск за стому 38мм,45мм, 57мм, 70мм, 100мм ком 25 
  флексибилни диск за стому 38мм,45мм, 57мм, 70мм ком 50 

57 
Потрошни материјал за радиохируршки апарат Dr. Oppel, Model ST-501, 
произвођача Sometech   

 Loop електрода LLETZ, ∅20, ∅ 0,25  G02 ком 7 

 Loop електрода LLETZ, ∅25, ∅ 0,25  G03 ком 7 

 
 
 
5. Контакт (лице или служба)  
Лице за контакт стручне службе: мр. фарм Јасминка Бојанић 
Телефон:014/295-210; Електронска адреса: apoteka.nacelnik@zcvaljevo.com 
Служба: Јавне набавке  
Електронска адреса: radmila.ilincic@zcvaljevo.com  
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Прилог бр.3 
 
 

 ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (спецификације), КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА ПРЕМА ЗАХТЕВУ 
НАРУЧИОЦА, ПОНУДА ЗА НАБАВКУ МЕДИЦИНСКОГ ПОТРОШНОГ МАТЕРИЈАЛА ОПШТЕ НАМЕНЕ 

 

П
а

р
ти

ја
 

НАЗИВ  ДОБРА 

ПОПУЊАВА ПОНУЂАЧ 

Каталошки 
број 

Број решења (дозволе) 
за стављање у промет 
медицинског средства 

АЛИМС 

Заштићено 
име - 

Комерцијални 
назив 

Произвођач  
- Земља 
порекла 

Паковање 

1 Игле (0.45, 0.8, 0.9 )      
2 Игле 0.5х25мм      
3 Игле 1.2      
4 Игле за пен 6мм      

5 
Шприцеви без игле, без ПВЦ-а, 
стер. ЕО 

     

  шприц 1мл са равнип клипом      
  шприц 2мл      
  шприц 5мл      
  шприц 10мл      
  шприц 20мл       
  шприц 20мл троделни       

  

шприц 50мл иригациони, троделни, 
са гумицом и дуплом скалом на 
клипу и телу шприца, транспарентан 

     

  

шприц 150мл са широким наставком 
и ојачањем,прстеном на врху 
шприца, без ПВЦ-а, троделни с 
гумицом, за вишекратну употребу са 
могућношћу лаког отварања и три 
прстена на клипу и телу шприца за 
прецизну апликацију са подеоцима 
на 10мл 

     

6 Каниле 16,18,20,22 и 24 гејџа      

  

Каниле 16,18,20,22 и 24 гејџа са 
утиснутим контрасним линијама, 
троструко оштреном иглим са 
визуелним индикатором протока крви 
при пенетрацији вене, атрауматскум 
врхом катетера, комором за поврат 
крви са филтером, инјекционим 
портом са самозатварајућом капицом 
и фиксационим крилима  

     

  

Каниле 24 и 26 гејџа са утиснутим 
контрасним линијама, троструко 
оштреном иглим са визуелним 
индикатором протока крви при 
пенетрацији вене, атрауматскум 
врхом катетера, комором за поврат 
крви, без инјекционог порта и са 
малим фиксационим крилима  

     

  

Каниле 16,18,20 и 22 гејџа са 
утиснутим контрасним линијама, 
троструко оштреном иглом, 
атрауматским врхом катетера, 
комором за поврат крви, 
интегрисаном трокраком славиницом 
са додатним портом и фиксационим 
крилцима 

     

7 Каниле интравенске      

  

Каниле 16,18,20,22 и 24 гејџа са 
утиснутим контрасним линијама, 
централно постављеним 
фиксационим крилима у односу на 
инјекциони порт, стопером крви од 
хидрофобног материјала и 
провидном комором за поврат крви 
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НАЗИВ  ДОБРА 

ПОПУЊАВА ПОНУЂАЧ 

Каталошки 
број 

Број решења (дозволе) 
за стављање у промет 
медицинског средства 

АЛИМС 

Заштићено 
име - 

Комерцијални 
назив 

Произвођач  
- Земља 
порекла 

Паковање 

  

Каниле 18 и20 гејџа са 
самоактивирајућим заштитним клип 
механизмом од убода, за дорзалне 
вене 

     

8 

Игле спиналне 18-29 гејџа ( распо 
од 1 гејџа), на дужинама 50мм, 
75мм (за 22 и 25 гејџа) и 90мм, игле 
од 24-27 гејџа са водич иглом у 
сету 

     

9 Санитетска вата      

  
вата санитетска, PH JUG IV, 100% 
памук, а 1кг 

     

  
вата санитетска, PH JUG IV, 100% 
памук, а 200г 

     

10 

Папирна вата а 1 кг, израђена је 
високо бељеног целулозног 
влакна, сеченог у танке листове, 
који се слажу у целину, паковани у 
полиетиленске кесе. PH JUG IV 

     

11 Урин кесе стерилне      
  урин кесе беби      
  урин кесе а 2л са испустом      

12 Каљаче, капе, маске      
  хируршке капе      
  хируршке каљаче      
  хируршке маске на везивање      
  хируршке маске ластиш      

13 Шпатуле, штапићи       
  шпатуле дрвене а 100 комада      

  
штапићи дрвени а 100 комада, мин. 
дужина 180мм 

     

 14 Ножићи      

 

Хируршшки ножићи, направљени од 
карбонског челика по стандардима  
BS 2982:1992 i IS 3319:1995. 
Материјал, тврдоћа, производња и 
финална обрада да буде по 
стандардима BS 2982:1992 i IS 
3319:1995. Дебљина сечива 0,37-
0,42мм. Сечива морају бити 
појединачно увијена у ВЦЛ папир и у 
металну фолију, стерилисана гама 
зрацима са минималном дозом од 
25kGy или 2.5M rads (величине 
10,11,15, 20, 21 и 22) 

     

  

Ножеви за обдукцију, направљени од 
карбонског челика по стандардима  
BS 2982:1992 i IS 3319:1995. Ножеви 
- тврђи од вредности 800HV, укупне 
дужине 114,85мм (+/-1мм), ширине 
18,35мм (+/-1мм) и дебљине 1мм (+/-
0,05мм).  

     

 

Сечива треба да буду наоштрена 
целом дужином под углом од 25 
степени (+/- 5 степени) савршено 
равна, означена и појединачно 
увијена у ВЦЛ папир пакована по 10 
ком у спољном паковању. Рупа за 
држач дужине од 19,1мм до 19,2мм и 
ширине 6,4мм ( +/-0,1мм) са 
заобљеним предњим делом. 

     

       
15 Електроде за ЕКГ      
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самолепљиве ЕКГ електрода на 
пенастој подлози, са чврстим гелом и 
појачаним лепљењем, четвртастог 
облика, за мониторинг, минималне 
димензије 32*41мм (ФС-РГ1 или 
одговарајуће) 

     

  

самолепљиве ЕКГ електрода на 
тканинастој подлози, са чврстим 
гелом, за холтер и ерго тестове, 
минималне димензије фи 60мм 
(W602 или одговарајуће) 

     

  Штипаљке за екстремитете      
  Грудно усисне електроде      

16 Дијагел а 1кг      

17 

Траке за шећер за апарат а 50ком, 
без кодирања, са капиларним 
усисавањем крви, могућношћу 
допуне узорка у року од 60 
секунди и приказом резултата у 
mmol/l 

     

18 Рукавице ПВЦ      
19 Рукавице - прегледне и хируршке      

  

Рукавице, заштитне, нестерилне, 
нитрил плаве, без талк са 
могућношћу коришћења за 
апликацију цитостатика. 
Пропустљивост цитостатика мања од 
0,02мцг/цм²/мин, за цитостатике који 
се користе у ОБ Ваљево; 
флуороурацил, паклитаксел, 
иринотесин, доксорубицин, 
оксалиплатина (потребан доказ 
независне лабораторије) 

     

  

Хируршка рукавица с талком - 
Рукавице од природног латекса, 
пудерисане, анатомски обликоване 
са текстурираном површином на 
прстима; Сила кидања 15Н; АQЛ 
(непропустљивост према пропису 
ЕН455-1) ≤ 0.65;   Ниво протеина по 
''Modified Lowry' тесту < 30 µг/г;   
Ниво ендотоксина < 0,1ЕУ/мл (ЛАЛ 
тест);  Отпорност на хемикалије - 
ниво 6 за 40% натријум хидроксида;                                                         
Дебљине на длану минимум 0,36 мм, 
дебљине на прстима минимум 
0,38мм (двоструко)Дужина рукавица 
минимум 280 мм 

     

  

Стерилне хируршке рукавице без 
пудера од природног латекса, са 
синтетском унутрашњом облогом 
(полимером).  Микрохрапава 
површина рукавице ради бољег 
хвата, без текстуре Потпуно 
анатомски обликоване. Дебљина 
(једнострука) у подручју длана 
0.16мм-0.20 мм. Дужина рукавице 
мин 260 мм, Сила кидања ≥12 Н, 
АQЛ ≤ 1;  Ниво протеина мањи од 
10µг/г (микро грам протеина /грам 
рукавице - -Lowry)  Ниво ендотоксина 
мањи од 0,01 ЕУ/мл (ЛАЛ тест). 
За доказивање нивоа протеина и 
ендотоксина потебно доставити тест 
независне акредитоване  

     



13 
 

П
а

р
ти

ја
 

НАЗИВ  ДОБРА 

ПОПУЊАВА ПОНУЂАЧ 

Каталошки 
број 

Број решења (дозволе) 
за стављање у промет 
медицинског средства 

АЛИМС 

Заштићено 
име - 

Комерцијални 
назив 

Произвођач  
- Земља 
порекла 

Паковање 

 

лабораторије. 
Рукавица декларисана од стране 
произвођача као медицинско 
средство према директиви 93/42 ЕЕЦ 
И као лична заштитна опрема (PPE) 
III категорије за висок ризик према 
директиви 89/686 ЕЕЦ. 

     

20 Дискови и кесе      
  диск за стому бр.40, 50 и 60      

  
кеса за колостому са механизмом за 
закључавање бр. 40,50 и 60 

     

  
кеса за илеостому са механизмом за 
закључавање бр. 40,50 и 60 

     

  

кеса постоперативна, фи 10-100, 
транспарентна, са прозором, 
испусним вентилом и самолепљивом 
клемом 

     

  
кеса за уростому са механизмом за 
закључавање бр. 40,50 и 60 

     

  заштитна паста      
  заштитна крема      

21 Топломери стаклени, без живе      
22 Натрон креч   а 5кг      
23 Папирне траке за апарате      
  трака за ЕКГ  58ммx20м      

  
папир за ЦТГ, перфориран 
150ммx100ммx150 

     

  папир ЦТГ Бионет 215ммx20м      
  папир ЦТГ HUNTLEIGH 152X150X20      
  папир ЦТГ преклоп 151ммx100х150      
  трака за ултразвук  110ммx20м      
  трака за ултразвук  84ммx 15м      

  
трака за ЕКГ NIKON-KOHDEN 
63ммx30м 

     

  папир за УЗ 210ХД 210мм x 25м      
  лабораторијски папир  80ммx25м      
  лабораторијски папир  57ммx25м      

  
папир за дефибрилатор NIKON-
KOHDEN 50ммx100ммx200 

     

  трака SCHILLER AT-1      
  филтер папир  110мм      

24 Алкохол      
  Алкохол 96% а 1л, Ph JugIV      
  Алкохол 70% а 5л, Ph JugIV      

25 Биопласт ..      
  биопласт а 1кг  56-58      
  биопласт а 1кг  52-54      
  биомоунт а 100мл      
  сунђер за ситне биопсије      
  ножић микротомски  818      
  ножић микротомски уски Н35      

26 Шприц боца а 500 мл      
       

27 Медицинске лопате и гуске      
  Медицинске лопате ПВЦ      
  Медицинске гуске мушке ПВЦ      
       

28 
Мантили за једнократну употребу 
нестерилни 

     

       

29 
Гумено графитне електроде 60мм 
x 80мм 
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30 Филтери за Evac 40      
31 Ланцете алерго за кожне пробе      

32 

Ланцете крвне, челичне, стерилне, 
једнократне, у појединачном 
папирном омоту 

     

33 Ролне за парну стерилизацију      
  равне ролне  20цм x 200м      
  равне ролне  25цм x 200м      
  равне ролне  30цм x 200м      

  
уздигнуте/фалта ролне 25цм x 
4цм/100м 

     

  
уздигнуте/фалта ролне 30цм x 
4цм/100м 

     

  
уздигнуте/фалта ролне 40цм x 
8цм/100м 

     

34 
Ролне за стерилизацију  за апарате 
Sterrad  

     

  РОЛНЕ равне   75 мм       
  РОЛНЕ равне 150 мм                       
  РОЛНЕ равне 200 мм                        
  РОЛНЕ равне 250 мм                            
  РОЛНЕ равне 350 мм                            
  РОЛНЕ равне 500 мм      

35 Ултра равне кесе и ролне       

  
Равна ролна, ,90гр polypropilen/pe/pp  
90ммх70м 

     

  
Равна ролна, ,90гр polypropilen/pe/pp 
210ммх70м  

     

  
Равна ролна, ,90гр polypropilen/pe/pp 
320ммх70м 

     

  
Равна ролна, ,90гр polypropilen/pe/pp 
420ммх70м 

     

36 
Биолошки индикатор за плазма 
стерилизација на Sterrad-u  

     

37 Материјал за Sterrad       
  Касете за Sterrad NX100      
  Касете за Sterrad 100S      

  
Трака за испис стерилизације за 
Sterrad 

     

  
Хемијски индикатор за плазма 
стреилизацију 

     

38 Материјал за Интеграпак систем      
  Кеса плава 420 х 470мм      
  Кеса плава 470x750mm      
  Кеса зелена 385 х 430мм      
  Кеса зелена 420x720mm      

  
Налепнице дупле са индикатором 
паре за обележавање сетова 

     

39 Индикатори за стерилизацију       

  

индикатор самолепљива трака за 
контролу стерилизације у аутоклаву 
19мм x 50м 

     

  

индикатор трака ( контрола 
стерилизције у аутоклаву) 
самолепљива за маркерицу - 
маркерица на коришћење за време 
трајања уговора ( 1комад котур од 
750 налепница) 

     

  индикатор траке за BOWIE DICK тест      

  

индикатор налепнице за плазму, за 
маркерицу а 750- маркерица на 
коришћење за време трајања 
уговора 
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40 Сет за царски рез      

  

СЕТ ЗА ЦАРСКИ РЕЗ: На паковању - 
слике компоненти;  
Прекивка за сто 150*190цм; компресе 
од целулозе 30*20цм, 2 комада; 
прекривка за инструментарски сто 
80*145цм; прекривка за прихват бебе 
која упија течност, неткани 
материјал, 90*90цм;  
прекривка за царски рез 
230/200*312цм, са абдоминалним 
отвором и целом провршином 
интегрисаном инцизионом фолијом 
27*33цм, са интегрисаном кесом за 
прикупљање течности са одводом, са 
прекривкама за руке;  
Хируршки мантил за једнократну 
употребу, направљен од вишеслојног 
материјала, СММС, у складу са ЕН 
13795, 3 комада,  
димензије Л, XЛ и XXЛ 

     

41 
Стерилни хируршки сетови за 
лапароскопске операције 

     

  
Минимални садржина хируршки сетови 
за лапароскопске операције  

     

  

Oјачани прекривач за сто 140х190цм; 
Покривач за  сто за инструменте  
80х145цм         
Лапароскопски прекривач са  
интегрисаном транспарентном МИС 
инструмент торбом 260х320цм; 
Компресе од целулозе 4 ком 33х33 
цм;                
стерилни хируршки мантил 3 ком           

     

42 
 

Стерилни хируршки сетови за  
ортопедију-операција колена 

     

 Стерилни сет: На паковању - слике 
компоненти; Прекривка за сто за 
инструменте 80*145цм - 1 комад; 
Прекривка за сто 150*190цм - 1 
комад; Пешкир за руке 30*40цм - 2 
комада;  
Двослојна прекривка 150*180цм - 1 
комад;  
Навлака за ногу 33*55цм - 1 комад; 
Самолепљива трака 10*50 - 1 комад; 
Двослојна прекривка са ојачањем, са 
пиктограмом, са еластичним отвором 
пречника 7цм, са држацима за 
каблове/црева, укупне димезније 
225*320цм - 1 комад; 
Ојачани делови компреса у зони 
инцизије минимум капацитет упијања 
тецности 405мл/м², брзину упијања 
(рун офф) минимум 46% ;  
Хируршки мантил за једнократну 
употребу, направљен од висеслојног 
материјала, СММС, у складу са ЕН 
13795, 1 без ојачања  укупне дужине 
130цм и 2 са ојачањем у пределу 
груди и рукава, укупне дужине 
мантила 150цм и 170цм;  
Прекривка за сто 150*190цм - 1 
комaд; 
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43 
Стерилни хируршки сетови за  
ортопедију-операција кука 

     

  

Стерилни сет: На паковању - слике 
компоненти; Прекривка за сто за 
инструменте 80*145цм - 1 комад; 
Пешкир за руке 30*40цм - 4 комада; 
Прекривка за сто 150*190цм - 1 
комад; Лепљива трака 9*50цм - 1 
комад; Двослојна прекривка са 
ојачањем и самолепљивом ивицом 
75*90 - 1 комада; Двослојна 
прекривка 150*180цм - 1 комад; 
Навлака за ногу 33*110цм - 1 комад; 
Самолепљива трака 10*50 - 2 
комада; Двослојна прекривка са 
пиктограмом за анестезију са 
самолепљивом ивицом, ојачањем, са 
интегрисаним отворима за црева, са 
изразом (45*65цм) 225*270цм - 1 
комад; Двослојна прекривка са 
пиктограмом, са "У" изразом 
(10*100цм) ојачањем и 
самолепљивом ивицом 280*225цм - 1 
комад; Ојачани делови компреса у 
зони инцизије минимум капацитет 
упијања тецности 405мл/м² , брзина 
упијања (рун офф) минимум 46%; 
Хируршки мантил за једнократну 
употребу, направљен од висеслојног 
материјала, СММС, у складу са ЕН 
13795, 1 без ојачања  укупне дужине 
130цм и 2 са ојачањем у пределу 
груди и рукава, укупне дужине 
мантила 150цм и 170цм; Прекривка 
за сто 150*190цм - 1 комад; 

     

44 Вертикални сет      

  

Вертикални сет: На паковању - слике 
компоненти; Прекривка за сто за 
инструменте 80*145цм – 1 комад; 
Пешкир за руке 30*40цм - 2 комада; 
Прекривка за ОП сто 150*190цм – 1 
комад; Вертикална провидна 
прекривка са интегрисаном 
инцизионом фолијом (30џ80цм) и 
кесом за сакупљање течности са 
одводом и са 2 интегрисана држача 
за инструменте "чичак трака" и са 
две интегрисане коморе за 
инструменте, димензија 250*330цм – 
1 комад; Хируршки мантил за 
једнократну употребу, направљен од 
вишеслојног материјала, СММС, у 
складу са ЕН 13795, са ојачањем у 
пределу груди и рукава, 2 комада, 
укупне дужине мантила: 150цм и 
170цм; 

     

45 
Универзални сет са ојачањима и 
једним ојачаним мантилом 

     

  

Sterilni set: Na pakovanju - slika 
komponenti; Prekrivka za sto za 
instrumente 80x145cm - 1 komad; 
Peskir za ruke 30x40cm - 4 komada; 
Prekrivka za sto 150x190cm - 1 komad; 
Lepjiva traka 9x50cm - 1 komad;  
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Dvoslojna prekrivka sa ojacanjem i 
samolepljivom ivicom (90cm) 75x90- 2 
komada; Prekrivka sa ojacanjem i 
samolepljivom ivicom(80cm) 
175x180cm; Prekrivka sa ojacanjem i 
samolepljivom ivicom (70cm+2x15cm) i 
integrisanim drzacima za creva, 
150x250cm - 1 komad; Ojacani delovi 
kompresa u zoni incizije minimum 
kapacitet upijanja tecnosti 405ml/m², 
brzinu upijanja (run off) minimum 
46%;Hirurski mantil za jednokratnu 
upotrebu, napravljen od viseslojnog 
materijala,  SMMS, u skladu sa EN 
13795 sa ojacanjem u predelu grudi 
i rukava- 1 komad, ukupne duzine 
mantila 150 cm (velicina XL); 

     

46 ТУР СЕТ И 3 МАНТИЛА      

  

Стерилни сет за трансуреталн 
уресекцију: Пескир за руке 30*40цм - 
2 комада; Прекривка за ОП сто 
150*190цм - 1 комад; Самолепјиви 
држачи 2.5цм *20/24цм - 1 комад; 
Прекривка за Трансуреталну 
ресекцију са самолепљивим делом 
око супрапубицног отвора ø8цм, са 
перинеалним отвором ø5цм, са 
интегрисаном кесом са за 
сакупљање течности са отвором за 
испустање, филтером, навлаком за 
прст која не садржи латекс, 
прекривкама за ноге 125цм, 
димензије 225/260цм * 210цм - 1 
комад; Хирурски мантил за 
једнократну употребу, направљен од 
вишеслојног материјала, СММС, у 
складу са ЕН 13795, 1 без ојачања 
укупне дужине 130цм и 2 са 
ојачањем у пределу груди и рукава, 
укупне дужине мантила 150цм и 
170цм; 

     

47 Стерилни сет за ректум      

  

Стерилни сет за ректум: На 
паковању - слике компоненти; 
Пешкир за руке 30*40цм - 4 комада; 
Прекривка за ОП сто 150*190цм - 1 
комад; Прекривка за 
инструментарски сто 80*145цм - 1 
комад; Прекривка димензије 
75*120цм - 1 комад; Прекривка за 
ректум, са самолепљивим делом око 
отвора 35 *37цм, са интегрисаном 
инцизионом фолијом 28* 32цм, са 
перинеалним отвором 10*15цм, са 
две интегрисане преграде са 
инструменте бочно постављене са 
две коморе, са прекривкама за руке и 
ноге (125цм) и интегрисана 4 држача 
за црева и каблове, укупне димензије 
260цм*310цм - 1 комад; 1 ком -
хируршки мантил за једнократну 
употребу, направљен од вишеслојног 
материјала, СММС, у складу са ЕН 
13795,  без ојачања укупне дужине  
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130цм и 2 ком  хируршких  мантила 
направљен од вишеслојног 
материјала, СММС, у складу са ЕН 
13795,  без ојачања  укупне дузине 
мантила 150цм. 

     

48 

Држач електрода за једнократну 
употребу  са 2 прекидача, ножем и 
каблом са 3 пина, дужине 3м 

     

49 

Потрошни материјал за апарате за 
анестезију произвођача DRÄGER, 
набавка на годишњем нивоу према 
указаној потреби  

     

  
Сензор за кисеоник кат. бр.6850645 
или еквивалент 

     

50 
Потрошни материјал за апарате за 
анестезију набавка на годишњем 
нивоу према указаној потреби  

     

  

Стерилни антибактеријски и 
антивирусни филтер са 
ефикашношћу филтрације бактерија 
99.9999% и вируса 99.999% уз доказ 
независне лабараторије и са 
конектором за капнографију и 
затварачем повезаним са телом 
филтера 

     

  
са овлаживачем са мртвим 
простором мах 55 мл 

     

  
без овлаживача са мртвим 
простором мах 35 мл провидан без 
икаквих замућења тела филтера 

     

  

СЕТ ОД 2 ЦРЕВА ЗА ЈЕДНОКРАТНУ 
ПРИМЕНУ, ДУЖИНЕ 1,6 М СА 
ЈЕДНОКРАТНИМ Y НАСТАВКОМ 
КОЈИ МОРА ПОСЕДОВАТИ LUER 
LOCK ОТВОР И ДОДАТНИМ 
ЦРЕВОМ СА БАЛОНОМ ОД 
НЕОПРЕНА ЗАПРЕМИНЕ 2 ЛИТРА, 
ЦРЕВА И НАСТАВАК МОРАЈУ БИТИ 
РАСКЛОПИВИ 

     

  
моунт катетер са ДУПЛИМ 
поклопцем за бронхоскопију И 
АСПИРАЦИЈУ  

     

  

КОАКСИЈАЛНО ЦРЕВО СА 
ИНТЕГРИСАНИМ 
ЕКСПИРИОНО/ИНСПИРИОНИМ 
ЦРЕВОМ У ЈЕДНО ЗА 
РЕСПИРАТОРЕ, ДУЖИНА 1,8М, СА 
ДУПЛИМ ХВАТАЧЕМ ЗА ВОДУ СА 
БЕЗИГЛЕНИМ СИГУРНОСНИМ 
КОНЕКТОРОМ ЗА ПРАЖЊЕЊЕ.  

     

  

СЕТ ОД 2 ЦРЕВА  ЗА 
РЕСПИРАТОРЕ, ЗА ЈЕДНОКРАТНУ 
ПРИМЕНУ, ДУЖИНЕ 1,6 М СА 
ЈЕДНОКРАТНИМ Y НАСТАВКОМ 
КОЈИ МОРА ПОСЕДОВАТИ LUER 
LOCK ОТВОР, САКУЉАЧ ВЛАГЕ НА 
ЕКСПИРИОНОМ И ИНСПИРИОНОМ 
ЦРЕВУ, ЦРЕВА И НАСТАВАК 
МОРАЈУ БИТИ РАСКЛОПИВИ 

     

  
линија ЗА ПРАЋЕЊЕ ГАСОВА  
(КАПНОМЕТРИЈА) дужине 3 м  

     

  
CPAP црева са маском за 
неинванзивну вентилацију дужине 
160 цм   

     



19 
 

П
а

р
ти

ја
 

НАЗИВ  ДОБРА 

ПОПУЊАВА ПОНУЂАЧ 

Каталошки 
број 

Број решења (дозволе) 
за стављање у промет 
медицинског средства 

АЛИМС 

Заштићено 
име - 

Комерцијални 
назив 

Произвођач  
- Земља 
порекла 

Паковање 

  анестезиолошка маска вел 0-5      
51 ТАМПОНИ ЗА НОС      

  
ТАМОН ЗА ЕПИСТАКСУ-дужина 
100мм,  ширина:3.8мм/  
висина: 12мм,са кончићем 

     

  

ТАМОН ЗА ЕПИСТАКСУ-дужина 
55мм, ширина:3.8мм/ висина:12мм,са 
кончићем 

     

  
Тампонада за нос са цевчицом и 
концем,права,дужина 80мм 

     

  
Тампонада за нос са цевчицом и 
концем,права,дужина 45мм 

     

  
Тампонада за нос са  
концем,права,дужина 45мм 

     

52 Штипаљка за пупчану врпцу      
53 Овлаживач за концентратор      

54 

Сет за перкутану трахеостомију 
садржи: скалпел, шприц, 
пункциону иглу од 14Г, са 
тефлонским катетером, 
нитинолслим жица водичем, 
кратким дилататором са 
хидрофилним премазом 14Ф, 
водич катетером, 4 компресе и 
трахеалном канилом са балоном 
ниског притиска 

     

55 Материјал за апатар Ербе      

 

Једнократна, самолепљива, 
дводелна ( сплит ) неутрална 
електрода, за одрасле и децу,са 
поли-адхезивним хидрогелом и 
ПВП(поливинилпиролидоном),површ
ине од 80цм² до 90цм², и дебљине 
око 0,5 мм, са могућношћу клип 
конекције  
( "клипсер" ).  Неутрална електрода 
треба да у потпуности одговара 
"РЕМ" технологији, која гарантује 
100%  немогућност постојања 
опекотина, без обзира на масу 
пацијента, као и на оријентацију 
неутралне електроде приликом 
пласмана на пацијента (неутрална 
електрода мора бити универзалне 
оријентације). 

     

  

Кабел за једнократну неутралну 
електроду.  
Мора бити вишекратан, пресвучен 
силиконским материјалом,предвиђен 
за аутоклав стерилизацију до 100 
пута. Дужине од 4м до 5м. Конекција 
са стране апарата мора одговарати 
једно-пинској "мушкој", 4мм конекцији 
или еквивалент. Конекција са стране 
неутралне електроде мора имати 
дво-контактну клип конекцију ( 
"клипсер" ) или еквивалент.  

     

56 Дискови и кесе II      

  
моделирајући диск за стому 45мм, 
57мм, 70мм, 100мм 

     

  
кесе за колостому с филтером 
38мм,45мм, 57мм, 70мм 

     

  
кесе за илеостому 38мм,45мм, 57мм, 
70мм, 100мм 
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затворена кеса с филтером( 
самолепљива кеса за колостому) 20-
70мм 

     

  паста за боље лепљење диска      
  паста за негу иритиране коже      

  
спреј за негу стоме  - 100% силикон а 
50мл 

     

  
стомадхезиве диск за стому 
38мм,45мм, 57мм, 70мм, 100мм 

     

  
флексибилни диск за стому 
38мм,45мм, 57мм, 70мм 

     

57 

Потрошни материјал за 
радиохируршки апарат Dr. Oppel, Model 
ST-501, произвођача Sometech 

     

 
Loop електрода LLETZ, ∅20, ∅ 0,25  
G02 

     

 
Loop електрода LLETZ, ∅25, ∅ 0,25  
G03 
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 Понуде које не садрже податке из става 1 до 4.  ове напомене, могу бити одбијене као неприхватљиве! 

1.Обавеза сваког понуђача је да упише Каталошки броја, броја решења (дозволе) за стављање у промет медицинског средства, односно 
за упис добара у Регистар медицинских средства, комерцијалног назива – заштићеног имена, произвођача – земље порекла и оргиналног 
паковања за понуђена добра наведена у партијама у горе наведеној табели. 

2. Уз овај образац ПОНУЂАЧ доставља копије решења (дозволе) за стављање у промет медицинског средства, односно за упис добара у 
Регистар медицинских средства, за свако појединачно добро које је предмет понуде. У достављеном решењу АЛИМС-а потребно је 
означити понуђено добро редним бројем партије/ставке у оквиру које се исто нуди. 
3. Понуђач је дужан да уз понуду, за добра која нуди, достави каталог произвођача на српском или енглеском језику, са техничким и 
другим карактеристикама добара која нуди, из кога наручилац може утврдити да ли понуђена добра одговарају захтевима из конкурсне 
документације. Наручилац дозвољава да се достави и извод из каталога издатог од стране произвођача или друго штампано издање 
издато од стране произвођача добара које мора да садржи све техничке карактеристике добара која се нуде, а према захтеву наручиоца. 
Понуђач је дужан да у каталогу означи добро који је предмет понуде. Достављни каталог садржи све техничке карактеристике добара која 
се нуде мора одговарати документацији приложену АЛИМС-у при регистрацији поменутог предмета понуде што ће комисија и 
проверавати. 

4. Понуђач је дужан да уз понуду, за добра која нуди, достави доказе о испуњености захтеваних техничких карактеристика , а који су 
тражени техничком спецификацијом. 

5. Наручилац захтева од понуђача да  УЗ СВОЈУ ПОНУДУ доставе по један узорак за свако појединачно понуђено добро. На основу 
достављених узорака наручилац ће утврдити да ли понуђено добро, односно његови делови одговарају захтевима из конкурсне 
документације, а исти ће се користити после закључења уговора за контролу приликом испоруке робе и утврђивања истоветности 
уговореног и испорученог добра. Понуђачи са којима се не закључи уговор могу преузети узорке у просторијама писарнице у Општој 
болници Ваљево у року од 30 дана од дана доношења Одлуке о додели уговора. Уколико понуђачи не преузму робу у наведеном року 
иста ће имати статус преузетих добара, односно истеком ток периода сматраће се као да их је понуђач преузео а Општа болница Ваљево 
приступиће уништењу истих . 

 

 

                                                                                                                      ПОНУЂАЧ: 
 

М.П.                          ____________________________________ 

                                       Потпис овлашћеног лица понуђача  
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Прилог бр.4. 

 
На основу Одлуке директора бр. ОБВ-01-2683 од 01.04.2019.г.  

Општа болница Ваљево 
Ваљево, Ул. Синђелићева бр.62 

www.obvaljevo.com 
 

о г л а ш а в а 
 

ЈАВНИ ПОЗИВ 
за подниошење понуда за јавну набавку у отвореном поступку 

ЈН бр.13/2019 
Предмет јавне набавке је набавка медицинског потрошног материјала опште намене у Општој 
болници Ваљева, за период до окончања ЈН по централном тендеру, а најдуже на период од 
годину дана, oбликована у партије. 
 
 Право учешћа по огласу имају понуђачи који уз понуду приложе доказе о испуњавању 
услова из Конкурсне документације сагласно одредбама чл.75. и 76. Закона о јавним набавкама. 
 

Понуде морају бити сачињене у складу са Конкурсном документацијом. Избор најповољније  
понуде вршиће се по критеријуму најнижа понуђена цена. Конкурсна документација може се 
преузети са портала јавних набавки или са интернет странице Наручиоца.  

Понуде доставити у затвореним ковертама са назнаком “ПОНУДА-НЕ ОТВАРАТИ” , на 
адресу Општа болница Ваљево, Правној служби, 14000 Ваљево, Ул. Синђелићева бр.62. На 
коверти обавезно навести назив предмета јавне набавке, партије на које се понуда односи као и 
тачан назив, адресу понуђача, контакт телефон и особу за контакте. 

 
Понуде доставити најкасније до 03.05.2019.г. до 12.30 ч.  
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. 

 
 Јавно отварање понуда заказује се за  03.05.2019.г. у 13.00 ч. у сали за седнице зграде 
управе (стари АТД), Ваљево,Синђелићева бр.62. 
 
Представници понуђача су дужни да пре почетка отварања понуда, Комисији за јавну набавку 
доставе пуномоћја за учешће у поступку отварања понуда. Пуномоћје се доставља у писаној 
форми и мора бити заведено код понуђача, оверено печатом и потписано од стране овлашћеног 
лица понуђача. 
 Оквирни рок за доношење одлуке о додели уговора је оквирно 20 дана од дана јавног 
отварања, а најдужи прописан рок у складу са законом . 
             
           Лице за контакт стручне службе: мр. фарм Јасминка Бојанић ;Телефон:014/295-210 

Особе за контакт: дипл.ецц Радмила Илинчић. 
apoteka.nacelnik@zcvaljevo.com 
radmila.ilincic@zcvaljevo.com 
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Прилог 5. 
УПУТСТВО О САЧИЊАВАЊУ ПОНУДЕ 

 
Упутство понуђачима како да припреме понуду сачињено је на основу члана 61. ЗАКОНА О 

ЈАВНИМ НАБАВКАМА (Сл.Гласник бр.68/15) и на основу члана 2. Правилника о обавезним 
елементима конкурсне документације и начину доказивања испуњености услова у поступцима 
јавних набавки („Службени гласник РС“ бр. 86/2015). Упутство садржи податке који су неопходни за 
припрему понуде у складу са захтевима НАРУЧИОЦА као и информације о условима и начину 
спровођења поступка доделе уговора о јавној набавци.  
 
Од ПОНУЂАЧА се очекује да детаљно проучи сва упутства, обрасце, услове и спецификације које 
су садржане у конкурсној документацији. 
 
1) Подаци о језику на којем понуда мора бити састављена 

a. Наручилац припрема конкурсну документацију и води поступак на српском језику. 
b. Понуда коју припрема ПОНУЂАЧ, као и целокупна кореспонденција и документација у 

вези с понудом коју размене ПОНУЂАЧ и НАРУЧИЛАЦ, мора бити сачињена на српском језику. 
c. Пратећа документа и штампана литература коју обезбеди понуђач могу бити на другом 

језику. 
 

2) Дефинисање посебних захтева, уколико исти постоје, у погледу начина на који понуда 
мора бити сачињена, а посебно у погледу начина попуњавања образаца датих у конкурсној 
документацији, односно података који морају бити њихов саставни део 

a. Понуда се доставља у писаном облику, на обрасцима које ПОНУЂАЧ добија од 
НАРУЧИОЦА приликом преузимања конкурсне документације. 
 
b. Појединачне обрасце садржане у конкурсној документацији, Понуђач попуњава читко, 
јасно и недвосмислено: 
 
Прилог бр.1. – Потврда о пријему конкурсне документације – Понуђач попуњава тако што у 

празна поља читко попуни, образац потпише и овери; 
 
Прилог бр.2. – Општи подаци о јавној набавци - Понуђач не попуњава; 
 
Прилог бр.3. –  Врста, техничке карактеристике, квалитет, количина и опис добара- Понуђач       
                          попуњава тако што у одговарајуће рубрике уноси тражене податке, образац 

потпише и овери; 
 
Прилог бр.4. – Позив за достављање понуда – Понуђач не попуњава; 
 
Прилог бр.5. – Упутство понуђачима како да сачине понуду – Понуђач не попуњава; 

 
Прилог бр.6. – Услови и докази о испуњености услова – Образац за оцену испуњености 

услова из члана 75. Закона о јавним набавкама и упутство како се доказује 
испуњеност тих услова– Понуђач попуњава наводећи податке о 
документима које доставља уз овај образац као доказе о испуњености 
услова из чл. 75. и 76. Закона о јавним набавкама редоследом како су 
захтевани, образац потпише и овери; 

 
Прилог бр.7. - Основни подаци о Понуђачу– Понуђач попуњава тако што у одговарајућа 

поља уноси тражене податке. Све ставке, (елементи) понуђач мора да 
попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су 
наведени.  

Прилог бр.8. - Образац понуде – Понуђач попуњава тако што у одговарајуће колоне уноси 
тражене податке. Све ставке, (елементе) из образца понуде, понуђач мора 
да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који 
су у обрасцу понуде наведени. Уколико образац понуде није исправно 
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попуњен, потписан или оверен понуда ће бити одбијена као 
НЕПРИХВАТЉИВА. Понуду може поднети група понуђача. Сваки понуђач из 
групе понуђача мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) 
до 4) овог закона, а додатне услове испуњавају заједно, осим ако наручилац 
из оправданих разлога не одреди другачије. Услов из члана 75. став 1. тачка 
5) овог закона дужан је да испуни понуђач из групе понуђача којем је 
поверено извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог 
услова. Саставни део заједничке понуде је споразум којим се понуђачи из 
групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а 
који обавезно садржи податке о: 1) члану групе који ће бити носилац посла, 
односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред 
наручиоцем; 2) понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор; 
3)понуђачу који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења; 4) 
понуђачу који ће издати рачун; 5) рачуну на који ће бити извршено плаћање; 
6) обавезема сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора. 
Споразумом из става 4. овог члана уређују се 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. 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. Наручилац може да тражи од 
чланова групе понуђача да у понудама наведу имена и одговарајуће 
професионалне квалификације лица која ће бити одговорна за извршење 
уговора. Одредбе овог члана сходно се примењују на подносиоце пријава у 
рестриктивном поступку, квалификационом поступку и конкурентном 
дијалогу. 

 
Прилог бр.9. – Образац структуре цене, са упутством како да се попуни –Понуђач попуњава 

тако што у одговарајуће рубрике уноси тражене податке, образац потпише и 
овери; 

 
Прилог бр.10. – Образац трошкова припреме понуде, са упутством како да се попуни –

Понуђач попуњава тако што у одговарајуће рубрике уноси тражене податке, 
образац потпише и овери; 

 
Прилог бр.11. - Образац изјаве о независној понуди - Изјавом о независној понуди понуђач 

под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да је понуду 
поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим 
лицима, образац потпише и овери; 

 
Прилог бр.12. – Образац Изјава о поштовању обавеза из Чл.75.ст.2 Закона – Понуђач 

попуњава тако што у одговарајуће рубрике уноси тражене податке, образац 
потпише и овери; 

 
Прилог бр.13. – Средство обезбеђења- Финансијска гаранција – Погледати детаљно 

објашњење из тачке 21. овог упутства, образац потпише и овери; 
 

Прилог бр.14. - Одлука Комисије о утврђивању критеријума за избор најповољније понуде – 
Понуђач не попуњава. 

 
Прилог бр.15. - Модел уговора о купопродаји - Понуђачу се доставља на увид модел 

уговора који ће бити закључен са одабраним понуђачем. ПОНУЂАЧ ЈЕ 
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ДУЖАН ДА ПОПУНИ МОДЕЛ, ОВЕРИ ПЕЧАТОМ И ПАРАФИРА СВАКУ 
СТРАНУ, СТАВИ ПЕЧАТ И ПОТПИС, ЧИМЕ ПОТВРЂУЈЕ ДА СЕ СЛАЖЕ СА 
МОДЕЛОМ УГОВОРА – Понуђач попуњава 

 
Прилог бр.16. – Образац -Потврда о најважније испорученим добрима - Списак најважније 

испоручених добара са износима, датумима и листама купаца одн. 
наручилаца у облику потврде издате или потписане од стране купца одн. 
надлежног органа у случају када је купац одн наручилац субјект који се у 
смислу Закона о јавним набавкама сматра наручиоцем (модел обрасца 
Прилог бр.15. Конкурсне документације). Погледати детаљно објашњење из 
тачке 9. овог упутства – Понуђач попуњава. 

 
3) Обавештење о могућности подношења понуде са варијантама, уколико је подношење 
такве понуде дозвољено 

a. Понуде са варијантама нису дозвољене. 
 

4) Начин измене, допуне и опозива понуде у смислу члана 87. став 6. и 93. Закона о јавним 
набавкама 

У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду на 
начин који је одређен у конкурсној документацији. 
Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа накнадно 
доставља.  
Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: Синђелићева 62, 14000 
Ваљево,  са назнаком: 

 „Измена понуде за јавну набавку-медицински потрошни материјала опште намене, ЈН 
бр.13/2019 - НЕ ОТВАРАТИ ” или 
 
„Допуна понуде за јавну набавку набавку-медицински потрошни материјала опште намене, ЈН 
бр.13/2019 - НЕ ОТВАРАТИ ” или 
 
„Опозив понуде за јавну набавку набавку-медицински потрошни материјала опште намене, ЈН 
бр.13/2019 - НЕ ОТВАРАТИ ” или 
  
„Измена и допуна понуде за јавну набавку-медицински потрошни материјала опште намене, ЈН 
бр.13/2019 - 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. 

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. 
Наручилац може од изабраног понуђача у поступку конкурентног дијалога да захтева да 
потврди обавезе прихваћене у понуди.  
Наручилац не може да захтева, дозволи или понуди промену елемената понуде који су од 
значаја за примену критеријума за доделу уговора, односно промену којом би се понуда која 
je неодговарајућа или неприхватљива учинила одговарајућом, односно прихватљивом, осим 
ако другачије не произилази из природе поступка јавне набавке.  
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. 

5) Обавештење да понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да 
учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити да учествује у више заједничких 
понуда 
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a. Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у 
заједничкој понуди или као подизвођач. 

 
6) Обавештење о томе да је саставни део заједничке понуде споразум којим се понуђачи из 
групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке; 

Понуду може поднети група понуђача. 
Сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 
1) до 4) овог закона, а додатне услове испуњавају заједно, осим ако наручилац из 
оправданих разлога не одреди другачије. 
Услов из члана 75. став 1. тачка 5) овог закона дужан је да испуни понуђач из групе 
понуђача којем је поверено извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог 
услова. 
Саставни део заједничке понуде је споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према 
наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке о: 
1) 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 из става 4. овог члана уређују се и друга питања која наручилац одреди 
конкурсном документацијом:  
а) понуђач који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења; 
б) понуђачу који ће издати рачун; 
в) рачуну на који ће бити извршено плаћање; 
г) обавезема сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора. 
 
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. 

 
7) Захтеви у погледу траженог начина и услова плаћања, гарантног рока, као и евентуалних 
других околности од којих зависи прихватљивост понуде; 

a. Понуђена добра морају у потпуности одговарати захтевима наручиоца и задатим 
техничким карактеристикама. 
 
б. Рачун се испоставља на основу документа – отпремног документа- фактуре. Сматра се 
да је Наручилац квантитативно и квалитативно примио предмет набавке-добро, у моменту 
потписивања отпремнице-фактуре од стране Наручиоца. Рачун поред основних података и 
података из чл. 42. Закона о ПДВ („Службени гласник РС“, бр. 84/2004) мора да садржи и 
податке захтеване од стране Наручиоца, и то:  назив и број јавне набавке, број Уговора, 
јединицу мере, цену по јединици мере, назив произвођача. 
 
в. Рок испоруке се дефинише у Прилогу бр. 8 и почиње да тече од момента потписивања 
Уговора и пријема захтева за испоруком( телефонски, електронски и сл.) од стране 
НАРУЧИОЦА. 
 

8) Валута и начин на који мора бити наведена и изражена цена у понуди; 
a. Вредности се у поступку јавне набавке исказују у динарима, без Пдв-а. 
 
в. Образац понуде – Прилог бр.8 Конкурсне документације садржи (по потреби) и упутство о 
начину исказивања понуђене цене у погледу прецизирања структуре цене, као на пример 
трошкови превоза, царине, осигурања, евентуалних попуста који морају бити урачунати у 
коначну цену и др. Ако понуђена цена укључује увозну царину и друге дажбине, понуђач је 
дужан да тај део одвојено искаже у динарима. Понуђач је у обавези да понуду сачини у 
складу са захтеваним спецификацијама у целини или по појединачним партијама. 
 
г. Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена поступиће се у складу са чл.92. Закона 
о јавним набавкама. 
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9) 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 слично, а који су везани за извршење уговора о јавној набавци у случају јавних набавки 
код којих је позив за подношење понуде објављен на страном језику; 
 
Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку јавне набавке, правно лице као 
понуђач, доказује достављањем следећих доказа: 
 

1) извода из регистра Агенције за привредне регистре, односно извода из регистра 
надлежног Привредног суда; 
 
2) извода из казнене евиденције, односно уверења надлежног суда и надлежне полицијске 
управе Министарства унутрашњих послова да оно и његов законски заступник није 
осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није 
осуђиван за неко од кривичних дела против привреде, кривична дела против заштите 
животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре(Чл. 75. 
ст. 1.тач. 2)Закона); 
 
3) уверења Пореске управе Министарства финансија и привреде да је измирио доспеле 
порезе и доприносе и уверења надлежне локалне самоуправе да је измирио обавезе по 
основу изворних локалних јавних прихода(Чл. 75. ст. 1.тач. 4)Закона); 
 
4) Понуђач је дужан да у оквиру своје понуде достави изјаву ( Прилог бр.12) којом потврђује 
под кривичном и материјалном одговорношћу да је при састављању своје понуде поштовао 
обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима 
рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на 
снази у време подношења понуде( Прилог бр.12). Уколико понуду подноси група понуђача, 
ова изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе 
понуђача и оверена печатом. Изјаву о интелектуалној својини достављају само понуђачи 
који су имаоци права интелектуалне својине за предметну јавну набавку (Чл.75. ст. 
2)Закона); 
 
5) важеће дозволе за обављање одговарајуће делатности, издате од стране надлежног 
органа, ако је таква дозвола предвиђена посебним прописом. Доказ: Решење – дозвола 
Министарства здравља за промет лекова и медицинских средстава; Решење-важећа 
дозвола Агенције за лекове и медицинска средства Србије за стављање у промет предмета 
набавке за сваку ставку у оквиру понуђене партије.  

 
Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке, мора испунити додатне услове за 
учешће у поступку јавне набавке,  дефинисане чл. 76. Закона, и то:  

6)  Услов: да располаже неопходним финансијским и пословним капацитетом односно да му рачун 
није био у блокади у последња 3 месеца од дана објављивања позива за подношење понуда на 
Порталу јавних набавки Доказ: Потврда о броју дана блокаде, коју издаје Народна банка Србије; 
7) Да располаже неопходним  пословним капацитетом односно- Понуђач је дужан да докаже да 
располаже неопходним пословним капацитетом, у смислу да је од 01.01.2016. године до дана 
отварања понуда, извршио испоруку добара истоврсних предмету јавне набавк. Доказ: Потврда о 
промету(модел потврде Прилог бр.16. Конкурсне документације). Достављена потврда мора 
садржати све податке који се налазе у моделу потврде,  издате или потписане од стране купца одн. 
надлежног органа у случају када је купац одн наручилац субјект који се у смислу Закона о јавним 
набавкама сматра наручиоцем. Потврда о промету купца-Потврдом о промету се потврђује да је 
понуђач извршио испоруку у року и у свему у складу са уговором/фактуром, наводећи назив и 
вредност испоручених добара. 
Потврда о промету купца мора бити попуњена, потписана од стране овлашћеног лица купца и 
оверена печатом. Потребно је доставити минимум три потврда о промету за тражени период; 
8) да располаже довољним техничким и кадровским капацитетом:  да има запослено или на други 
начин ангажовано лице  задужено и одговорно за контролу квалитета; Доказ: Изјаву (оверена и 
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потписана од стране овлашћеног лица)на меморандуму понуђача о лицу задуженом за контролу 
квалитета код понуђача. 
9) да располаже довољним техничким и кадровским капацитетом: да има запослено или на други 
начин ангажовано лице/лица  задужено/а и одговорно/а за извршење уговора ;Доказ: Изјаву (оверена 
и потписана од стране овлашћеног лица)на меморандуму понуђача  о кључном техничком особљу-
лицима и другим   експертима који раде за понуђача, а који ће бити одговорни за извршење уговора . 
10) да понуђени рок плаћања не сме бити ни већи ни мањи од 90 дана. Доказ: Сaмо рок плаћања од 
90 дана (доказ заокруживањем речи ПРИХВАТА у обрасцу понуде прилог бр.8 сматраће се доказом 
о испуњености услова. 
11) да понуђач поседује стандард ISO 9001 који садржи захтеве за систем управљања квалитетом  
12) Наручилац захтева од понуђача да  УЗ СВОЈУ ПОНУДУ доставе по један узорак за свако 
појединачно понуђено добро. На основу достављених узорака наручилац ће утврдити да ли 
понуђено добро, односно његови делови одговарају захтевима из конкурсне документације, а исти ће 
се користити после закључења уговора за контролу приликом испоруке робе и утврђивања 
истоветности уговореног и испорученог добра. Понуђачи са којима се не закључи уговор могу 
преузети узорке у просторијама писарнице у Општој болници Ваљево у року од 30 дана од дана 
доношења Одлуке о додели уговора. Уколико понуђачи не преузму робу у наведеном року иста ће 
имати статус преузетих добара, односно истеком ток периода сматраће се као да их је понуђач 
преузео а Општа болница Ваљево приступиће уништењу истих. 
13) Услов: Гаранција уредног снабдевања наручиоца добрима која су предмет ове јавне набавке. 
Докази:  

1) Уговор закључен са произвођачем или овлашћење за учествовање у отвореном поступку 
издато од стране произвођача, представништва произвођача, екслузивног заступника на 
територији РС или носиоца дозволе за стављење у промет добара, односно носиоца уписа 
добара у Регистар медицинских средстава, а коју дозволу издаје, односно упис врши 
доношењем решења АЛИМС. 
2) Изјаву (оверена и потписана од стране овлашћеног лица)на меморандуму понуђача да ће 
све време трајања поступка јавне набавке располагати са најмање 10% понуђених количина 
добара.. 

14) Минимално захтевани услов за партију бр.34: ИЗЈАВА (оверена и потписана од стране 
овлашћеног лица) на меморандуму понуђача којом се Понуђач обавезује да ће уз понуду ролни за 
стерилизацију  за апарате Sterrad обезбедити ,за време трајања уговора, нов, некоришћен апарат за 
заваривање кеса за стерилизацију следећих карактеристика:  Могућност узастопног паковања након 
времена загревања од максимално 2 минута. Електроника омогућава понављање паковања након 
визуелне потврде. Електронско вршење надзора сваког процеса паковања, одржавање константних 
температуре паковања, брзине обраде и контактног притиска.:  
15) Дотатни услов за партију бр.24: Понуда мора да садржи произвођачки сертификат анализе са 
логом произвођача и именом и презименом особе одговорне за квалитет и пуштање серије у промет- 
QA/ QP који мора одговарати монографији фармакопеје (Ph Eur), као и потврду Министарства 
здравља о упису произвођача алкохола 96% Ph Eur у Регистар произвођача АПИ. Понуђени алкохол 
70%   се односи на  алкохол 70%  за  дезинфекцију здраве коже и за дезинфекцију површина - 
биоцидни производ који одговара пропису Ph Jug IV. Решење о упису у регистар биоцида. 
16) Дотатни услов за партију бр.39: ИЗЈАВА (оверена и потписана од стране овлашћеног лица) на 
меморандуму понуђача којом се Понуђач обавезује да ће уз понуду индикатор трака ( контрола 
стерилизције у аутоклаву) самолепљиве, обезбедити маркерицу на коришћење за време трајања 
уговора 
17) Минимално захтевани услов за партију бр.17: ИЗЈАВА (оверена и потписана од стране 
овлашћеног лица) на меморандуму понуђача којом се Понуђач обавезује да ће уз понуду доставити 
оригинално упутство за употребу понуђених тест трака и њима одговарајућег апарат из кога се 
недвосмислено може утврдити да понуђено добро одговара техничкој спецификацији. 
18) Минимално захтевани услов за партију бр.19  
а) за ставку 2: За доказивање нивоа протеина и ендотоксина доставити тест независне лабораторије 
Уз понуду доставити: 
- копију каталога(на српском или енглеском језику)  или другу документацију произвођача којом се 
могу доказати техничке карактеристике производа (За доказивање нивоа протеина и ендотоксина 
доставити тест независне лабораторије 
Уз понуду доставити: 
- копију каталога(на српском или енглеском језику)  или другу документацију произвођача којом се 
могу доказати техничке карактеристике производа (Technical data sheet,Product Specification...) 
-Узорке у оригиналном паковању у кутији са индикатором стерилизације за било коју величину 
рукавица 
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а) ставку 3: За доказивање нивоа протеина и ендотоксина потебно доставити тест независне 
акредитоване лабораторије по налогу произвођача. 
Рукавица декларисана од стране произвођача  као медицинско средство према директиви 93/42 ЕЕЦ  
и као лична заштитна опрема (PPE)  III  категорије за висок ризик према директиви 89/686 ЕЕЦ. 
Сваки пар рукавица појединачно запакован у пластичну фолију која не пропушта влагу и у папиру 
који не садржи влакна.  
Уз понуду доставити:  
-копију каталога(на српском или енглеском језику)  или другу документацију произвођача којом се 
могу доказати техничке карактеристике производа (Technical data sheet,Product Specification..) 
-Копију решења АЛИМС-а о дозволи за стављање у промет добра које се нуди 
-Копију декларације о усклађености производа са директивом 93/42ЕЕЦ И директивом 89/686ЕЕЦ(на 
српском или енглеском језику) 
-Копију сертификата о прегледу типа усаглашености према правилнику о личној заштитној опреми 
 -Узорке у оригиналном паковању у кутији са индикатором стерилизације за било коју величину 
рукавица 
 

Доказ из става 1. тачка 5) овог члана мора бити издат након објављивања позива за  
подношење понуда, односно слања позива за подношење понуда. 
У складу са Чл.78. Ст. 5. ЗЈН лице уписано у регистар понуђача није дужно да приликом 
подношења понуде  доказује испуњеност обавезних услова из члана 75. став 1. тачке 1) до 4) ЗЈН. 
Понуђачи који су уписани у регистар понуђача треба да доставе Изјаву у којој је наведена тачна 
интернет адреса на којој се налазе подаци који представљају доказ о испуњености обавезних 
услова из чл.75. став 1. тачке 1) до 4) ЗЈН и, према Члану 79. став 6. ЗЈН,  као прилог Изјаве 
доставити Извод о регистроваим подацима из регистра понуђача, односно Решење издато од 
стране АПР-а у о упису понуђача у Регистар понуђача. 
Докази о испуњености услова могу се достављати у неовереним копијама, а наручилац може пре 
доношења одлуке о додели уговора, захтевати од понуђача, чија је понуда на основу извештаја 
комисије за јавну набавку оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену 
копију свих или појединих доказа. 
 
Ако понуђач у остављеном, примереном року који не може бити краћи од пет дана, не достави на 
увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову понуду одбити као 
неприхватљиву. 
 
10) Подаци о врсти, садржини, начину подношења, висини и роковима обезбеђења 
испуњења обавеза понуђача, уколико исто захтева наручилац; 

У свему у складу са Прилогом бр.13 – Средство обезбеђења. 
 

11) Дефинисање посебних захтева, уколико исти постоје, у погледу заштите поверљивости 
података које наручилац ставља понуђачима на располагање, укључујући и њихове 
подизвођаче; 

Наручилац је дужан да: 
1)чува као поверљиве све податке о понуђачима садржане у понуди које је као такве, у  
складу са законом, понуђач означио у понуди; 
2)одбије давање информације која би значила повреду поверљивости података добијених у 
понуди; 
3)чува као пословну тајну имена, заинтересованих лица, понуђача и подносилаца пријава, 
као и податке о поднетим понудама, односно пријавама, до отварања понуда, односно 
пријава. 
 
Неће се сматрати поверљивим докази о испуњености обавезних услова, цена и други 

подаци из понуде који су од значаја за примену елемената критеријума и рангирање понуде. 
Наручилац је дужан да у току поступка обезбеди чување поверљивих података из понуде у 

складу са чланом 14. овог закона. 
 
12) Обавештење да понуђач може у писаном облику тражити додатне информације или 
појашњења у вези са припремањем понуде, уз напомену да се комуникација у поступку 
јавне набавке врши на начин одређен чланом 20. Закона о јавним набавкама 
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Комуникација се у поступку јавне набавке и у вези са обављањем послова јавних набавки 
одвија писаним путем, односно путем поште, електронске поште или факсом, радним 
данима од 07.30 до 15.30 часова. Пошта пристигла после наведеног радног времента имаће 
статус поште пристигле првог наредног радног дана. 
 
Изабрано средство комуникације мора бити широко доступно, тако да не ограничава 
могућност учешћа заинтересованих лица у поступку јавне набавке. 
 
Комуникација треба да се одвија на начин да се поштују рокови предвиђени овим законом и 
да се у том циљу, када је то могуће, користе електронска средства. 
 
Комуникација се мора одвијати на начин да се обезбеди чување поверљивих и података о 
заинтересованим лицима, података о понудама и понуђачима до отварања понуда, да се 
обезбеди евидентирање радњи предузетих у поступку и чување документације у складу са 
прописима којима се уређује област документарне грађе и архива. 
 
Алати који се користе у комуникацији електронским средствима и њихове техничке 
карактеристике морају бити широко доступни и интероперативни, такви да користе 
производе информационих технологија у општој употреби. 
 
Ако је документ из поступка јавне набавке достављен од стране наручиоца или понуђача 
путем електронске поште или факсом, страна која је извршила достављање дужна је да од 
друге стране захтева да на исти начин потврди пријем тог документа, што је друга страна 
дужна и да учини када је то неопходно као доказ да је извршено достављање. 

 
13) Обавештење о начину на који се могу захтевати додатна објашњења од понуђача после 
отварања понуда и вршити контрола 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. 
 
Наручилац не може да захтева, дозволи или понуди промену елемената понуде који су од 
значаја за примену критеријума за доделу уговора, односно промену којом би се понуда која 
je неодговарајућа или неприхватљива учинила одговарајућом, односно прихватљивом. 
 
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. 
 

14) Врсте критеријума за доделу уговора, сви елементи критеријума на основу којих се 
додељује уговор, који морају бити описани и вредносно изражени, као и методологију за 
доделу пондера за сваки елемент критеријума која ће омогућити накнадну објективну 
проверу оцењивања понуда; 

Општа болница Ваљево ће уговор о јавној набавци доделити применом критеријума 
„најнижа понуђена цена“ према прилогу бр.13 а сагласно одредбама члана 85. Закона о 
јавним набавкама. 
ОБАВЕЗНО ДОКАЗИВАЊЕ ПОРЕКЛО ДОБАРА  у складу са ЗЈН, члан 86. 
а)Понуђач је у обавези да наведе порекло добара у обрасцу за понуду. Понуђач који нуди 
добра домаћег  порекла дужан је да уз понуду достави Доказ о домаћем пореклу добара, 
које издаје Привредна Комора Србије према правилнику о начину доказивања испуњености 
услова да су понуђена добра домаћег порекла („Службени гласник РС“ број 33/2013). 
б) У фази стручне оцене понуда, пре рангирања, Наручилац ће позвати све остале понуђаче 
чије су понуде оцењене као прихватљиве, а нису доставили Доказ о домаћем пореклу 
добара, да се изјасне да ли нуде добра домаћег порекла и да доставе доказ. 
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в) Добра домаћег порекла која не буду имала овај Доказ (потврду надлежног државног 
органа) о домаћем пореклу третираће се као страна. 
г) Понуђач из државе потписнице ЦЕФТА споразума дужан је да уз понуду достави потврду 
надлежног  државног органа земље потписнице споразума, којом доказује да су добра и 
услуге домаћег порекла. 
д) Уколико понуђач не достави потврду надлежног државног органа третираће се као 
страни. 
ђ) Предност дата чланом 86. став 4. Закона о јавним набавкама у поступцима јавних 
набавки у којима учествују понуђачи из држава потписница Споразума о стабилизацији и 
придруживању између Европских заједница и њихових држава чланица са једне стране, и 
Републике Србије, са друге стране, примењиваће се сходно одредбама тог Споразума. 
(Преференцијални третман домаће привреде: у ситуацији када постоје понуде понуђача који 
нуде добра домаћег порекла и понуде понуђача који нуде добра страног порекла, 
Наручилац мора изабрати понуду понуђача који нуди добра домаћег порекла, подусловом 
да његова понуђена цена није већа од 5% у односу на најниже понуђену цену понуђача који 
нуди добра страног порекла. 
Према члану 35. ЦЕФТА 2006 споразума, почев од 01.05.2010. године, робе, услуге и 
понуђачи из свих  земаља потписница ЦЕФТА споразума третирају се једнако као и домаћи 
понуђачи и робе и услуге домаћег порекла. Предност дата домаћим понуђачима. односно 
понудама понуђача који нуде добра и услуге домаћег порекла у поступцима јавних набавки 
у којима учествују понуђачи из држава потписница Споразума о слободној трговини у 
Централној Европи (ЦЕФТА 2006), примењиваће се сходно одредбама 
тог споразума.) 
 

15) Елементи критеријума на основу којих ће наручилац извршити доделу уговора у 
ситуацији када постоје две или више понуда са једнаким бројем пондера или 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. У случају да два или више 
понуђача понуде исту цену, исти рок испоруке, услед чега није могуће донети одлуку о додели 
уговора, наручилац ће уговор  доделити понуђачу који буде извучен путем жреба.. 

 
16) Обавештење о томе да је понуђач или кандидат дужан да при састављању своје понуде 
наведе да је поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, 
запошљавању и условима рада, заштити животне средине 

Понуђач је дужан да у оквиру своје понуде достави изјаву којом потврђује под кривичном и 
материјалном одговорношћу да је при састављању своје понуде поштовао обавезе које 
произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, 
заштити животне средине, као и да немају забрану обављања делатности која је на снази у 
време подношења понуде( Прилог бр.12);  
 

17) Обавештење да накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду 
заштићених права интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач 

Битни захтеви који нису укључени у важеће техничке норме и стандарде, а који се односе на 
заштиту животне средине, безбедност и друге околности од општег интереса, морају да се 
примењују и да се изричито наведу у конкурсној документацији. 

Наручилац посебно напомиње да накнаду за коришћење патената, као и одговорност за 
повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица, сноси понуђач. 

 
18) Обавештење о начину и року подношења захтева за заштиту права понуђача и навођење 
броја рачуна на који је подносилац захтева приликом подношења захтева дужан да уплати 
таксу одређену Законом; 

a. Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, подносилац пријаве, кандидат, 
односно заинтересовано лице (у даљем тексту: подносилац захтева). 
b. Захтев за заштиту права може да у име лица из става 1. поднесе и пословно удружење. 
c. Захтев за заштиту права може да поднесе Управа за јавне набавке, Државна ревизорска 
институција, јавни правобранилац и грађански надзорник. 
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d. Захтев за заштиту права подноси се Републичкој комисија а предаје наручиоцу. 
e. Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне набавке, против 
сваке радње наручиоца, осим ако Законом о јавним набавкама није другачије одређено. 
f. Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за 
подношење понуда или конкурсне документације сматраће се благовременим уколико је 
примљен од стране наручиоца најкасније седам дана пре истека рока за подношење 
понуда, без обзира на начин достављања. 
g. У случају подношења захтева за заштиту права из претходног става, долази до застоја 
рока за подношење понуда. 
h. После доношења Одлуке о додели уговора и Одлуке о обустави поступка, рок за 
подношење захтева за заштиту права је десет дана од дана пријема Одлуке. 
j. Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку 
јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово 
подношење пре истека рока за подношење захтева, а подносилац захтева га није поднео 
пре истека тог рока. 
k. Уколико је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од 
стране истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за 
које је подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева. 
l. О поднетом захтеву за заштиту права наручилац обавештава све учеснике у поступку 
јавненабавке, односно објављује обавештење о поднетом захтеву на Порталу јавних 
набавки, најкасније у року од два дана од дана пријема захтева за заштиту права. 
m. Захтев за заштиту права задржава даље активности наручиоца у поступку јавне набавке, 
до доношења одлуке о поднетом захтеву за заштиту права, осим у случају преговарачког 
поступкаиз члана 36. Став 1. Тачка 3) Закона о јавним набавкама или ако Републичка 
комисија на предлог наручиоца не одлучи другачије. 
n. 60.000,00 динара у поступку јавне набавке мале вредности и преговарачком поступку без 
објављивања позива за подношење понуда; 120.000,00 уколико се захтев подноси пре 
отварања понуда и ако процењена вредност јавне набавке није већа од 120.000.000,00 
динара; 120.000,00 уколико се захтев подноси након отварања понуда и ако збир 
процењених вредности свих оспорних партија није већа од 120.000.000,00 динара, уколико 
је јавна набавка обликована по партијама;односно; 120.000,00 уколико се захтев подноси 
након отварања понуда и ако процењена вредности није већа од 120.000.000,00 динара; 
0,1% процењене вредности јавне набавке, односно понуђене цене понуђача којем је 
додељен уговор, уколико се захтев подноси након отварања понуда и ако је та вредност 
већа од 120.000.000,00 динара. Број жиро рачуна је: 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: такса за ЗЗП, назив наручиоца, број или ознака јавне 
набавке поводом које се подноси захтев за заштиту права; корисник: Буџет Републике 
Србије.  Свака странка у поступку сноси трошкове које проузрокује својим радњама. 
Ако захтев за заштиту права није основан, наручилац ће писаним захтевом тражити 
надокнаду трошкова насталих по основу заштите права.У случају поднетог захтева за 
заштиту права наручилац не може донети одлуку о додели уговора, одлуку о обустави 
поступка, нити може закључити уговор о јавној набавци пре доношења одлуке о поднетом 
захтеву за заштиту права, осим у случају преговарачког поступка из члана 36. став 1. тачка 
3) ЗЈН. Детаљније информације о уплати таксе за подношење захтева за заштиту права 
понуђача могу се наћи на сајту Републичке Комисије за заштиту права у поступцима јавних 
набавки. 
 

19) Обавештење да ће уговор о јавној набавци бити закључен у року од осам дана од дана 
истека рока за подношење захтева за заштиту права из члана 149. Закона, односно у случају 
из члана 112. Став 2. Закона, навести рок у коме ће бити закључен уговор о јавној набавци 

a. Уговор о јавној набавци не може бити закључен пре истека рока за подношење захтева за 
заштиту права из члана 149. ЗЈН, односно у случају из члана 112. Став 2. ЗЈН уговор ће 
бити закључен оквирно у року од пет дана. 
 

20) Подаци о обавезној садржини понуде 
a. Понуђач подноси понуду у затвореној коверти  



32 
 

 

b. Понуђач може да поднесе само једну понуду са доказима о испуњености услова из 
конкурсне документације. 
c. У року за подношење понуда, понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду, 
на начин који је одређен за подношење понуда. 

 
21) Средства финансијског обезбеђења 

Уз понуду, сви понуђачи достављају:  
а) ФИНАНСИЈСКУ ГАРАНЦИЈУ за озбиљност понуде и 
б) Прилог бр.13 –Средство обезбеђења, која представља изјаву којом ће, као изабрани 
понуђач обезбедити испуњење својих обавеза у складу са чланом 12. ПРАВИЛНИКа о 
обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину 
доказивања испуњености услова. 
 
a) Финансијска гаранција за озбиљност понуде 
Понуђач ће приложити, као део своје понуде, финансијску гаранцију на износ од 10% од   

вредности понуде без обрачунатог ПДВ-а.  
Финансијска гаранција за озбиљност понуде  тражи се ради заштите  НАРУЧИОЦА и биће 

наплаћена:   
1. ако понуђач своју понуду повуче за време важења понуде, а након јавног отварања 

понуда или, 
2. у случају да изабрани понуђач не потпише уговор (не дође у заказаном термину у 

просторије Наручиоца ради потписивања уговора или одустане од потписивања 
уговора урученог на адрсу понуђача) и истог дана не донесе финансијску гаранцију 
за добро извршење посла. 

Финансијска гаранција са роком важења 60 календарских  дана од дана јавног отварања 
понуда ће бити исказана у истој валути у којој је исказана и сама понуда и  издата у форми : 

 банкарске гаранције од стране реномиране банке, са роком важења 60 календарских  
дана од дана јавног отварања понуда; или 

 соло менице, које морају бити регистроване у Регистру НБС, са припадајућим 
меничним влашћењем, које мора бити сачињено на меморандуму понуђача и 
фотокопију картона депонованих  потписа код пословне банке, са роком важења 60 
календарских  дана од дана јавног отварања понуда. 

     (картон депонованих потписа мора бити оверен од стране банке после дана 
објављивања позива за подношење понуда). 

 Свака понуда која није осигурана финансијском гаранцијом биће одбијена од стране 
Наручиоца  као неприхватљива. 
 Финансијска гаранција биће враћена неуспешним понуђачима што је пре могуће након 
завршеног избора, а најкасније у року од 60 календарских дана од датума истека важења понуде. 
Изабраном понуђачу финансијска гаранција за озбиљност понуде биће враћена након што понуђач 
потпише уговор и када поднесе финансијску гаранцију за добро извршење посла. 
 

б) Финансијска гаранција за добро извршење посла 
Понуђач ће приложити, као део своје понуде, Прилог бр.12-Средство обезбеђења као 

Изјаву да ће понуђач уколико му буде додељен уговор о јавној набавци, на основу Одлуке о 
додели уговора, у моменту обостраног потписивања уговора о јавној набавци наручиоцу достави 
финансијску гаранцију која мора бити безусловна и платива на први позив у висини од 10% без 
обрачунатог ПДВ-а уговорене вредности набавке са роком важења 30 дана дуже од дана истека 
рока за коначно извршење посла  

Понуђач је обавезан да на основу Одлуке о додели уговора чија финансијска вредност 
прелази износ од 10.000.000,00 динара, у моменту потписивања Уговора о јавној набавци, 
наручиоцу достави финансијску гаранцију у виду БАНКАРСКЕ ГАРАНЦИЈЕ ЗА ДОБРО ИЗВРШЕЊЕ 
ПОСЛА која мора бити неопозива, безусловна, на први позив платива у висини од 10% без 
обрачунатог ПДВ-а уговорене вредности набавке са роком важења: 

 уколико се ради о уговору са сукцесивним испорукама са роком важења од 30 дана 
дуже од дана истека рока за коначно извршење посла,   

 уколико се ради о уговору са једнократном испоруком, са роком важења најмање 5 
дана дуже од дана истека рока за коначно извршење посла. 
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 Ако се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, 
рок важења  банкарске гаранције мора да се продужи. 

Наручилац ће приложену финансијску гаранцију за добро извршење посла искористити у 
сврху накнаде штете у следећим случајевима: 

- у случају неизвршења уговорних обавеза у роковима и на начин који су предвиђени 
уговором о јавној набавци, 
- у случају неоснованог једностраног раскида уговора о јавној набавци од стране продавца, - 
- у другим случајевима неиспуњења уговорних обавеза који могу довести до угрожавања 
рада наручиоца и нанесе му штету или угрози живот и здравље пацијента на било који 
начин. 

Уколико понуђачу буде додељен уговор о јавној набавци, на основу Одлуке о додели уговора, чија 
финансијска вредност не прелази износ од 10.000.000,00 динара без обрачунатог ПДВ-а, понуђач 
је у обавези да, у моменту потписивања уговора о јавној набавци, наручиоцу достави финансијску 
гаранцију за добро извршење посла у висини од 10% уговорене вредности без обрачунатог ПДВ-а, 
издату у форми:  

 банкарске гаранције од стране банке, или  

 меницу, која мора бити уписана у Регистар НБС, оверена печатом и потписана од 
стране лица чији се потпис налази на картону депонованих потписа, а уз исту 
мора бити предато попуњено, потписано и оверено печатом менично овлашћење 
сачињено на меморандуму понуђача и оверену фотокопију картона депонованих 
потписа код банке 

Уколико понуђачи као финансијску гаранцију за добро извршење посла предају  
банкарску гаранцију, она мора бити безусловна и платива на први позив у висини од 10% 
уговорене вредности предмета јавне набавке без обрачунатог ПДВ-а.  

Рок важења издате финансијске гаранције за добро извршење посла :   
-   уколико се ради о уговору са сукцесивним испорукама  са роком важења од 30 дана 
дуже од дана истека рока за коначно извршење посла,  
-   уколико се ради о уговору са једнократном испоруком, са роком важења најмање 5  
дана дуже од дана истека рока за коначно извршење посла.  

-   Ако се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, рок  
важења финансијске гаранције мора да се продужи.  

 
Уколико изабрани понуђач не испуни захтев из тачке 21. овог Упутства то ће представљати довољан разлог за поништај 
Одлуке о додели уговора, у делу који се односи на тог понуђача и наплату финансијске гаранције за озбиљност понуде 
таквог понуђача, а у том случају НАРУЧИЛАЦ може уговор да додели следећем најповољнијем оцењеном понуђачу или 
да поново распише  позив за подношење понуда.  Понуда која није осигурана финансијском гаранцијом – не садржи 
Прилог бр.13 биће одбијена од стране НАРУЧИОЦА као неприхватљива. 

 
22) Рок важења понуде 

Рок важења понуде одређује наручилац и тај рок се обавезно наводи у понуди, али не може 
бити краћи од 100 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. Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде не може мењати 
понуду. Захтеви и одговори у вези са тим достављаће се у писаном облику. 

 
23) Рок у коме ће понуђач чија је понуда изабрана као најповољнија приступити закључењу 
уговора 

a. Општа болница Ваљево ће позвати изабраног понуђача да приступи закључењу уговора 
по истеку рока од осам дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права. 
б. Ако понуђач чија је понуда изабрана као најповољнија не закључи уговор са наручиоцем 
у року од 8 дана од дана истека рока из претходног става, наручилац ће закључити уговор 
са првим следећим најповољнијим понуђачем о чему ће писмено обавестити све понуђаче. 

 
24) Врста другог релевантног доказа који је од значаја за уредно извршење обавеза 
понуђача по раније закљученим уговорима о јавним набавкама; 

a. Наручилац може да одбије понуду уколико поседује доказ који потврђује да понуђач није 
испуњавао своје обавезе по раније закљученим уговорима о јавним набавкама који су се 
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односили на исти предмет набавке, за период од претходне три године пре објављивања 
јавног позива. 
б. Доказ из става 1. овог члана може бити: правноснажна судска пресуда, исправа о 
реализованом средству обезбеђења испуњених обавеза у поступку јавне набавке или 
испуњења уговорних обавеза, исправа о наплаћеној уговорној казни, рекламације 
потрошача, односно корисника, ако нису отклоњене у уговореном року, извештај надзорног 
органа о изведеним радовима који нису у складу са пројектом, односно уговором, изјава о 
раскиду уговора због неиспуњења битних елемената уговора дата на начин и под условима 
предвиђеним законом којим се уређују облигациони односи, доказ о ангажовању на 
извршењу уговора о јавној набавци лица која нису означена у понуди као подизвођачи, 
односно чланови групе понуђача, други одговарајући доказ примерен предмету јавне 
набавке, који се односи на испуњење обавеза у ранијим поступцима јавне набавке или по 
раније закљученим уговорима о јавним набавкама. 
в. Наручилац може одбити понуду ако поседује доказ из става б. овог члана, који се односи 
на поступак који је спровео или уговор који је закључио и други наручилац ако је предмет 
јавне набавке истоврсан. 

 
25) Трошкови 

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од 
наручиоца накнаду трошкова. 
Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, 
наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су 
израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања 
средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој 
понуди. 

 
26) Преузимање конкурсне документације 

Наручилац ће омогућити, на законом прописан начин, преузимање конкурсне документације 
од дана објављивања позивана  . 

 
27) Паковање и достављање понуде 

a. Сви документи поднети у понуди, треба да буду повезани траком (јемствеником) у целину 
и запечаћени тако да се не могу накнадно убацити, одстранити или заменити појединачни 
листови, односно прилози, а да се видно не оштете листови или печат. 
b. Понуђач доставља понуду у запечаћеној коверти, тако да се при отварању може 
проверити да ли је затворена онако како је предата. Ако коверта није запечаћена и 
означена на начин описан овим Упутством, НАРУЧИЛАЦ не преузима никакву одговорност 
уколико понуда залута или се отвори пре времена. 
c. На задњој страни коверте-полеђини, треба обавезно навести име и адресу понуђача, име 
особе са телефоном за контакт , што омогућава да понуда буде враћена неотворена, у 
случају да се прогласи неблаговременом. 
d. Понуде се достављају у затвореној коверти препорученом пошиљком или личном 
доставом на адресу: 
 

Општа болница Ваљево 
Ваљево, Синђелићева 62 

за ЈАВНУ НАБАВКУ 
са назнаком: 

Понуда за ЈАВНУ НАБАВКУ БРОЈ: 13/2019 
Набавка медицинског потрошног материјала опште намене  

за потребе Опште болнице Ваљево 
 

28) Јавно отварање понуда 
a. НАРУЧИЛАЦ ће извршити ЈАВНО отварање понуда 03.05.2019.г. у 13 часова, а по 
истеку рока за подношење понуда(03.05.2019.г до 1230 ) у току истог дана у великој сали 
управне зграде ОБ Ваљево, Синђелићева 62, 14000 Ваљево. 
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b. Присутни представници понуђача потписују записник у коме се евидентира њихово 
присуство. 
Представник Понуђача који присуствује јавном отварању понуда мора предати Наручиоцу 
пуномоћје оверено печатом и потписано од стране овлашћеног лица. 
 

29) Одлука о додели уговора 
На основу извештаја о стручној оцени понуда, наручилац доноси одлуку о додели уговора, у 
року одређеном у позиву за подношење понуда. Рок из става 1. овог члана не може бити 
дужи од 25 дана од дана отварања понуда, осим у нарочито оправданим случајевима, као 
што је обимност или сложеност понуда, односно сложеност методологије доделе пондера, 
када рок може бити 40 дана од дана отварања понуда. 
Одлука о додели уговора мора бити образложена( Чл.108.овог закона) и мора да садржи 
нарочито податке из извештаја о стручној оцени понуда, осим података из члана 105. став 2. 
овог закона. 
Наручилац је дужан да одлуку о додели уговора објави на порталу јавних набавки и на 
својој интернет страници  у року од три дана од дана доношења. 
 

 
                                                                                                               НАРУЧИЛАЦ 

 
                                                                                                                          Општа болница Ваљево 
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      Прилог бр.6. 
УСЛОВИ И ДОКАЗИ О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

У  складу  са  чланом  75.  и  77.  Закона  о  јавним  набавкама,  НАРУЧИЛАЦ  у  сврху 

доказивања испуњености услова, захтева достављање следећих доказа: 

Редни 
број 

 

ПОДАЦИ О ДОКУМЕНТУ 

Назив доказа Датум Издат од стране 

1. 
 

Услов: Да је понуђач регистрован код надлежног органа, односно 
уписан у одговарајући регистар;  
Доказ: Извод из Агенције за привредне регистре, односно   извод   из   
регистра   надлежног Привредног суда или Изјаву у којој је наведена тачна 
интернет адреса на којој се налазе подаци који представљају доказ о 
испуњености обавезних услова из чл.75. став 1. тачке 1) до 4) ЗЈН 

    

2. 
 
 
 
 
 
 

Услов: Да понуђач и његов законски заступник није осуђиван за неко од 
кривчних дела као члан организоване криминалне групе, да није 
осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против 
заштите животне средине, кривично дело примања или давања мита, 
кривично дело преваре;  
Доказ за правно лице:Уверење надлежног Основног и Вишег суда да 
правно лице није осуђивано за неко од кривичних дела као члан 
организоване криминалне групе, да није осуђиван за неко од кривичних 
дела против привреде, кривична дела против заштите животне средине, 
кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре. 
Доказ за законског заступника/е:Извод из казнене евиденције надлежне 
Полицијске управе да законски заступник (ако их има више – за сваког од 
њих) није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване 
криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, 
кривична дела против заштите животне средине, кривично дело 
примања или давања мита, кривично дело преваре. Доказ нe може бити 
старији од два месеца пре отварања понуда, или Изјаву у којој је 
наведена тачна интернет адреса на којој се налазе подаци који 
представљају доказ о испуњености обавезних услова из чл.75. став 1. 
тачке 1) до 4) ЗЈН,  као прилог Изјаве доставити Извод о регистроваим 
подацима из регистра понуђача, односно Решење издато од стране АПР-
а у о упису понуђача у Регистар понуђача 

    

3. 
 

Услов: 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: Уверења   Пореске   
управе   Министарства финансија и привреде да је измирио доспеле 
порезе и доприносе и уверења надлежне  локалне самоуправе да је 
измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода (доказ не 
може бити старији од два месеца пре отварања понуда); Или  Изјаву у 
којој је наведена тачна интернет адреса на којој се налазе подаци који 
представљају доказ о испуњености обавезних услова из чл.75. став 1. 
тачке 1) до 4) ЗЈН,  као прилог Изјаве доставити Извод о регистроваим 
подацима из регистра понуђача, односно Решење издато од стране АПР-а 
у о упису понуђача у Регистар понуђача 

    

4. 
 

Понуђач је дужан да у оквиру своје понуде достави изјаву којом потврђује 
под кривичном и материјалном одговорношћу да је при састављању своје 
понуде поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити 
на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и 
да нема забрану обављања делатности која је на снази у време 
подношења понуде( Прилог бр.12). Уколико понуду подноси група 
понуђача, ова изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица 
сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.Изјаву о 
интелектуалној својини достављају само понуђачи који су имаоци права 
интелектуалне својине за предметну јавну набавку. 

    

5. 
 

Услов: Понуђач у поступку јавне набавке мора доказати да има важећу 
дозволу за обављање делатности која представља предмет конкретне 
јавне набавке, ако је таква дозвола предвиђена посебним прописом.  
Доказ: а)Решење Министарства здравља о испуњавању услова за промет 
медицинским средствима на велико које обухвата и промет добара из 
предмета јавне набавке, коју понуђач доставља у виду неоверене копије. 
Дозвола мора бити важећа. б) Решење АЛИМСа у складу са наводима из 
обрасца понуде. Решења морају бити важећа. Сва понуђена добра морају 
бити уписана у Регистар медицинских средстава. Сходно томе, понуђачи 
су дужни да уз понуду доставе важеће Решење о упису медицинског 
средства у Регистар медицинских средстава. 
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6. Услов: да располаже неопходним финансијским и пословним 
капацитетом односно да му рачун није био у блокади у последња 3 
месеца од дана објављивања позива за подношење понуда на Порталу 
јавних набавки Доказ: Потврда о броју дана блокаде, коју издаје Народна 
банка Србије; 

  

7. Услов: Да располаже неопходним  пословним капацитетом односно- 
Понуђач је дужан да докаже да располаже неопходним пословним 
капацитетом, у смислу да је од 01.01.2016. године до дана отварања 
понуда, извршио испоруку добара истоврсних предмету јавне набавк.  
Доказ: Потврда о промету(модел потврде Прилог бр.16. Конкурсне 
документације). Достављена потврда мора садржати све податке који се 
налазе у моделу потврде,  издате или потписане од стране купца одн. 
надлежног органа у случају када је купац одн наручилац субјект који се у 
смислу Закона о јавним набавкама сматра наручиоцем. Потврда о промету 
купца-Потврдом о промету се потврђује да је понуђач извршио испоруку у 
року и у свему у складу са уговором/фактуром, наводећи назив и вредност 
испоручених добара. 
Потврда о промету купца мора бити попуњена, потписана од стране 
овлашћеног лица купца и оверена печатом. Потребно је доставити минимум 
три потврда о промету за тражени период; 

    

8. 
 

Услов: да располаже довољним техничким и кадровским капацитетом:  да 
има запослено или на други начин ангажовано лице  задужено и одговорно 
за контролу квалитета  
Доказ: Изјаву (оверена и потписана од стране овлашћеног лица)на 
меморандуму понуђача о лицу задуженом за контролу квалитета код 
понуђача. 

    

9. 
 
 
 

Услов:  да располаже довољним техничким и кадровским капацитетом: да 
има запослено или на други начин ангажовано лице/лица  задужено/а и 
одговорно/а за извршење уговора ; 
Доказ: Изјаву (оверена и потписана од стране овлашћеног лица)на 
меморандуму понуђача  о кључном техничком особљу-лицима и другим   
експертима који раде за понуђача, а који ће бити одговорни за извршење 
уговора . 

  

10. Услов: да понуђени рок плаћања не сме бити ни већи ни мањи од 90 дана. 
Доказ: Сaмо рок плаћања од 90 дана (доказ заокруживањем речи 
ПРИХВАТА у обрасцу понуде прилог бр.8 сматраће се доказом о 
испуњености услова.   

11. Услов: да понуђач поседује стандард ISO 9001 који садржи захтеве за 

систем управљања квалитетом;  

Доказ: копија сертификата  ISO 9001   
12. Наручилац захтева од понуђача да  УЗ СВОЈУ ПОНУДУ доставе по један 

узорак за свако појединачно понуђено добро. На основу достављених 
узорака наручилац ће утврдити да ли понуђено добро, односно његови 
делови одговарају захтевима из конкурсне документације, а исти ће се 
користити после закључења уговора за контролу приликом испоруке робе и 
утврђивања истоветности уговореног и испорученог добра. Понуђачи са 
којима се не закључи уговор могу преузети узорке у просторијама 
писарнице у Општој болници Ваљево у року од 30 дана од дана доношења 
Одлуке о додели уговора. Уколико понуђачи не преузму робу у наведеном 
року иста ће имати статус преузетих добара, односно истеком ток периода 
сматраће се као да их је понуђач преузео а Општа болница Ваљево 
приступиће уништењу истих .     

13 Услов: Гаранција уредног снабдевања наручиоца добрима која су предмет 
ове јавне набавке.  
Докази:  
1) Уговор закључен са произвођачем или овлашћење за учествовање у 
отвореном поступку издато од стране произвођача, представништва 
произвођача, екслузивног заступника на територији РС или носиоца 
дозволе за стављење у промет добара, односно носиоца уписа добара у 
Регистар медицинских средстава, а коју дозволу издаје, односно упис врши 
доношењем решења АЛИМС. 
 
2) Изјаву (оверена и потписана од стране овлашћеног лица)на 
меморандуму понуђача да ће све време трајања поступка јавне набавке 
располагати са најмање 10% понуђених количина добара.    
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14 Минимално захтевани услов за партију бр.34: ИЗЈАВА (оверена и 
потписана од стране овлашћеног лица) на меморандуму понуђача којом се 
Понуђач обавезује да ће уз понуду ролни за стерилизацију  за апарате 
Sterrad обезбедити ,за време трајања уговора, нов, некоришћен апарат за 
заваривање кеса за стерилизацију следећих карактеристика:  Могућност 
узастопног паковања након времена загревања од максимално 2 минута. 
Електроника омогућава понављање паковања након визуелне потврде. 
Електронско вршење надзора сваког процеса паковања, одржавање 
константних температуре паковања, брзине обраде и контактног притиска.    

15 Дотатни услов за партију бр.24: Понуда мора да садржи произвођачки 
сертификат анализе са логом произвођача и именом и презименом особе 
одговорне за квалитет и пуштање серије у промет- QA/ QP који мора 
одговарати монографији фармакопеје (Ph Eur), као и потврду 
Министарства здравља о упису произвођача алкохола 96% Ph Eur у 
Регистар произвођача АПИ. Понуђени алкохол 70%   се односи на  алкохол 
70%  за  дезинфекцију здраве коже и за дезинфекцију површина - 
биоцидни производ који одговара пропису Ph Jug IV. Решење о упису у 
регистар биоцида.   

16 Дотатни услов за партију бр.39: ИЗЈАВА (оверена и потписана од стране 
овлашћеног лица) на меморандуму понуђача којом се Понуђач обавезује 
да ће уз понуду индикатор трака ( контрола стерилизције у аутоклаву) 
самолепљиве, обезбедити маркерицу на коришћење за време трајања 
уговора   

17 Минимално захтевани услов за партију бр.17: ИЗЈАВА (оверена и 
потписана од стране овлашћеног лица) на меморандуму понуђача којом се 
Понуђач обавезује да ће уз понуду доставити оригинално упутство за 
употребу понуђених тест трака и њима одговарајућег апарат из кога се 
недвосмислено може утврдити да понуђено добро одговара техничкој 
спецификацији.   

18 Минимално захтевани услов за партију бр.19, за ,  
а) ставку 2: а) за ставку 2: За доказивање нивоа протеина и ендотоксина 
доставити тест независне лабораторије 
Уз понуду доставити: 
- копију каталога(на српском или енглеском језику)  или другу 
документацију произвођача којом се могу доказати техничке 
карактеристике производа (За доказивање нивоа протеина и ендотоксина 
доставити тест независне лабораторије 
Уз понуду доставити: 
- копију каталога(на српском или енглеском језику)  или другу 
документацију произвођача којом се могу доказати техничке 
карактеристике производа (Technical data sheet,Product Specification...) 
-Узорке у оригиналном паковању у кутији са индикатором стерилизације за 
било коју величину рукавица 
 
б) ставку 3: ставку 3: За доказивање нивоа протеина и ендотоксина 
потебно доставити тест независне акредитоване лабораторије по налогу 
произвођача. 
Рукавица декларисана од стране произвођача  као медицинско средство 
према директиви 93/42 ЕЕЦ  и као лична заштитна опрема (PPE)  III  
категорије за висок ризик према директиви 89/686 ЕЕЦ. 
Сваки пар рукавица појединачно запакован у пластичну фолију која не 
пропушта влагу и у папиру који не садржи влакна.  
Уз понуду доставити:  
-копију каталога(на српском или енглеском језику)  или другу документацију 
произвођача којом се могу доказати техничке карактеристике производа 
(Technical data sheet,Product Specification..) 
-Копију решења АЛИМС-а о дозволи за стављање у промет добра које се 
нуди 
-Копију декларације о усклађености производа са директивом 93/42ЕЕЦ И 
директивом 89/686ЕЕЦ(на српском или енглеском језику) 
-Копију сертификата о прегледу типа усаглашености према правилнику о 
личној заштитној опреми 
 -Узорке у оригиналном паковању у кутији са индикатором стерилизације за 
било коју величину рукавица 
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Напомена: 
Понуђач може доказе доставити у неовереним копијама;  
 Доказе сложити у понуди редоследом како су овим прилогом тражени;  
Наручилац задржава право провере оригиналне документације за све тражене доказе. 
Уколико понуђач не испуни све тражене услове, односно не достави одговарајуће доказе 
за њих, његова понуда ће се сматрати неприхватљивом. 
 
 
 
 
 
 

ПОНУЂАЧ: 
 

 
М.П.                          ______________________________ 

                                       Потпис овлашћеног лица понуђача  
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        Прилог бр.7. 
 
 

ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 
 
 
 
 
 
Назив и седиште понуђача :    .............................................................. 
                           
                .............................................................. 
 
Општина којој припада седиште понуђача: ........................................ 
 
Матични број:             ................................................................ 
 
ПИБ број:         ...................................................................... 
 
Текући рачун:        ...................................................................... 
 
Назив банке:        ...................................................................... 
 
Директор:                 ................................................................ 
 
Друго лице овлашћено  
за заступање:    ............................................................................ 
 
 
 
 
 
 
 
                 ПОНУЂАЧ: 
 
       М.П.           ................................................... 
                       (Печат и потпис овлашћеног лица ) 
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ОБРАЗАЦ  ПОНУДЕ медицинског потрошног материјала;  количине су на годишњем нивоу и варирају  +/- 5%                                                                   Прилог бр.8   

  Назив понуђача:    __________________________________________ Адреса понуђача:  _____________________________     

  Матични број понуђача:  _____________________________________ Телефон:_______________     

  
 
Порески идентификациони број понуђача (ПИБ):__________________        

  

 
Име особе за контакт: __________________________________ 
 

Телефакс: ______________________________ 
   

  Електронска адреса понуђача (е-маил): _______________________ Текући рачун и назив Банке_____________________________________   

                  

          

Бр. 
партије 

Назив добра 
Јед. 
Mere 

Количина на 
год.нивоу 

Цена по јединици 
мере без ПДВ-а 

Укупно  (4Х5) 
Попуст на 

цену по јед. 
Цена по одбитку 

попуста 
Укупно (4х8) 

стопа 
ПДВ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 Игле (0.45, 0.8, 0.9 ) ком 444.000        
  Укупна вредност партије( 4 X 5 )       

  Одобрен попуст на партију       

  Вредност партије по одбитку попуста(4 X 8)       

  Износ ПДВ-а по одбитку попуста       

  Вредност партије са обрачунатим  ПДВ-ом       
2 Игле 0.5х25мм ком 2.400        
  Укупна вредност партије( 4 X 5 )       

  Одобрен попуст на партију       

  Вредност партије по одбитку попуста(4 X 8)       

  Износ ПДВ-а по одбитку попуста       

  Вредност партије са обрачунатим  ПДВ-ом       

3 Игле 1.2 ком 180.000        
  Укупна вредност партије( 4 X 5 )       

  Одобрен попуст на партију       

  Вредност партије по одбитку попуста(4 X 8)       

  Износ ПДВ-а по одбитку попуста       

  Вредност партије са обрачунатим  ПДВ-ом       
4 Игле за пен 6мм ком 42.000        
  Укупна вредност партије( 4 X 5 )       

  Одобрен попуст на партију       

  Вредност партије по одбитку попуста(4 X 8)       

  Износ ПДВ-а по одбитку попуста       
  Вредност партије са обрачунатим  ПДВ-ом       
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Бр. 
партије 

Назив добра 
Јед. 
Mere 

Количина на 
год.нивоу 

Цена по јединици 
мере без ПДВ-а 

Укупно  (4Х5) 
Попуст на 

цену по јед. 
Цена по одбитку 

попуста 
Укупно (4х8) 

стопа 
ПДВ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

5 Шприцеви без игле, без ПВЦ-а, стер. ЕО            

  шприц 1мл са равнип клипом ком 3.000        

  шприц 2мл ком 138.000        

  шприц 5мл ком 180.000        
  шприц 10мл ком 150.000        
  шприц 20мл  ком 162.000        
  шприц 20мл троделни  ком 36.000        

  

шприц 50мл иригациони, троделни, са гумицом и 
дуплом скалом на клипу и телу шприца, 
транспарентан ком 400        

  

шприц 150мл са широким наставком и 
ојачањем,прстеном на врху шприца, без ПВЦ-а, 
троделни с гумицом, за вишекратну употребу са 
могућношћу лаког отварања и три прстена на 
клипу и телу шприца за прецизну апликацију са 
подеоцима на 10мл ком 60        

  Укупна вредност партије( 4 X 5 )       
  Одобрен попуст на партију       

  Вредност партије по одбитку попуста(4 X 8)       

  Износ ПДВ-а по одбитку попуста       

  Вредност партије са обрачунатим  ПДВ-ом       
6 Каниле 16,18,20,22 и 24 гејџа            

  

Каниле 16,18,20,22 и 24 гејџа са утиснутим 
контрасним линијама, троструко оштреном иглим 
са визуелним индикатором протока крви при 
пенетрацији вене, атрауматскум врхом катетера, 
комором за поврат крви са филтером, 
инјекционим портом са самозатварајућом 
капицом и фиксационим крилима  ком 90.000        

  

Каниле 24 и 26 гејџа са утиснутим контрасним 
линијама, троструко оштреном иглим са 
визуелним индикатором протока крви при 
пенетрацији вене, атрауматскум врхом катетера, 
комором за поврат крви, без инјекционог порта и 
са малим фиксационим крилима  ком 3.000        

  

Каниле 16,18,20 и 22 гејџа са утиснутим 
контрасним линијама, троструко оштреном иглом, 
атрауматским врхом катетера, комором за поврат 
крви, интегрисаном трокраком славиницом са 
додатним портом и фиксационим крилцима ком 1.000        
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Бр. 
партије 

Назив добра 
Јед. 
Mere 

Количина на 
год.нивоу 

Цена по јединици 
мере без ПДВ-а 

Укупно  (4Х5) 
Попуст на 

цену по јед. 
Цена по одбитку 

попуста 
Укупно (4х8) 

стопа 
ПДВ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

  Укупна вредност партије( 4 X 5 )       
  Одобрен попуст на партију       
  Вредност партије по одбитку попуста(4 X 8)       
  Износ ПДВ-а по одбитку попуста       
  Вредност партије са обрачунатим  ПДВ-ом       
7 Каниле интравенске            

  

Каниле 16,18,20,22 и 24 гејџа са утиснутим 
контрасним линијама, централно постављеним 
фиксационим крилима у односу на инјекциони 
порт, стопером крви од хидрофобног материјала 
и провидном комором за поврат крви ком 6.000        

  

Каниле 18 и20 гејџа са самоактивирајућим 
заштитним клип механизмом од убода, за 
дорзалне вене ком 200        

  Укупна вредност партије( 4 X 5 )       
  Одобрен попуст на партију       
  Вредност партије по одбитку попуста(4 X 8)       
  Износ ПДВ-а по одбитку попуста       
  Вредност партије са обрачунатим  ПДВ-ом       

8 

Игле спиналне 18-29 гејџа ( распон од 1 гејџа), на 
дужинама 50мм, 75мм (за 22 и 25 гејџа) и 90 мм, 
игле од 24-27 гејџа са водич иглом у сету ком 1.000        

  Укупна вредност партије( 4 X 5 )       
  Одобрен попуст на партију       
  Вредност партије по одбитку попуста(4 X 8)       
  Износ ПДВ-а по одбитку попуста       
  Вредност партије са обрачунатим  ПДВ-ом       
9 Санитетска вата            

  вата санитетска, PH JUG IV, 100% памук, а 1кг ком 780        

  вата санитетска, PH JUG IV, 100% памук, а 200г ком 6.600        
  Укупна вредност партије( 4 X 5 )       
  Одобрен попуст на партију       
  Вредност партије по одбитку попуста(4 X 8)       
  Износ ПДВ-а по одбитку попуста       
  Вредност партије са обрачунатим  ПДВ-ом       

10 

Папирна вата а 1 кг, израђена је високо бељеног 
целулозног влакна, сеченог у танке листове, који 
се слажу у целину, паковани у полиетиленске 
кесе.   PH JUG IV ком 1.200        

  Укупна вредност партије( 4 X 5 )       
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Бр. 
партије 

Назив добра 
Јед. 
Mere 

Количина на 
год.нивоу 

Цена по јединици 
мере без ПДВ-а 

Укупно  (4Х5) 
Попуст на 

цену по јед. 
Цена по одбитку 

попуста 
Укупно (4х8) 

стопа 
ПДВ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

  Одобрен попуст на партију       
  Вредност партије по одбитку попуста(4 X 8)       
  Износ ПДВ-а по одбитку попуста       
  Вредност партије са обрачунатим  ПДВ-ом       

11 Урин кесе стерилне            
  урин кесе беби ком 2.000        
  урин кесе а 2л са испустом ком 84.000        
  Укупна вредност партије( 4 X 5 )       
  Одобрен попуст на партију       
  Вредност партије по одбитку попуста(4 X 8)       
  Износ ПДВ-а по одбитку попуста       
  Вредност партије са обрачунатим  ПДВ-ом       

12 Каљаче, капе, маске            
  хируршке капе ком 26.400        
  хируршке каљаче ком 42.000        
  хируршке маске на везивање ком 26.000        
  хируршке маске ластиш ком 60.000        
  Укупна вредност партије( 4 X 5 )       
  Одобрен попуст на партију       
  Вредност партије по одбитку попуста(4 X 8)       
  Износ ПДВ-а по одбитку попуста       
  Вредност партије са обрачунатим  ПДВ-ом       

13 Шпатуле, штапићи             
  шпатуле дрвене а 100 комада пак 300        

  
штапићи дрвени а 100 комада, мин. дужина 
180мм 

пак 
300        

  Укупна вредност партије( 4 X 5 )       
  Одобрен попуст на партију       
  Вредност партије по одбитку попуста(4 X 8)       
  Износ ПДВ-а по одбитку попуста       
  Вредност партије са обрачунатим  ПДВ-ом       

14 Ножићи            

  

Хируршшки ножићи, направљени од карбонског челика 
по стандардима  BS 2982:1992 i IS 3319:1995. 
Материјал, тврдоћа, производња и финална обрада да 
буде по стандардима BS 2982:1992 i IS 3319:1995. 
Дебљина сечива 0,37-0,42мм. Сечива морају бити 
појединачно увијена у ВЦЛ папир и у металну фолију, 
стерилисана гама зрацима са минималном дозом од 
25kGy или 2.5M rads (величине 10,11,15, 20, 21 и 22) ком 40.000        
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Бр. 
партије 

Назив добра 
Јед. 
Mere 

Количина на 
год.нивоу 

Цена по јединици 
мере без ПДВ-а 

Укупно  (4Х5) 
Попуст на 

цену по јед. 
Цена по одбитку 

попуста 
Укупно (4х8) 

стопа 
ПДВ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

  
  

Ножеви за обдукцију, направљени од карбонског челика 
по стандардима  BS 2982:1992 i IS 3319:1995. Ножеви - 
тврђи од вредности 800HV, укупне дужине 114,85мм (+/-
1мм), ширине 18,35мм (+/-1мм) и дебљине 1мм (+/-
0,05мм). Сечива треба да буду наоштрена целом 
дужином под углом од 25 степени (+/- 5 степени) 
савршено равна, означена и појединачно увијена у ВЦЛ 
папир пакована по 10 ком у спољном паковању. Рупа за 
држач дужине од 19,1мм до 19,2мм и ширине 6,4мм ( +/-
0,1мм) са заобљеним предњим делом. ком 100       

 

 
  Укупна вредност партије( 4 X 5 )       
  Одобрен попуст на партију       
  Вредност партије по одбитку попуста(4 X 8)       
  Износ ПДВ-а по одбитку попуста       
  Вредност партије са обрачунатим  ПДВ-ом       

15 Електроде за ЕКГ           

  

самолепљиве ЕКГ електрода на пенастој 
подлози, са чврстим гелом и појачаним 
лепљењем, четвртастог облика, за мониторинг, 
минималне димензије 32*41мм (ФС-РГ1 или 
одговарајуће) ком 54.000        

  

самолепљиве ЕКГ електрода на тканинастој 
подлози, са чврстим гелом, за холтер и ерго 
тестове, минималне димензије фи 60мм (W602 
или одговарајуће) ком 3.000        

  Штипаљке за екстремитете ком 48        
  Грудно усисне електроде ком 90        
  Укупна вредност партије( 4 X 5 )       
  Одобрен попуст на партију       
  Вредност партије по одбитку попуста(4 X 8)       
  Износ ПДВ-а по одбитку попуста       
  Вредност партије са обрачунатим  ПДВ-ом       

16 Дијагел а 1кг кг 600        
  Укупна вредност партије( 4 X 5 )       
  Одобрен попуст на партију       
  Вредност партије по одбитку попуста(4 X 8)       
  Износ ПДВ-а по одбитку попуста       
  Вредност партије са обрачунатим  ПДВ-ом       

17 

Траке за шећер за апарат а 50ком, без 
кодирања, са капиларним усисавањем крви, 
могућношћу допуне узорка у року од 60 
секунди и приказом резултата у mmol/l ком 300        
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Бр. 
партије 

Назив добра 
Јед. 
Mere 

Количина на 
год.нивоу 

Цена по јединици 
мере без ПДВ-а 

Укупно  (4Х5) 
Попуст на 

цену по јед. 
Цена по одбитку 

попуста 
Укупно (4х8) 

стопа 
ПДВ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

  Укупна вредност партије( 4 X 5 )       
  Одобрен попуст на партију       
  Вредност партије по одбитку попуста(4 X 8)       
  Износ ПДВ-а по одбитку попуста       
  Вредност партије са обрачунатим  ПДВ-ом       
           

18 Рукавице ПВЦ ком 144.000        
  Укупна вредност партије( 4 X 5 )       
  Одобрен попуст на партију       
  Вредност партије по одбитку попуста(4 X 8)       
  Износ ПДВ-а по одбитку попуста       
  Вредност партије са обрачунатим  ПДВ-ом       
           
 

19 
 
Рукавице - прегледне и хируршке 

  
         

  

 
Рукавице, заштитне, нестерилне, нитрил плаве, 
без талк са могућношћу коришћења за апликацију 
цитостатика.  
Пропустљивост цитостатика мања од 
0,02мцг/цм²/мин, за цитостатике који се користе у 
ОБ Ваљево;  
флуороурацил, паклитаксел, иринотесин, 
доксорубицин, оксалиплатина  
(потребан доказ независне лабораторије) ком 1.700.000        

  

 
Хируршка рукавица с талком –  
Рукавице од природног латекса, пудерисане, 
анатомски обликоване са текстурираном 
површином на прстима;   
Сила кидања 15Н; АQЛ (непропустљивост према 
пропису ЕН455-1) ≤ 0.65;     
Ниво протеина по ''Modified Lowry' тесту < 30 µг/г; 
Ниво ендотоксина < 0,1ЕУ/мл (ЛАЛ тест);                                           
Отпорност на хемикалије - ниво 6 за 40% 
натријум хидроксида;                                                         
Дебљине на длану минимум 0,36 мм, дебљине на 
прстима минимум 0,38мм (двоструко) 
Дужина минимум рукавица  280 мм 
 пар 96.000        
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Бр. 
партије 

Назив добра 
Јед. 
Mere 

Количина на 
год.нивоу 

Цена по јединици 
мере без ПДВ-а 

Укупно  (4Х5) 
Попуст на 

цену по јед. 
Цена по одбитку 

попуста 
Укупно (4х8) 

стопа 
ПДВ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

  

Стерилне хируршке рукавице без пудера  
од природног латекса, са синтетском 
унутрашњом облогом (полимером). 
Микрохрапава површина рукавице ради бољег 
хвата, без текстуре 
Потпуно анатомски обликоване. 
Дебљина (једнострука) у подручју длана 0.16мм-
0.20 мм.   Дужина рукавице мин 260 мм, Сила 
кидања ≥12 Н, АQЛ ≤ 1 
Ниво протеина мањи од 10µг/г (микро грам 
протеина /грам рукавице - -Lowry) 
Ниво ендотоксина мањи од 0,01 ЕУ/мл (ЛАЛ 
тест). 
За доказивање нивоа протеина и ендотоксина 
потебно доставити тест независне акредитоване 
лабораторије. 
Рукавица декларисана од стране произвођача 
као медицинско средство према директиви 93/42 
ЕЕЦ И 
као лична заштитна опрема (PPE) III категорије за 
висок ризик према директиви 89/686 ЕЕЦ. пар 4.800        

  Укупна вредност партије( 4 X 5 )       
  Одобрен попуст на партију       
  Вредност партије по одбитку попуста(4 X 8)       
  Износ ПДВ-а по одбитку попуста       
  Вредност партије са обрачунатим  ПДВ-ом       

20 Дискови и кесе            

  диск за стому бр.40, 50 и 60 ком 950        

  
кеса за колостому са механизмом за 
закључавање бр. 40,50 и 60 ком 1.320        

  
кеса за илеостому са механизмом за 
закључавање бр. 40,50 и 60 ком 1.200        

  

кеса постоперативна, фи 10-100, транспарентна, 
са прозором, испусним вентилом и 
самолепљивом клемом ком 60        

  
кеса за уростому са механизмом за закључавање 
бр. 40,50 и 60 ком 150        

  заштитна паста ком 24        
  заштитна крема ком 18        
  Укупна вредност партије( 4 X 5 )       
  Одобрен попуст на партију       
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Бр. 
партије 

Назив добра 
Јед. 
Mere 

Количина на 
год.нивоу 

Цена по јединици 
мере без ПДВ-а 

Укупно  (4Х5) 
Попуст на 

цену по јед. 
Цена по одбитку 

попуста 
Укупно (4х8) 

стопа 
ПДВ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

  Вредност партије по одбитку попуста(4 X 8)       
  Износ ПДВ-а по одбитку попуста       
  Вредност партије са обрачунатим  ПДВ-ом       

           
21 Топломери стаклени, без живе ком 144        
  Укупна вредност партије( 4 X 5 )       
  Одобрен попуст на партију       
  Вредност партије по одбитку попуста(4 X 8)       
  Износ ПДВ-а по одбитку попуста       
  Вредност партије са обрачунатим  ПДВ-ом       

22 Натрон креч   а 5кг пак 30        
  Укупна вредност партије( 4 X 5 )       
  Одобрен попуст на партију       
  Вредност партије по одбитку попуста(4 X 8)       
  Износ ПДВ-а по одбитку попуста       
  Вредност партије са обрачунатим  ПДВ-ом       

23 Папирне траке за апарате            

  трака за ЕКГ  58ммx20м ком 150        

  папир за ЦТГ, перфориран 150ммx100ммx150 ком 60        

  папир ЦТГ Бионет 215ммx20м ком 100        

  папир ЦТГ HUNTLEIGH 152X150X20 ком 40        

  папир ЦТГ преклоп 151ммx100х150 ком 50        

  трака за ултразвук  110ммx20м ком 180        

  трака за ултразвук  84ммx 15м ком 120        

  трака за ЕКГ NIKON-KOHDEN 63ммx30м ком 1.400        

  папир за УЗ 210ХД 210мм x 25м ком 8        

  лабораторијски папир  80ммx25м ком 40        

  лабораторијски папир  57ммx25м ком 240        

  
папир за дефибрилатор NIKON-KOHDEN 
50ммx100ммx200 ком 100        

  трака SCHILLER AT-1 ком 50        
  филтер папир  110мм ком 40        
  Укупна вредност партије( 4 X 5 )       
  Одобрен попуст на партију       
  Вредност партије по одбитку попуста(4 X 8)       
  Износ ПДВ-а по одбитку попуста       
  Вредност партије са обрачунатим  ПДВ-ом       
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Бр. 
партије 

Назив добра 
Јед. 
Mere 

Количина на 
год.нивоу 

Цена по јединици 
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Попуст на 
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Цена по одбитку 

попуста 
Укупно (4х8) 

стопа 
ПДВ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

24 Алкохол            
  Алкохол 96% а 1л, Ph JugIV л 720        
  Алкохол 70% а 5л, Ph JugIV л 6.250        
  Укупна вредност партије( 4 X 5 )       
  Одобрен попуст на партију       
  Вредност партије по одбитку попуста(4 X 8)       
  Износ ПДВ-а по одбитку попуста       

25 Биопласт ..            
 биопласт а 1кг  56-58 кг 120        
 биопласт а 1кг  52-54 кг 80        
 биомоунт а 100мл ком 30        
 сунђер за ситне биопсије ком 1.000        
 ножић микротомски  818 или одговарајући ком 100        
 ножић микротомски уски Н35 ком 1.400        
  Укупна вредност партије( 4 X 5 )       
  Одобрен попуст на партију       
  Вредност партије по одбитку попуста(4 X 8)       
  Износ ПДВ-а по одбитку попуста       
  Вредност партије са обрачунатим  ПДВ-ом       
           

26 Шприц боца а 500 мл ком 120        
  Укупна вредност партије( 4 X 5 )       
  Одобрен попуст на партију       
  Вредност партије по одбитку попуста(4 X 8)       
  Износ ПДВ-а по одбитку попуста       
  Вредност партије са обрачунатим  ПДВ-ом       

27 Медицинске лопате и гуске            

  Медицинске лопате ПВЦ ком 60        

  Медицинске гуске мушке ПВЦ ком 60        
  Укупна вредност партије( 4 X 5 )       
  Одобрен попуст на партију       
  Вредност партије по одбитку попуста(4 X 8)       
  Износ ПДВ-а по одбитку попуста       
  Вредност партије са обрачунатим  ПДВ-ом       
           

28 Мантили за једнократну употребу нестерилни ком 1.200        
  Укупна вредност партије( 4 X 5 )       
  Одобрен попуст на партију       
  Вредност партије по одбитку попуста(4 X 8)       
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Јед. 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

  Износ ПДВ-а по одбитку попуста       
  Вредност партије са обрачунатим  ПДВ-ом       
           

29 Гумено графитне електроде 60мм x 80мм ком 360        
  Укупна вредност партије( 4 X 5 )       
  Одобрен попуст на партију       
  Вредност партије по одбитку попуста(4 X 8)       
  Износ ПДВ-а по одбитку попуста       
  Вредност партије са обрачунатим  ПДВ-ом       
           

30 Филтери за Evac 40 kom 180,00        
  Укупна вредност партије( 4 X 5 )       
  Одобрен попуст на партију       
  Вредност партије по одбитку попуста(4 X 8)       
  Износ ПДВ-а по одбитку попуста       
  Вредност партије са обрачунатим  ПДВ-ом       
           

31 Ланцете алерго за кожне пробе ком 30.000        
  Укупна вредност партије( 4 X 5 )       
  Одобрен попуст на партију       
  Вредност партије по одбитку попуста(4 X 8)       
  Износ ПДВ-а по одбитку попуста       
  Вредност партије са обрачунатим  ПДВ-ом       

32 
Ланцете крвне, челичне, стерилне, 
једнократне, у појединачном папирном омоту ком 15.000       

 

  Укупна вредност партије( 4 X 5 )       
  Одобрен попуст на партију       
  Вредност партије по одбитку попуста(4 X 8)       
  Износ ПДВ-а по одбитку попуста       
  Вредност партије са обрачунатим  ПДВ-ом       

33 Ролне за парну стерилизацију            

  равне ролне  20цм x 200м ком 96        

  равне ролне  25цм x 200м ком 96        

  равне ролне  30цм x 200м ком 30        

  уздигнуте/фалта ролне 25цм x 4цм/100м ком 120        

  уздигнуте/фалта ролне 30цм x 4цм/100м ком 60        

  уздигнуте/фалта ролне 40цм x 8цм/100м ком 36        

  Укупна вредност партије( 4 X 5 )       
  Одобрен попуст на партију       
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  Вредност партије по одбитку попуста(4 X 8)       
  Износ ПДВ-а по одбитку попуста       
  Вредност партије са обрачунатим  ПДВ-ом       

34 Ролне за стерилизацију  за апарате Sterrad             
  РОЛНЕ равне   75 мм  м 1.200,00        
  РОЛНЕ равне 150 мм                  м 4.000,00        
  РОЛНЕ равне 200 мм                   м 5.000,00        
  РОЛНЕ равне 250 мм                       м 4.000,00        
  РОЛНЕ равне 350 мм                       м 3.000,00        
  РОЛНЕ равне 500 мм м 600,00        
  Укупна вредност партије( 4 X 5 )       
  Одобрен попуст на партију       
  Вредност партије по одбитку попуста(4 X 8)       
  Износ ПДВ-а по одбитку попуста       
  Вредност партије са обрачунатим  ПДВ-ом       

35 Ултра равне кесе и ролне             

  Равна ролна, ,90гр polypropilen/pe/pp  90ммх70м ком 2,00        

  Равна ролна, ,90гр polypropilen/pe/pp 210ммх70м  ком 5,00        

  Равна ролна, ,90гр polypropilen/pe/pp 320ммх70м ком 5,00        

  Равна ролна, ,90гр polypropilen/pe/pp 420ммх70м ком 2,00        

  Укупна вредност партије( 4 X 5 )       
  Одобрен попуст на партију       
  Вредност партије по одбитку попуста(4 X 8)       
  Износ ПДВ-а по одбитку попуста       
  Вредност партије са обрачунатим  ПДВ-ом       

           

36 
Биолошки индикатор за плазма стерилизација 
на Sterrad-u  ком 360,00       

 

  Укупна вредност партије( 4 X 5 )       
  Одобрен попуст на партију       
  Вредност партије по одбитку попуста(4 X 8)       
  Износ ПДВ-а по одбитку попуста       
  Вредност партије са обрачунатим  ПДВ-ом       

37 Материјал за Sterrad             
  Касете за Sterrad NX100 ком 280        
  Касете за Sterrad 100S ком 60        
  Трака за испис стерилизације за Sterrad ком 24        
  Хемијски индикатор за плазма стреилизацију ком 4.000        
  Укупна вредност партије( 4 X 5 )       
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Бр. 
партије 

Назив добра 
Јед. 
Mere 

Количина на 
год.нивоу 

Цена по јединици 
мере без ПДВ-а 

Укупно  (4Х5) 
Попуст на 

цену по јед. 
Цена по одбитку 

попуста 
Укупно (4х8) 

стопа 
ПДВ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

  Одобрен попуст на партију       
  Вредност партије по одбитку попуста(4 X 8)       
  Износ ПДВ-а по одбитку попуста       
  Вредност партије са обрачунатим  ПДВ-ом       

38 Материјал за Интеграпак систем            

  Кеса плава 420 х 470мм ком 3.000        

  Кеса плава 470x750mm ком 6.000        
  Кеса зелена 385 х 430мм ком 3.000        
  Кеса зелена 420x720mm ком 6.000        

  
Налепнице дупле са индикатором паре за 
обележавање сетова ком 18.000       

 

  Укупна вредност партије( 4 X 5 )       
  Одобрен попуст на партију       
  Вредност партије по одбитку попуста(4 X 8)       
  Износ ПДВ-а по одбитку попуста       
  Вредност партије са обрачунатим  ПДВ-ом       

39 Индикатори за стерилизацију             

  
индикатор самолепљива трака за контролу 
стерилизације у аутоклаву 19мм x 50м ком 90       

 

  

индикатор трака ( контрола стерилизције у 
аутоклаву) самолепљива за маркерицу - 
маркерица на коришћење за време трајања 
уговора ( 1комад  котур од 750 нлепница) ком 150       

 

  индикатор траке за BOWIE DICK тест ком 180        

  

индикатор налепнице за плазму, за маркерицу а 
750- - маркерица на коришћење за време трајања 
уговора ком 80       

 

  Укупна вредност партије( 4 X 5 )       
  Одобрен попуст на партију       
  Вредност партије по одбитку попуста(4 X 8)       
  Износ ПДВ-а по одбитку попуста       
  Вредност партије са обрачунатим  ПДВ-ом       
           

40 Сет за царски рез пак 300        

 

СЕТ ЗА ЦАРСКИ РЕЗ: На паковању - слике 
компоненти; Прекивка за сто 150*190цм; 
компресе од целулозе 30*20цм, 2 комада; 
прекривка за инструментарски сто 80*145цм; 
прекривка за прихват бебе која упија течност, 
неткани материјал, 90*90цм; прекривка за царски          
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Бр. 
партије 

Назив добра 
Јед. 
Mere 

Количина на 
год.нивоу 

Цена по јединици 
мере без ПДВ-а 

Укупно  (4Х5) 
Попуст на 

цену по јед. 
Цена по одбитку 

попуста 
Укупно (4х8) 

стопа 
ПДВ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

  

рез 230/200*312цм, са абдоминалним отвором и 
целом провршином интегрисаном инцизионом 
фолијом 27*33цм, са интегрисаном кесом за 
прикупљање течности са одводом, са 
прекривкама за руке; Хируршки мантил за 
једнократну употребу, направљен од вишеслојног 
материјала, СММС, у складу са ЕН 13795, 3 
комада, димензије Л, XЛ и XXЛ           

 

  Укупна вредност партије( 4 X 5 )       
  Одобрен попуст на партију       
  Вредност партије по одбитку попуста(4 X 8)       
  Износ ПДВ-а по одбитку попуста       
  Вредност партије са обрачунатим  ПДВ-ом       

41 
Стерилни хируршки сетови за лапароскопске 
операције пак 480       

 

  Минимални садржина :            

  

Oјачани прекривач за сто 140х190цм                  
Покривач за  сто за инструменте  80х145цм        
Лапароскопски прекривач са  интегрисаном 
транспарентном МИС инструмент торбом 
260х320цм                                                           
компресе од целулозе 4 ком 33х33 цм               
стерилни хируршки мантил 3 ком                      

 

  Укупна вредност партије( 4 X 5 )       
  Одобрен попуст на партију       
  Вредност партије по одбитку попуста(4 X 8)       
  Износ ПДВ-а по одбитку попуста       
  Вредност партије са обрачунатим  ПДВ-ом       
           

42 
Стерилни хируршки сетови за  ортопедију-
операција колена пак 90       

 

 

Стерилни сет: На паковању - слике компоненти; 
Прекривка за сто за инструменте 80*145цм - 1 
комад; Прекривка за сто 150*190цм - 1 комад; 
Пешкир за руке 30*40цм - 2 комада; Двослојна 
прекривка 150*180цм - 1 комад; Навлака за ногу 
33*55цм - 1 комад; Самолепљива трака 10*50 - 1 
комад; Двослојна прекривка са ојачањем, са 
пиктограмом, са еластичним отвором пречника 
7цм, са држацима за каблове/црева, укупне 
димезније 225*320цм - 1 комад; Ојачани делови          
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Бр. 
партије 

Назив добра 
Јед. 
Mere 

Количина на 
год.нивоу 

Цена по јединици 
мере без ПДВ-а 

Укупно  (4Х5) 
Попуст на 

цену по јед. 
Цена по одбитку 

попуста 
Укупно (4х8) 

стопа 
ПДВ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

  

компреса у зони инцизије минимум капацитет 
упијања тецности 405мл/м², брзину упијања (рун 
офф) минимум 46% ; Хируршки мантил за 
једнократну употребу, направљен од висеслојног 
материјала, СММС, у складу са ЕН 13795, 1 без 
ојачања  укупне дужине 130цм и 2 са ојацањем у 
пределу груди и рукава, укупне дузине мантила 
150цм и 170цм; Прекривка за сто 150*190цм - 1 
комaд;           

 

  Укупна вредност партије( 4 X 5 )       
  Одобрен попуст на партију       
  Вредност партије по одбитку попуста(4 X 8)       
  Износ ПДВ-а по одбитку попуста       
  Вредност партије са обрачунатим  ПДВ-ом       

43 
Стерилни хируршки сетови за  ортопедију-
операција кука пак 240       

 

  

Стерилни сет: На паковању - слике компоненти; 
Прекривка за сто за инструменте 80*145цм - 1 
комад; Пешкир за руке 30*40цм - 4 комада; 
Прекривка за сто 150*190цм - 1 комад; Лепљива 
трака 9*50цм - 1 комад; Двослојна прекривка са 
ојачањем и самолепљивом ивицом 75*90 - 1 
комада; Двослојна прекривка 150*180цм - 1 
комад; Навлака за ногу 33*110цм - 1 комад; 
Самолепљива трака 10*50 - 2 комада; Двослојна 
прекривка са пиктограмом за анестезију са 
самолепљивом ивицом, ојачањем, са 
интегрисаним отворима за црева, са изразом 
(45*65цм) 225*270цм - 1 комад; Двослојна 
прекривка са пиктограмом, са "У" изразом 
(10*100цм) ојачањем и самолепљивом ивицом 
280*225цм - 1 комад; Ојачани делови компреса у 
зони инцизије минимум капацитет упијања 
тецности 405мл/м² , брзина упијања (рун офф) 
минимум 46%; Хируршки мантил за једнократну 
употребу, направљен од висеслојног материјала, 
СММС, у складу са ЕН 13795, 1 без ојачања  
укупне дужине 130цм и 2 са ојачањем у пределу 
груди и рукава, укупне дужине мантила 150цм и 
170цм; Прекривка за сто 150*190цм - 1 комад;           

 

  Укупна вредност партије( 4 X 5 )       
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Бр. 
партије 

Назив добра 
Јед. 
Mere 

Количина на 
год.нивоу 

Цена по јединици 
мере без ПДВ-а 

Укупно  (4Х5) 
Попуст на 

цену по јед. 
Цена по одбитку 

попуста 
Укупно (4х8) 

стопа 
ПДВ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

  Одобрен попуст на партију       
  Вредност партије по одбитку попуста(4 X 8)       
  Износ ПДВ-а по одбитку попуста       
  Вредност партије са обрачунатим  ПДВ-ом       
           

44 Вертикални сет пак 120        

  

Вертикални сет: На паковању - слике компоненти; 
Прекривка за сто за инструменте 80*145цм – 1 
комад; Пешкир за руке 30*40цм - 2 комада; 
Прекривка за ОП сто 150*190цм – 1 комад; 
Вертикална провидна прекривка са интегрисаном 
инцизионом фолијом (30џ80цм) и кесом за 
сакупљање течности са одводом и са 2 
интегрисана држача за инструменте "чичак трака" 
и са две интегрисане коморе за инструменте, 
димензија 250*330цм – 1 комад; Хируршки 
мантил за једнократну употребу, направљен од 
вишеслојног материјала, СММС, у складу са ЕН 
13795, са ојачањем у пределу груди и рукава, 2 
комада, укупне дужине мантила: 150цм и 170цм;           

 

  Укупна вредност партије( 4 X 5 )       
  Одобрен попуст на партију       
  Вредност партије по одбитку попуста(4 X 8)       
  Износ ПДВ-а по одбитку попуста       
  Вредност партије са обрачунатим  ПДВ-ом       
           

45 
Универзални сет са ојачањима и једним 
ојачаним мантилом пак 120       

 

 

Sterilni set: Na pakovanju - slika komponenti; 
Prekrivka za sto za instrumente 80x145cm - 1 
komad; Peskir za ruke 30x40cm - 4 komada; 
Prekrivka za sto 150x190cm - 1 komad; Lepjiva 
traka 9x50cm - 1 komad; Dvoslojna prekrivka sa 
ojacanjem i samolepljivom ivicom (90cm) 75x90- 2 
komada; Prekrivka sa ojacanjem i samolepljivom 
ivicom(80cm) 175x180cm; Prekrivka sa ojacanjem i 
samolepljivom ivicom (70cm+2x15cm) i integrisanim 
drzacima za creva, 150x250cm - 1 komad; Ojacani 
delovi kompresa u zoni incizije minimum kapacitet 
upijanja tecnosti 405ml/m², brzinu upijanja (run off) 
minimum 46%;  Hirurski mantil za jednokratnu          
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Бр. 
партије 

Назив добра 
Јед. 
Mere 

Количина на 
год.нивоу 

Цена по јединици 
мере без ПДВ-а 

Укупно  (4Х5) 
Попуст на 

цену по јед. 
Цена по одбитку 

попуста 
Укупно (4х8) 

стопа 
ПДВ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

  

upotrebu, napravljen od viseslojnog materijala,  
SMMS, u skladu sa EN 13795 sa ojacanjem u 
predelu grudi i rukava- 1 komad, ukupne duzine 
mantila 150 cm (velicina XL);           

 

  Укупна вредност партије( 4 X 5 )       
  Одобрен попуст на партију       
  Вредност партије по одбитку попуста(4 X 8)       
  Износ ПДВ-а по одбитку попуста       
  Вредност партије са обрачунатим  ПДВ-ом       
           

46 ТУР СЕТ И 3 МАНТИЛА пак 100,00        

  

Стерилни сет за трансуреталн уресекцију: Пескир 
за руке 30*40цм - 2 комада; Прекривка за ОП сто 
150*190цм - 1 комад; Самолепјиви држачи 2.5цм 
*20/24цм - 1 комад; Прекривка за Трансуреталну 
ресекцију са самолепљивим делом око 
супрапубицног отвора ø8цм, са перинеалним 
отвором ø5цм, са интегрисаном кесом са за 
сакупљање течности са отвором за испустање, 
филтером, навлаком за прст која не садржи 
латекс, прекривкама за ноге 125цм, димензије 
225/260цм * 210цм - 1 комад; Хирурски мантил за 
једнократну употребу, направљен од вишеслојног 
материјала,СММС, у складу са ЕН 13795, 1 без 
ојачања укупне дужине 130цм и 2 са ојачањем у 
пределу груди и рукава, укупне дужине мантила 
150цм и 170цм;           

 

  Укупна вредност партије( 4 X 5 )       
  Одобрен попуст на партију       
  Вредност партије по одбитку попуста(4 X 8)       
  Износ ПДВ-а по одбитку попуста       
  Вредност партије са обрачунатим  ПДВ-ом       
           

47 Стерилни сет за ректум пак 40        

  

Стерилни сет за ректум: На паковању - слике 
компоненти; Пешкир за руке 30*40цм - 4 комада; 
Прекривка за ОП сто 150*190цм - 1 комад; 
Прекривка за инструментарски сто 80*145цм - 1 
комад; Прекривка димензије 75*120цм - 1 комад; 
Прекривка за ректум, са самолепљивим делом 
око отвора 35 *37цм, са интегрисаном            
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Бр. 
партије 

Назив добра 
Јед. 
Mere 

Количина на 
год.нивоу 

Цена по јединици 
мере без ПДВ-а 

Укупно  (4Х5) 
Попуст на 

цену по јед. 
Цена по одбитку 

попуста 
Укупно (4х8) 

стопа 
ПДВ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

  

инцизионом фолијом 28* 32цм, са перинеалним 
отвором 10*15цм, са две интегрисане преграде 
са инструменте бочно постављене са две коморе, 
са прекривкама за руке и ноге (125цм) и 
интегрисана 4 држача за црева и каблове, укупне 
димензије 260цм*310цм - 1 комад; 1 ком -
хируршки мантил за једнократну употребу, 
направљен од вишеслојног 
материјала, СММС, у складу са ЕН 13795,  без 
ојачања укупне дужине 130цм и 2 ком  хируршких  
мантила направљен од вишеслојног 
материјала, СММС, у складу са ЕН 13795,  без 
ојачања  укупне дузине мантила 150цм.           

 

  Укупна вредност партије( 4 X 5 )       
  Одобрен попуст на партију       
  Вредност партије по одбитку попуста(4 X 8)       
  Износ ПДВ-а по одбитку попуста       
  Вредност партије са обрачунатим  ПДВ-ом       
           

48 
Држач електрода за једнократну употребу  са 2 
прекидача, ножем и каблом са 3 пина, дужине 3м ком 120       

 

  Укупна вредност партије( 4 X 5 )       
  Одобрен попуст на партију       
  Вредност партије по одбитку попуста(4 X 8)       
  Износ ПДВ-а по одбитку попуста       
  Вредност партије са обрачунатим  ПДВ-ом       
           

49 
Потрошни материјал за апарате за анестезију 
произвођача DRÄGER, набавка на годишњем 
нивоу према указаној потреби  

    
      

 

  
Сензор за кисеоник кат. бр.6850645 или 
еквивалент 

ком 6 
      

 

  Укупна вредност партије( 4 X 5 )       
  Одобрен попуст на партију       
  Вредност партије по одбитку попуста(4 X 8)       
  Износ ПДВ-а по одбитку попуста       
  Вредност партије са обрачунатим  ПДВ-ом       

           

50 
Потрошни материјал за апарате за анестезију 
набавка на годишњем нивоу према указаној 
потреби  
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Бр. 
партије 

Назив добра 
Јед. 
Mere 

Количина на 
год.нивоу 

Цена по јединици 
мере без ПДВ-а 

Укупно  (4Х5) 
Попуст на 

цену по јед. 
Цена по одбитку 

попуста 
Укупно (4х8) 

стопа 
ПДВ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

  

Стерилни антибактеријски и антивирусни филтер 
са ефикашношћу филтрације бактерија 99.9999% 
и вируса 99.999% уз доказ независне 
лабараторије и са конектором за капнографију и 
затварачем повезаним са телом филтера 

    

      

 

  -са овлаживачем са мртвим простором мах 55 мл ком 1.200        

  
-без овлаживача са мртвим простором мах 35 мл 
провидан без икаквих замућења тела филтера 

ком 
600       

 

  

СЕТ ОД 2 ЦРЕВА ЗА ЈЕДНОКРАТНУ ПРИМЕНУ, 
ДУЖИНЕ 1,6 М СА ЈЕДНОКРАТНИМ Y 
НАСТАВКОМ КОЈИ МОРА ПОСЕДОВАТИ LUER 
LOCK ОТВОР И ДОДАТНИМ ЦРЕВОМ СА 
БАЛОНОМ ОД НЕОПРЕНА ЗАПРЕМИНЕ 2 
ЛИТРА, ЦРЕВА И НАСТАВАК МОРАЈУ БИТИ 
РАСКЛОПИВИ ком 350       

 

  
моунт катетер са ДУПЛИМ поклопцем за 
бронхоскопију И АСПИРАЦИЈУ  ком 120       

 

  

КОАКСИЈАЛНО ЦРЕВО СА ИНТЕГРИСАНИМ 
ЕКСПИРИОНО/ИНСПИРИОНИМ ЦРЕВОМ У 
ЈЕДНО ЗА РЕСПИРАТОРЕ, ДУЖИНА 1,8М, СА 
ДУПЛИМ ХВАТАЧЕМ ЗА ВОДУ СА БЕЗИГЛЕНИМ 
СИГУРНОСНИМ КОНЕКТОРОМ ЗА ПРАЖЊЕЊЕ.  ком 60       

 

  

СЕТ ОД 2 ЦРЕВА  ЗА РЕСПИРАТОРЕ, ЗА 
ЈЕДНОКРАТНУ ПРИМЕНУ, ДУЖИНЕ 1,6 М СА 
ЈЕДНОКРАТНИМ Y НАСТАВКОМ КОЈИ МОРА 
ПОСЕДОВАТИ LUER LOCK ОТВОР, САКУЉАЧ 
ВЛАГЕ НА ЕКСПИРИОНОМ И ИНСПИРИОНОМ 
ЦРЕВУ, ЦРЕВА И НАСТАВАК МОРАЈУ БИТИ 
РАСКЛОПИВИ ком 

60 

      

 

  
линија ЗА ПРАЋЕЊЕ ГАСОВА ( 
КАПНОМЕТРИЈА) дужине 3 м  ком 

50 
      

 

  
CPAP црева са маском за неинванзивну 
вентилацију дужине 160 цм   ком 

40 
      

 

 анестезиолошка маска вел 0-5 ком 100        

  Укупна вредност партије( 4 X 5 )       
  Одобрен попуст на партију       
  Вредност партије по одбитку попуста(4 X 8)       
  Износ ПДВ-а по одбитку попуста       
  Вредност партије са обрачунатим  ПДВ-ом       
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Бр. 
партије 

Назив добра 
Јед. 
Mere 

Количина на 
год.нивоу 

Цена по јединици 
мере без ПДВ-а 

Укупно  (4Х5) 
Попуст на 

цену по јед. 
Цена по одбитку 

попуста 
Укупно (4х8) 

стопа 
ПДВ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

51 ТАМПОНИ ЗА НОС            

  
ТАМОН ЗА ЕПИСТАКСУ-дужина 100мм, 
ширина:3.8мм/висина:12мм,са кончићем 

ком 
20       

 

  
ТАМОН ЗА ЕПИСТАКСУ-дужина 55мм, 
ширина:3.8мм/висина:12мм,са кончићем 

ком 
20       

 

  
Тампонада за нос са цевчицом и 
концем,права,дужина 80мм 

ком 
20       

 

  
Тампонада за нос са цевчицом и 
концем,права,дужина 45мм 

ком 
10       

 

  Тампонада за нос са  концем,права,дужина 45мм ком 20        

  Укупна вредност партије( 4 X 5 )       
  Одобрен попуст на партију       
  Вредност партије по одбитку попуста(4 X 8)       
  Износ ПДВ-а по одбитку попуста       
  Вредност партије са обрачунатим  ПДВ-ом       
           

52 Штипаљка за пупчану врпцу ком 1.500        

  Укупна вредност партије( 4 X 5 )       
  Одобрен попуст на партију       
  Вредност партије по одбитку попуста(4 X 8)       
  Износ ПДВ-а по одбитку попуста       
  Вредност партије са обрачунатим  ПДВ-ом       
           

53 Овлаживач за концентратор ком 40        

  Укупна вредност партије( 4 X 5 )       
  Одобрен попуст на партију       
  Вредност партије по одбитку попуста(4 X 8)       
  Износ ПДВ-а по одбитку попуста       
  Вредност партије са обрачунатим  ПДВ-ом       
           

54 

Сет за перкутану трахеостомију садржи: скалпел, 
шприц, пункциону иглу од 14Г, са тефлонским 
катетером, нитинолслим жица водичем, кратким 
дилататором са хидрофилним премазом 14Ф, 
водич катетером, 4 компресе и трахеалном 
канилом са балоном ниског притиска ком 5,00       

 

  Укупна вредност партије( 4 X 5 )       
  Одобрен попуст на партију       
  Вредност партије по одбитку попуста(4 X 8)       
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Бр. 
партије 

Назив добра 
Јед. 
Mere 

Количина на 
год.нивоу 

Цена по јединици 
мере без ПДВ-а 

Укупно  (4Х5) 
Попуст на 

цену по јед. 
Цена по одбитку 

попуста 
Укупно (4х8) 

стопа 
ПДВ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

  Износ ПДВ-а по одбитку попуста       
  Вредност партије са обрачунатим  ПДВ-ом       

55 Материјал за апатар Ербе            

 

Једнократна, самолепљива, дводелна ( сплит ) 
неутрална електрода, за одрасле и децу,са поли-
адхезивним хидрогелом и ПВП 
(поливинилпиролидоном),површине од 80цм² до 
90цм², и дебљине око 0,5 мм, са могућношћу клип 
конекције ( "клипсер" ).  Неутрална електрода 
треба да у потпуности одговара "РЕМ" 
технологији, која гарантује 100%  немогућност 
постојања опекотина, без обзира на масу 
пацијента, као и на оријентацију неутралне 
електроде приликом пласмана на пацијента 
(неутрална електрода мора бити универзалне 
оријентације). ком 500       

 

  

Кабел за једнократну неутралну електроду.  
Мора бити вишекратан, пресвучен силиконским 
материјалом,предвиђен за аутоклав 
стерилизацију до 100 пута. Дужине од 4м до 5м. 
Конекција са стране апарата мора одговарати 
једно-пинској "мушкој", 4мм конекцији или 
еквивалент. Конекција са стране неутралне 
електроде мора имати дво-контактну клип 
конекцију ( "клипсер" ) или еквивалент.  ком 4       

 

  Укупна вредност партије( 4 X 5 )       
  Одобрен попуст на партију       
  Вредност партије по одбитку попуста(4 X 8)       
  Износ ПДВ-а по одбитку попуста       
  Вредност партије са обрачунатим  ПДВ-ом       

56 Дискови и кесе II            

  
моделирајући диск за стому 45мм, 57мм, 70мм, 
100мм ком 200       

 

  
кесе за колостому с филтером 38мм,45мм, 57мм, 
70мм ком 600       

 

  
кесе за илеостому 38мм,45мм, 57мм, 70мм, 
100мм ком 200       

 

  
затворена кеса с филтером( самолепљива кеса 
за колостому) 20-70мм ком 200       

 

  паста за боље лепљење диска ком 3        
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Бр. 
партије 

Назив добра 
Јед. 
Mere 

Количина на 
год.нивоу 

Цена по јединици 
мере без ПДВ-а 

Укупно  (4Х5) 
Попуст на 

цену по јед. 
Цена по одбитку 

попуста 
Укупно (4х8) 

стопа 
ПДВ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

  паста за негу иритиране коже ком 3        

  спреј за негу стоме  - 100% силикон а 50мл ком 5        

  
стомадхезиве диск за стому 38мм,45мм, 57мм, 
70мм, 100мм ком 25       

 

  
флексибилни диск за стому 38мм,45мм, 57мм, 
70мм ком 50       

 

  Укупна вредност партије( 4 X 5 )       
  Одобрен попуст на партију       
  Вредност партије по одбитку попуста(4 X 8)       
  Износ ПДВ-а по одбитку попуста       
  Вредност партије са обрачунатим  ПДВ-ом       

57 
Потрошни материјал за радиохируршки апарат Dr. 
Oppel, Model ST-501, произвођача Sometech         

 

 Loop електрода LLETZ, ∅20, ∅ 0,25  G02 ком 7        

 Loop електрода LLETZ, ∅25, ∅ 0,25  G03 ком 7        

  Укупна вредност партије( 4 X 5 )       
  Одобрен попуст на партију       
  Вредност партије по одбитку попуста(4 X 8)       
  Износ ПДВ-а по одбитку попуста       
  Вредност партије са обрачунатим  ПДВ-ом       

              

OПШТИ УСЛОВИ ПОНУДЕ : 
 
 1.  Попуст- Финансијски бонитет на вредност уговора: ............... %, а за помоћ и подизање  вишег нивоа здравствене заштите. 
 

2.  Рок плаћања: 90  дана.Сaмо рок плаћања од 90 дана (прилог 6 тачка 11из Кон.документације) сматраће се доказом о испуњености 
услова   ПРИХВАТА  – НЕ ПРИХВАТА   
 
3.  Рок испоруке :   ........................... (исказује се у часовима)       4. Место испоруке: Болничка апотека, 
 
5. Важност понуде 100 дана  
 
 

    ______________________                                    М.П.                                        _____________________________ 
(Место и датум)                                                                   Овлашћено лице понуђа 
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Понуда бр ________________ од __________________ за јавну набавку медицинског потрошног материјала, ЈН број 13/2019 
 

1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 
Назив понуђача:  

Адреса понуђача:  
Матични број понуђача:  
Порески идентификациони број понуђача (ПИБ):  
Име особе за контакт:  
Електронска адреса понуђача (e-mail):  
Телефон:  
Телефакс:  
Број рачуна понуђача и назив банке:  
Лице овлашћено за потписивање уговора  
 
2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:  

А) САМОСТАЛНО  
В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ 

Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о 
свим учесницима заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача 
 
3) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ  У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ 
 
1) 

 
Назив учесника у заједничкој понуди: 

 

 Адреса:  
 Матични број:  
 Порески идентификациони број:  
 Име особе за контакт:  
2) Назив учесника у заједничкој понуди:  
 Адреса:  
 Матични број:  
 Порески идентификациони број:  
 Име особе за контакт:  
Напомена:  
Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у 
заједничкој понуди од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за 
сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди. 
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Прилог бр.9. 
СТРУКТУРА ЦЕНЕ  

Бр. 
партије 

Предмет ЈН 
Јед. 
мере  

Количина 

Јединична цена 
без ПДВ-а  са 

свим 
трошковима 

Стопа 
ПДВ-а 

Износ ПДВ-а 
на јединичну 

цену 

Јединична 
цена са ПДВ-
ом са свим 

трошковима 

Укупна цена  
без ПДВ-а 

Укупна 
цена са 
ПДВ-ом 

0 1 2 3 4 5 6 7(4+6) 8 (3x4) 9(3x7) 

1 Игле (0.45, 0.8, 0.9 ) ком 444.000       
2 Игле 0.5х25мм ком 2.400       
3 Игле 1.2 ком 180.000       
4 Игле за пен 6мм ком 42.000       
5 Шприцеви без игле, без ПВЦ-а, стер. ЕО           
  шприц 1мл са равнип клипом ком 3.000       
  шприц 2мл ком 138.000       
  шприц 5мл ком 180.000       
  шприц 10мл ком 150.000       
  шприц 20мл  ком 162.000       
  шприц 20мл троделни  ком 36.000       

  
шприц 50мл иригациони, троделни, са гумицом и 
дуплом скалом на клипу и телу шприца, транспарентан ком 400       

  

шприц 150мл са широким наставком и 
ојачањем,прстеном на врху шприца, без ПВЦ-а, 
троделни с гумицом, за вишекратну употребу са 
могућношћу лаког отварања и три прстена на клипу и 
телу шприца за прецизну апликацију са подеоцима на 
10мл ком 60       

6 Каниле 16,18,20,22 и 24 гејџа           

  

Каниле 16,18,20,22 и 24 гејџа са утиснутим контрасним 
линијама, троструко оштреном иглим са визуелним 
индикатором протока крви при пенетрацији вене, 
атрауматскум врхом катетера, комором за поврат крви 
са филтером, инјекционим портом са самозатварајућом 
капицом и фиксационим крилима  ком 90.000       

  

Каниле 24 и 26 гејџа са утиснутим контрасним линијама, 
троструко оштреном иглим са визуелним индикатором 
протока крви при пенетрацији вене, атрауматскум врхом 
катетера, комором за поврат крви, без инјекционог 
порта и са малим фиксационим крилима  ком 3.000       

  

Каниле 16,18,20 и 22 гејџа са утиснутим контрасним 
линијама, троструко оштреном иглом, атрауматским 
врхом катетера, комором за поврат крви, интегрисаном 
трокраком славиницом са додатним портом и 
фиксационим крилцима ком 1.000       
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Бр. 
партије 

Предмет ЈН 
Јед. 
мере  

Количина 

Јединична цена 
без ПДВ-а  са 

свим 
трошковима 

Стопа 
ПДВ-а 

Износ ПДВ-а 
на јединичну 

цену 

Јединична 
цена са ПДВ-
ом са свим 

трошковима 

Укупна цена  
без ПДВ-а 

Укупна 
цена са 
ПДВ-ом 

0 1 2 3 4 5 6 7(4+6) 8 (3x4) 9(3x7) 

7 Каниле интравенске           

  

Каниле 16,18,20,22 и 24 гејџа са утиснутим контрасним 
линијама, централно постављеним фиксационим 
крилима у односу на инјекциони порт, стопером крви од 
хидрофобног материјала и провидном комором за 
поврат крви ком 6.000       

  
Каниле 18 и 20 гејџа са самоактивирајућим заштитним 
клип механизмом од убода, за дорзалне вене   200       

          

8 

Игле спиналне 18-29 гејџа ( распо од 1 гејџа), на дужинама 
50мм, 75мм (за 22 и 25 гејџа) и 90мм, игле од 24-27 гејџа са 
водич иглом у сету ком 1.000       

9 Санитетска вата           
  вата санитетска, PH JUG IV, 100% памук, а 1кг ком 780       
  вата санитетска, PH JUG IV, 100% памук, а 200г ком 6.600       
          

10 

Папирна вата а 1 кг, израђена је високо бељеног 
целулозног влакна, сеченог у танке листове, који се слажу 
у целину, паковани у полиетиленске кесе.   PH JUG IV ком 1.200       

11 Урин кесе стерилне           
  урин кесе беби ком 2.000       
  урин кесе а 2л са испустом ком 84.000       

12 Каљаче, капе, маске           
  хируршке капе ком 26.400       
  хируршке каљаче ком 42.000       
  хируршке маске на везивање ком 26.000       
  хируршке маске ластиш ком 60.000       

13 Шпатуле, штапићи            
  шпатуле дрвене а 100 комада пак 300       
  штапићи дрвени а 100 комада, мин. дужина 180мм пак 300       

 14 Ножићи           

 

Хируршшки ножићи, направљени од карбонског челика 
по стандардима  BS 2982:1992 i IS 3319:1995. 
Материјал, тврдоћа, производња и финална обрада да 
буде по стандардима BS 2982:1992 i IS 3319:1995. 
Дебљина сечива 0,37-0,42мм. Сечива морају бити 
појединачно увијена у ВЦЛ папир и у металну фолију, 
стерилисана гама зрацима са минималном дозом од 
25kGy или 2.5M rads (величине 10,11,15, 20, 21 и 22) ком 40.000       
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Бр. 
партије 

Предмет ЈН 
Јед. 
мере  

Количина 

Јединична цена 
без ПДВ-а  са 

свим 
трошковима 

Стопа 
ПДВ-а 

Износ ПДВ-а 
на јединичну 

цену 

Јединична 
цена са ПДВ-
ом са свим 

трошковима 

Укупна цена  
без ПДВ-а 

Укупна 
цена са 
ПДВ-ом 

0 1 2 3 4 5 6 7(4+6) 8 (3x4) 9(3x7) 

  

Ножеви за обдукцију, направљени од карбонског челика 
по стандардима  BS 2982:1992 i IS 3319:1995. Ножеви - 
тврђи од вредности 800HV, укупне дужине 114,85мм (+/-
1мм), ширине 18,35мм (+/-1мм) и дебљине 1мм (+/-
0,05мм). Сечива треба да буду наоштрена целом 
дужином под углом од 25 степени (+/- 5 степени) 
савршено равна, означена и појединачно увијена у ВЦЛ 
папир пакована по 10 ком у спољном паковању. Рупа за 
држач дужине од 19,1мм до 19,2мм и ширине 6,4мм ( +/-
0,1мм) са заобљеним предњим делом. ком 100       

15 Електроде за ЕКГ           

  

самолепљиве ЕКГ електрода на пенастој подлози, са 
чврстим гелом и појачаним лепљењем, четвртастог 
облика, за мониторинг, минималне димензије 32*41мм 
(ФС-РГ1 или одговарајуће)   54.000       

  

самолепљиве ЕКГ електрода на тканинастој подлози, са 
чврстим гелом, за холтер и ерго тестове, минималне 
димензије фи 60мм (W602 или одговарајуће)   3.000       

  Штипаљке за екстремитете ком 48       
  Грудно усисне електроде ком 90       
          

16 Дијагел а 1кг кг 600       

17 

Траке за шећер за апарат а 50ком, без кодирања, са 
капиларним усисавањем крви, могућношћу допуне 
узорка у року од 60 секунди и приказом резултата у 
mmol/l ком 300       

          
18 Рукавице ПВЦ ком 144.000       
19 Рукавице - прегледне и хируршке           

  

Рукавице, заштитне, нестерилне, нитрил плаве, без 
талк са могућношћу коришћења за апликацију 
цитостатика. Пропустљивост цитостатика мања од 
0,02мцг/цм²/мин, за цитостатике који се користе у ОБ 
Ваљево; флуороурацил, паклитаксел, иринотесин, 
доксорубицин, оксалиплатина (потребан доказ 
независне лабораторије) ком 1.700.000       

  

Хируршка рукавица с талком - Рукавице од природног 
латекса, пудерисане, анатомски обликоване са 
текстурираном површином на прстима;  пар 96.000       
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Сила кидања 15Н; АQЛ (непропустљивост према 
пропису ЕН455-1) ≤ 0.65;                         
Ниво протеина по ''Modified Lowry' тесту < 30 µг/г;   
Ниво ендотоксина < 0,1ЕУ/мл (ЛАЛ тест);                                           
Отпорност на хемикалије - ниво 6 за 40% натријум 
хидроксида;                                                                       
Дебљине на длану 0 минимум,36 мм, дебљине на 
прстима минимум 0,38мм (двоструко) 
Дужина рукавица минимум   280 мм         

  

Стерилне хируршке рукавице без пудера  
од природног латекса, са синтетском унутрашњом 
облогом (полимером). 
Микрохрапава површина рукавице ради бољег хвата, 
без текстуре    
Потпуно анатомски обликоване. 
Дебљина (једнострука) у подручју длана 0.16мм-0.20 
мм. 
Дужина рукавице мин 260 мм, Сила кидања ≥12 Н, АQЛ 
≤ 1 
Ниво протеина мањи од 10µг/г (микро грам протеина 
/грам рукавице - -Lowry) 
Ниво ендотоксина мањи од 0,01 ЕУ/мл (ЛАЛ тест). 
 
За доказивање нивоа протеина и ендотоксина потебно 
доставити тест независне акредитоване 
лабораторије. 
Рукавица декларисана од стране произвођача као 
медицинско средство према директиви 93/42 ЕЕЦ И 
као лична заштитна опрема (PPE) III категорије за висок 
ризик према директиви 89/686 ЕЕЦ. пар 4.800       

20 Дискови и кесе           
  диск за стому бр.40, 50 и 60 ком 950       

  
кеса за колостому са механизмом за закључавање бр. 
40,50 и 60 ком 1.320       

  
кеса за илеостому са механизмом за закључавање бр. 
40,50 и 60 ком 1.200       
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кеса постоперативна, фи 10-100, транспарентна, са 
прозором, испусним вентилом и самолепљивом клемом ком 60       

  
кеса за уростому са механизмом за закључавање бр.40, 
50 и 60 ком 150       

  заштитна паста ком 24       
  заштитна крема ком 18       
          

21 Топломери стаклени, без живе ком 144       
          

22 Натрон креч   а 5кг пак 30       
23 Папирне траке за апарате           
  трака за ЕКГ  58ммx20м ком 150       
  папир за ЦТГ, перфориран 150ммx100ммx150 ком 60       
  папир ЦТГ Бионет 215ммx20м ком 100       
  папир ЦТГ HUNTLEIGH 152X150X20 ком 40       
  папир ЦТГ преклоп 151ммx100х150 ком 50       
  трака за ултразвук  110ммx20м ком 180       
  трака за ултразвук  84ммx 15м ком 120       
  трака за ЕКГ NIKON-KOHDEN 63ммx30м ком 1.400       
  папир за УЗ 210ХД 210мм x 25м ком 8       
  лабораторијски папир  80ммx25м ком 40       
  лабораторијски папир  57ммx25м ком 240       

  
папир за дефибрилатор NIKON-KOHDEN 
50ммx100ммx200 ком 100       

  трака SCHILLER AT-1 ком 50       
  филтер папир  110мм ком 40       

24 Алкохол           
  Алкохол 96% а 1л, Ph JugIV л 720       
  Алкохол 70% а 5л, Ph JugIV л 6.250       

25 Биопласт ..           
  биопласт а 1кг  56-58 кг 120       
  биопласт а 1кг  52-54 кг 80       
  биомоунт а 100мл ком 30       
  сунђер за ситне биопсије ком 1.000       
  ножић микротомски  818 ком 100       
  ножић микротомски уски Н35 ком 1.400       
          

26 Шприц боца а 500 мл ком 120       
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27 Медицинске лопате и гуске           
  Медицинске лопате ПВЦ ком 60       
  Медицинске гуске мушке ПВЦ ком 60       
          

28 Мантили за једнократну употребу нестерилни ком 1.200       
          

29 Гумено графитне електроде 60мм x 80мм ком 360       
          

30 Филтери за Evac 40 kom 180       
          

31 Ланцете алерго за кожне пробе ком 30.000       
          

32 
Ланцете крвне, челичне, стерилне, једнократне, у 
појединачном папирном омоту ком 15.000       

          
33 Ролне за парну стерилизацију           
  равне ролне  20цм x 200м ком 96       
  равне ролне  25цм x 200м ком 96       
  равне ролне  30цм x 200м ком 30       
  уздигнуте/фалта ролне 25цм x 4цм/100м ком 120       
  уздигнуте/фалта ролне 30цм x 4цм/100м ком 60       
  уздигнуте/фалта ролне 40цм x 8цм/100м ком 36       

34 Ролне за стерилизацију  за апарате Sterrad            
  РОЛНЕ равне   75 мм  м 1.200       
  РОЛНЕ равне 150 мм                  м 4.000       
  РОЛНЕ равне 200 мм                   м 5.000       
  РОЛНЕ равне 250 мм                       м 4.000       
  РОЛНЕ равне 350 мм                       м 3.000       
  РОЛНЕ равне 500 мм м 600       

35 Ултра равне кесе и ролне            
  Равна ролна, ,90гр polypropilen/pe/pp  90ммх70м ком 2       
  Равна ролна, ,90гр polypropilen/pe/pp 210ммх70м  ком 5       
  Равна ролна, ,90гр polypropilen/pe/pp 320ммх70м ком 5       
  Равна ролна, ,90гр polypropilen/pe/pp 420ммх70м ком 2       
          

36 
Биолошки индикатор за плазма стерилизација на 
Sterrad-u  ком 360       
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37 Материјал за Sterrad            
  Касете за Sterrad NX100 ком 280       
  Касете за Sterrad 100S ком 60       
  Трака за испис стерилизације за Sterrad ком 24       
  Хемијски индикатор за плазма стреилизацију ком 4.000       

38 Материјал за Интеграпак систем           
  Кеса плава 420 х 470мм ком 3.000       
  Кеса плава 470x750mm ком 6.000       
  Кеса зелена 385 х 430мм ком 3.000       
  Кеса зелена 420x720mm ком 6.000       

  
Налепнице дупле са индикатором паре за обележавање 
сетова ком 18.000       

39 Индикатори за стерилизацију            

  
индикатор самолепљива трака за контролу 
стерилизације у аутоклаву 19мм x 50м ком 90       

  

индикатор трака ( контрола стерилизције у аутоклаву) 
самолепљива за маркерицу - маркерица на коришћење 
за време трајања уговора ( 1комад  котур од 750 
нлепница) ком 150       

  индикатор траке за BOWIE DICK тест ком 180       

  
индикатор налепнице за плазму, за маркерицу а 750- - 
маркерица на коришћење за време трајања уговора 

  
80       

40 Сет за царски рез пак 300       

  

СЕТ ЗА ЦАРСКИ РЕЗ: На паковању - слике компоненти; 
Прекивка за сто 150*190цм; компресе од целулозе 
30*20цм, 2 комада; прекривка за инструментарски сто 
80*145цм; прекривка за прихват бебе која упија течност, 
неткани материјал, 90*90цм; прекривка за царски рез 
230/200*312цм, са абдоминалним отвором и целом 
провршином интегрисаном инцизионом фолијом 
27*33цм, са интегрисаном кесом за прикупљање 
течности са одводом, са прекривкама за руке; Хируршки 
мантил за једнократну употребу, направљен од 
вишеслојног материјала, СММС, у складу са ЕН 13795, 
3 комада, димензије Л, XЛ и XXЛ           

          

41 
Стерилни хируршки сетови за лапароскопске 
операције пак 480       
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  Минимални садржина :           

  

Oјачани прекривач за сто 140х190цм; Покривач за  сто 
за инструменте  80х145цм ;  Лапароскопски прекривач 
са  интегрисаном транспарентном МИС инструмент 
торбом 260х320цм ;    компресе од целулозе 4 ком 
33х33 цм;    стерилни хируршки мантил 3 ком                      

42 
Стерилни хируршки сетови за  ортопедију-операција 
колена пак 90       

  

Стерилни сет: На паковању - слике компоненти; 
Прекривка за сто за инструменте 80*145цм - 1 комад; 
Прекривка за сто 150*190цм - 1 комад; Пешкир за руке 
30*40цм - 2 комада; Двослојна прекривка 150*180цм - 1 
комад; Навлака за ногу 33*55цм - 1 комад; 
Самолепљива трака 10*50 - 1 комад; Двослојна 
прекривка са ојачањем, са пиктограмом, са еластичним 
отвором пречника 7цм, са држацима за каблове/црева, 
укупне димезније 225*320цм - 1 комад; Ојачани делови 
компреса у зони инцизије минимум капацитет упијања 
тецности 405мл/м², брзину упијања (рун офф) минимум 
46% ; Хируршки мантил за једнократну употребу, 
направљен од висеслојног материјала, СММС, у складу 
са ЕН 13795, 1 без ојачања  укупне дужине 130цм и 2 са 
ојацањем у пределу груди и рукава, укупне дузине 
мантила 150цм и 170цм; Прекривка за сто 150*190цм - 1 
комaд;           

43 
Стерилни хируршки сетови за  ортопедију-операција 
кука пак 240       

  

Стерилни сет: На паковању - слике компоненти; 
Прекривка за сто за инструменте 80*145цм - 1 комад; 
Пешкир за руке 30*40цм - 4 комада; Прекривка за сто 
150*190цм - 1 комад; Лепљива трака 9*50цм - 1 комад; 
Двослојна прекривка са ојачањем и самолепљивом 
ивицом 75*90 - 1 комада; Двослојна прекривка 
150*180цм - 1 комад; Навлака за ногу 33*110цм - 1 
комад; Самолепљива трака 10*50 - 2 комада; Двослојна 
прекривка са пиктограмом за анестезију са 
самолепљивом ивицом, ојачањем, са интегрисаним 
отворима за црева, са изразом (45*65цм) 225*270цм - 1 
комад; Двослојна прекривка са пиктограмом, са "У"            
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изразом (10*100цм) ојачањем и самолепљивом ивицом 
280*225цм - 1 комад; Ојачани делови компреса у зони 
инцизије минимум капацитет упијања тецности 
405мл/м² , брзина упијања (рун офф) минимум 46%; 
Хируршки мантил за једнократну употребу, направљен 
од висеслојног материјала, СММС, у складу са ЕН 
13795, 1 без ојачања  укупне дужине 130цм и 2 са 
ојачањем у пределу груди и рукава, укупне дужине 
мантила 150цм и 170цм; Прекривка за сто 150*190цм - 1 
комад;         

44 Вертикални сет пак 120       

  

Вертикални сет: На паковању - слике компоненти; 
Прекривка за сто за инструменте 80*145цм – 1 комад; 
Пешкир за руке 30*40цм - 2 комада; Прекривка за ОП 
сто 150*190цм – 1 комад; Вертикална провидна 
прекривка са интегрисаном инцизионом фолијом 
(30џ80цм) и кесом за сакупљање течности са одводом и 
са 2 интегрисана држача за инструменте "чичак трака" и 
са две интегрисане коморе за инструменте, димензија 
250*330цм – 1 комад; Хируршки мантил за једнократну 
употребу, направљен од вишеслојног материјала, 
СММС, у складу са ЕН 13795, са ојачањем у пределу 
груди и рукава, 2 комада, укупне дужине мантила: 
150цм и 170цм;           

45 
Универзални сет са ојачањима и једним ојачаним 
мантилом пак 120       

  

Sterilni set: Na pakovanju - slika komponenti; Prekrivka za sto za 
instrumente 80x145cm - 1 komad; Peskir za ruke 30x40cm - 4 
komada; Prekrivka za sto 150x190cm - 1 komad; Lepjiva traka 
9x50cm - 1 komad; Dvoslojna prekrivka sa ojacanjem i 
samolepljivom ivicom (90cm) 75x90- 2 komada; Prekrivka sa 
ojacanjem i samolepljivom ivicom(80cm) 175x180cm; Prekrivka sa 
ojacanjem i samolepljivom ivicom (70cm+2x15cm) i integrisanim 
drzacima za creva, 150x250cm - 1 komad; Ojacani delovi 
kompresa u zoni incizije minimum kapacitet upijanja tecnosti 
405ml/m², brzinu upijanja (run off) minimum 46%;Hirurski mantil za 
jednokratnu upotrebu, napravljen od viseslojnog materijala,  
SMMS, u skladu sa EN 13795 sa ojacanjem u predelu grudi i 
rukava- 1 komad, ukupne duzine mantila 150 cm (velicina XL);           
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46 ТУР СЕТ И 3 МАНТИЛА пак 100       

  

Стерилни сет за трансуреталн уресекцију: Пескир за 
руке 30*40цм - 2 комада; Прекривка за ОП сто 
150*190цм - 1 комад; Самолепјиви држачи  
2.5цм *20/24цм - 1 комад; Прекривка за Трансуреталну 
ресекцију са самолепљивим делом око супрапубицног 
отвора ø8цм, са перинеалним отвором ø5цм, са 
интегрисаном кесом са за сакупљање течности са 
отвором за испустање, филтером, навлаком за прст која 
не садржи латекс, прекривкама за ноге 125цм, 
димензије 225/260цм * 210цм - 1 комад; Хирурски 
мантил за једнократну употребу, направљен од 
вишеслојног материјала, СММС, у складу са ЕН 13795, 
1 без ојачања укупне дужине 130цм и 2 са ојачањем у 
пределу груди и рукава, укупне дужине мантила 150цм 
и 170цм;           

47 Стерилни сет за ректум пак 40       

  

Стерилни сет за ректум: На паковању - слике 
компоненти; Пешкир за руке 30*40цм - 4 комада; 
Прекривка за ОП сто 150*190цм - 1 комад; Прекривка за 
инструментарски сто 80*145цм - 1 комад; Прекривка 
димензије 75*120цм - 1 комад; Прекривка за ректум, са 
самолепљивим делом око отвора 35 *37цм, са 
интегрисаном инцизионом фолијом 28* 32цм, са 
перинеалним отвором 10*15цм, са две интегрисане 
преграде са инструменте бочно постављене са две 
коморе, са прекривкама за руке и ноге (125цм) и 
интегрисана 4 држача за црева и каблове, укупне 
димензије 260цм*310цм - 1 комад; 1 ком -хируршки 
мантил за једнократну употребу, направљен од 
вишеслојног материјала, СММС, у складу са ЕН 13795,  
без ојачања укупне дужине 130цм и 2 ком  хируршких  
мантила направљен од вишеслојног материјала, СММС, 
у складу са ЕН 13795,  без ојачања  укупне дузине 
мантила 150цм.           

          

48 
Држач електрода за једнократну употребу  са 2 
прекидача, ножем и каблом са 3 пина, дужине 3м ком 120       
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Бр. 
партије 
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Јед. 
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без ПДВ-а 

Укупна 
цена са 
ПДВ-ом 

0 1 2 3 4 5 6 7(4+6) 8 (3x4) 9(3x7) 

49 
Потрошни материјал за апарате за анестезију 
произвођача DRÄGER, набавка на годишњем нивоу 
према указаној потреби  

    
      

  Сензор за кисеоник кат. бр.6850645 или еквивалент ком 6       

50 
Потрошни материјал за апарате за анестезију 
набавка на годишњем нивоу према указаној потреби  

    
      

  

Стерилни антибактеријски и антивирусни филтер са 
ефикашношћу филтрације бактерија 99.9999% и вируса 
99.999% уз доказ независне лабараторије и са 
конектором за капнографију и затварачем повезаним са 
телом филтера 

    

      
  -са овлаживачем са мртвим простором мах 55 мл ком 1.200       

  
-без овлаживача са мртвим простором мах 35 мл 
провидан без икаквих замућења тела филтера ком 600       

  

СЕТ ОД 2 ЦРЕВА ЗА ЈЕДНОКРАТНУ ПРИМЕНУ, 
ДУЖИНЕ 1,6 М СА ЈЕДНОКРАТНИМ Y НАСТАВКОМ 
КОЈИ МОРА ПОСЕДОВАТИ LUER LOCK ОТВОР И 
ДОДАТНИМ ЦРЕВОМ СА БАЛОНОМ ОД НЕОПРЕНА 
ЗАПРЕМИНЕ 2 ЛИТРА, ЦРЕВА И НАСТАВАК МОРАЈУ 
БИТИ РАСКЛОПИВИ ком 350       

  
моунт катетер са ДУПЛИМ поклопцем за бронхоскопију 
И АСПИРАЦИЈУ  ком 120       

  

КОАКСИЈАЛНО ЦРЕВО СА ИНТЕГРИСАНИМ 
ЕКСПИРИОНО/ИНСПИРИОНИМ ЦРЕВОМ У ЈЕДНО ЗА 
РЕСПИРАТОРЕ, ДУЖИНА 1,8М, СА ДУПЛИМ 
ХВАТАЧЕМ ЗА ВОДУ СА БЕЗИГЛЕНИМ 
СИГУРНОСНИМ КОНЕКТОРОМ ЗА ПРАЖЊЕЊЕ.  ком 60       

  

СЕТ ОД 2 ЦРЕВА  ЗА РЕСПИРАТОРЕ, ЗА 
ЈЕДНОКРАТНУ ПРИМЕНУ, ДУЖИНЕ 1,6 М СА 
ЈЕДНОКРАТНИМ Y НАСТАВКОМ КОЈИ МОРА 
ПОСЕДОВАТИ LUER LOCK ОТВОР, САКУЉАЧ ВЛАГЕ 
НА ЕКСПИРИОНОМ И ИНСПИРИОНОМ ЦРЕВУ, 
ЦРЕВА И НАСТАВАК МОРАЈУ БИТИ РАСКЛОПИВИ ком 

60 

      

  
линија ЗА ПРАЋЕЊЕ ГАСОВА ( КАПНОМЕТРИЈА) 
дужине 3 м  ком 

50 
      

  
CPAP црева са маском за неинванзивну вентилацију 
дужине 160 цм   ком 

40 
      

  анестезиолошка маска вел 0-5 ком 100       
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51 ТАМПОНИ ЗА НОС           

  
ТАМОН ЗА ЕПИСТАКСУ-дужина 100мм, 
ширина:3.8мм/висина:12мм,са кончићем ком 20       

  
ТАМОН ЗА ЕПИСТАКСУ-дужина 55мм, 
ширина:3.8мм/висина:12мм,са кончићем ком 20       

  
Тампонада за нос са цевчицом и концем,права,дужина 
80мм ком 20       

  
Тампонада за нос са цевчицом и концем,права,дужина 
45мм ком 10       

  Тампонада за нос са  концем,права,дужина 45мм ком 20       
          

52 Штипаљка за пупчану врпцу ком 1.500       
          

53 Овлаживач за концентратор ком 40       
          

54 

Сет за перкутану трахеостомију садржи: скалпел, шприц, 
пункциону иглу од 14Г, са тефлонским катетером, 
нитинолслим жица водичем, кратким дилататором са 
хидрофилним премазом 14Ф, водич катетером, 4 компресе 
и трахеалном канилом са балоном ниског притиска ком 5       

55 Материјал за апатар Ербе           

 

Једнократна, самолепљива, дводелна ( сплит ) 
неутрална електрода, за одрасле и децу,са поли-
адхезивним хидрогелом и ПВП 
(поливинилпиролидоном),површине од 80цм² до 90цм², 
и дебљине око 0,5 мм, са могућношћу клип конекције  
("клипсер" ).  Неутрална електрода треба да у 
потпуности одговара "РЕМ" технологији, која гарантује 
100%  немогућност постојања опекотина, без обзира на 
масу пацијента, као и на оријентацију неутралне 
електроде приликом пласмана на пацијента (неутрална 
електрода мора бити универзалне оријентације). ком 500       

  

Кабел за једнократну неутралну електроду.  
Мора бити вишекратан, пресвучен силиконским 
материјалом,предвиђен за аутоклав стерилизацију до 
100 пута. Дужине од 4м до 5м. Конекција са стране 
апарата мора одговарати једно-пинској "мушкој", 4мм 
конекцији или еквивалент. Конекција са стране 
неутралне електроде мора имати дво-контактну клип 
конекцију ( "клипсер" ) или еквивалент.  ком 4       
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56 Дискови и кесе II           
  моделирајући диск за стому 45мм, 57мм, 70мм, 100мм ком 200       
  кесе за колостому с филтером 38мм,45мм, 57мм, 70мм ком 600       
  кесе за илеостому 38мм,45мм, 57мм, 70мм, 100мм ком 200       

  
затворена кеса с филтером( самолепљива кеса за 
колостому) 20-70мм ком 200       

  паста за боље лепљење диска ком 3       
  паста за негу иритиране коже ком 3       
  спреј за негу стоме  - 100% силикон а 50мл ком 5       

  
стомадхезиве диск за стому 38мм,45мм, 57мм, 70мм, 
100мм ком 25       

  флексибилни диск за стому 38мм,45мм, 57мм, 70мм ком 50       

57 
Потрошни материјал за радиохируршки апарат Dr. 
Oppel, Model ST-501, произвођача Sometech         

 Loop електрода LLETZ, ∅20, ∅ 0,25  G02 ком 7       

 Loop електрода LLETZ, ∅25, ∅ 0,25  G03 ком 7       

 
Упутство за попуњавање обрасца структуре цене:  

Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин: 
 у колони 4. уписати колико износи јединична цена без ПДВ-а са свим припадајућим трошковима до тачке испоруке, за сваки тражени предмет јавне 

набавке; 
 у колони 5. уписати колико износи стопа ПДВ-а 
 у колони 6. уписати колико износи обрачунати ПДВ на јединичну цену са свим припадајућим трошковима до тачке истовара, за сваки тражени 

предмет јавне набавке  
 у колони 7. уписати колико износи јединична цена са обрачунатим ПДВ-ом, тако што ће се на јединичну цену из колоне 4. додати износ обрачунатог 

ПДВ-а из колоне 6.; 
 у колони 8. уписати укупна цена без ПДВ-а за сваки тражени предмет јавне набавке и то тако што ће помножити јединичну цену без ПДВ-а 

(наведену у колони 4.) са траженим количинама (које су наведене у колони 3.);  
 у колони 9. уписати колико износи укупна цена са ПДВ-ом за сваки тражени предмет јавне набавке и то тако што ће помножити јединичну цену са 

ПДВ-ом (наведену у колони 7.) са траженим количинама (које су наведене у колони 3.); На крају уписати укупну цену предмета набавке са ПДВ-ом. 
                             

   

Датум: М.П. 
Потпис овлашћеног лица 

понуђача 
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Прилог бр.10. 

 
 

ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ 
За ЈНВВ бр.13/2019 

 
У складу са чланом 88. став 1. Закона, понуђач .......................................................... 
[навести назив понуђача], доставља укупан износ и структуру трошкова припремања 
понуде, како следи 

 
 
 

Предмет: Трошак израде понуде са 
урачунатим 

ПДВ-ом. 

  

  

  

  

  

  

  

  
 
Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити 
од наручиоца накнаду трошкова. 
Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, 
наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако 
су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове 
прибављања средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих 
трошкова у својој понуди. 
 
Напомена: достављање овог обрасца није обавезно 
 
 
 
 
Дана                               2019.год.                          Понуђач  
 

М.П.                                                                   
                                                                                                       (потпис овлашћеног лица) 
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Прилог бр.11. 

 

 
 
 
 
 
 

ИЗЈАВА О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

 
 
 

И З Ј А В А 
 
 
У складу са чл. 26. Закона о јавним набавкама, под пуном материјалном и кривичном 
одговорношћу потврђујем да ________________________________________ у  
         (назив понуђача) 
 

отвореном поступку јавне набавке бр.13/2019- набавка медицинског потрошног 
материјала опште намене, за потребе Опште болнице Ваљево, понуду подносим 
независно и без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.  
 
 
 
 
 
Дана _______________ 2019.год.                                 Понуђач  
 
 

М.П.                    ______________________  
                                                                                            (потпис овлашћеног лица) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Напоменa: Изјава мора бити попуњена, потписана од стране овлашћеног 
лица и оверена печатом. У супротном, понуда ће бити одбијена као 
неприхватљива. Уколико понуду подноси група понуђача, изјава мора бити 
попуњена, потписана и оверена печатом од стране овлашћеног лица сваког 
понуђача из групе понуђача. 
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Прилог бр.12. 

 

 

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА ИЗ ЧЛ.75.СТ.2 ЗАКОНА 
 

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

ИЗЈАВУ 
 
 
 

Понуђач........................................................................... у отвореном поступку 
јавне набавке бр.13/2019 – Набавка медицинског потрошног материјала 
опште намене, на период од годинз дана, односно до окончања 
централизоване јавне набавке, поштовао је обавезе које произлазе из 
важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, 
заштити животне средине и да немају забрану обављања делатности која је 
на снази у време подношења понуде. 
 
 
 
          Датум       Понуђач 
 
________________                        М.П.                   __________________ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Напоменa: Изјава мора бити попуњена, потписана од стране овлашћеног 
лица и оверена печатом. У супротном, понуда ће бити одбијена као 
неприхватљива. Уколико понуду подноси група понуђача, изјава мора бити 
попуњена, потписана и оверена печатом од стране овлашћеног лица сваког 
понуђача из групе понуђача. 
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Прилог бр.13. 

 

 
 

СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА. 
 

 
Сагласно чл.61.став 12. Закона о јавним набавкама (Сл.Гласник бр.124/12; 

14/15 и Службени гласник РС" 68/15) и чл.13. Правилника о обавезним елементима 
конкурсне документације и начину доказивања испуњености услова у поступцима 
јавних набавки („Службени гласник РС“ бр. 86/2015) по окончању поступка за избор 
најповољније понуде у отвореном поступку јавне набавке  бр.13/2019 - Набавка 
медицинског потрошног материјала опште намене, за период до окончања ЈН по 
централном тендеру, а најдуже на период од годину дана за потребе Опште болнице 
Ваљево, а приликом закључења Уговора, обавезујемо се да у својству изабраног 
понуђача, односно у својству друге уговорне стране доставимо Наручиоцу као 
средство обезбеђења( чија финансијска вредност прелази износ од 10.000.000,00 
динара,) БАНКАРСКУ ГАРАНЦИЈУ ЗА ДОБРО ИЗВРШЕЊЕ ПОСЛА која мора бити 
неопозива, безусловна, на први позив платива у висини од 10% без обрачунатог ПДВ-
а уговорене вредности,  а  уговоре чија финансијска вредност не прелази износ од 
10.000.000,00 динара без обрачунатог ПДВ-а, понуђач је у обавези да, у моменту 
потписивања уговора о јавној набавци, наручиоцу достави као средство обезбеђења 
банкарску гаранцију или  бланко меницу, која мора бити уписана у Регистар НБС, 
оверена печатом и потписана од стране лица чији се потпис налази на картону 
депонованих потписа, а уз исту мора бити предато попуњено, потписано и оверено 
печатом менично овлашћење сачињено на меморандуму понуђача и оверену 
фотокопију картона депонованих потписа код банке, као финансијску гаранцију за 
добро извршење посла у висини од 10% уговорене вредности без обрачунатог 

ПДВ-а(садржано у моделу уговора) 
 
 
 
 
 
У .............................................    ПОНУЂАЧ: 
 
Дана .......................................     М.П.         ................................................... 
                      (Печат и потпис овлашћеног лица ) 
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 Прилог бр.14.
   

 
 

КРИТЕРИЈУМИ ЗА ИЗБОР НАЈПОВОЉНИЈЕ ПОНУДЕ 
 
 
 
 
 
 
 Избор најповољније понуде извршиће Комисија Наручиоца применом 
критеријума најниже понуђене цене предмета јавне набавке.  
 

Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, као 
најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио краћи рок испоруке. 
У случају да два или више понуђача понуде исту цену, исти рок испоруке, услед чега 
није могуће донети одлуку о додели уговора, наручилац ће уговор доделити понуђачу 
који буде извучен путем жреба (извлачењем из шешира). Уколико се јави потреба за 
применом овог начина за доделу уговора, наручилац ће позвати све понуђаче да 
присуствују жребању, на начин да ће се обезбедити јавност и транспарентност у 
поступку јавне набавке, и о истом ће бити сачињен записник. Извлачење путем жреба 
наручилац ће извршити јавно, у присуству понуђача, и то тако што ће називе понуђача 
исписати на одвојеним папирима, који су исте величине и боје, те ће све те папире 
пресавити и ставити у кутију одакле ће извући назив понуђача коме се уговор 
додељује.  

 
 
НАПОМЕНА: Понуђена цена мора бити исказана у укупној динарској вредности – без 
ПДВ-а (сагласно Обрасцу понуде – Прилог бр. 8.) 
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     Прилог бр.15. 
МОДЕЛ УГОВОРА  ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

  
  
1. ОПШТА БОЛНИЦА ВАЉЕВО из Ваљева, Ул. Синђелићева бр. 62, Матични бр. 
17862120 ПИБ бр. 108230168, број рачуна: 840-856661-63 који се води код Управе за 
трезор, кога заступа в.д. директор Опште болнице Ваљево Др Зоран Ђурић, као 
Наручиоца, с једне стране, у даљем тексту Уговора “НАРУЧИЛАЦ” 
и 
2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , Ул. .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  бр. . . . 
Мат. бр. . . . . . . . . . . . ПИБ бр.  . . .  . .  . . , Тек. рачун бр. . . . . .  . . . . . . . . . . кога заступа 
директор . . . . . . . . . . . . . . . . . . као испоручиоца, с друге стране, у дељем тексту 
Уговора “ИСПОРУЧИЛАЦ”. 
 
Дана __.__.201__. године закључују 
 

УГОВОР БР. ХХ 
 
  ПРЕДМЕТ УГОВОРА/ 

Члан 1. 
 Предмет Уговора је набавка медицинског потрошног материјала опште намене, 
Партија бр. .......... , за период до окончања ЈН по централном тендеру, а најдуже на 
период од годину дана, а за потребе Опште болнице Ваљево, за коју набавку је 
испоручилац изабран као најповољнији понуђач по окончању отвореног поступка јавне 
набавке, а у свему према спецификацији из Конкурсне документације и Понуде 
Испоручиоца. 
 Саставни део овог Уговора чини Понуда Испоручиоца од ............2019.г. 
заведена код Наручиоца под бројем ОБВ-01- ........ . 
 
 ЦЕНА И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА/ 

Члан 2. 
 Цена предмета из Чл. 1. Уговора, на паритету Општа болница Ваљево у складу 
са датом понудом износи:   

п
а
р

ти
ја

  

Предмет набавке 
Јед. 
Mere 

Количина 
цена без 

ПДВ-а 
цена са 
ПДВ-а 

Вредност 
уговора  

(без ПДВ-а) 

Вредност 
уговор 

(са ПДВ-ом) 

        

 
 Начин плаћања: 90 дана од момента испостављања фактуре. Испоручилац је 
дужан да уз фактуру достави и отпремницу потписану и оверену од стране Наручиоца 
( Општа болница Ваљево) као потврду да је извршен пријем робе. 
 Попуст на понуђену вредност уговора – у складу са датом понудом. 

 
РОК ИСПОРУКЕ/ 

Члан 3. 
Испоручилац ће испоруку вршити у року од .......... часа од пријема поруџбине. 

Испоручлилац се обавезује да предмет набавке из Чл. 1. овог Уговора изврши у 
количинама и по динамици сагласно потребама и захтеву Наручиоца, сходно чему 
уговорена вредност из члана 2. овог Уговора може трпети корекције (набавка варира 
сагласно броју пацијената +/- 5%).  

Уговорена количина из Чл. 2. овог Уговора је планирана на основу годишњег 
програма и плана Наручиоца. 

Средства за реализацију овог уговора обезбеђена су Законом о буџету за 2019. 
годину (финансијксим планом за 2019. годину).  
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За део рализације уговра који се односи на 2020. годину, реализација уговра ће 
зависити од обезбеђења средстава предвиђених Законом којим се уређује буџет за 
2020. годину (финансијским планом за 2020. годину). 

У супротном, уговор престаје да важи без наканаде штете због немогућности 
преузимања и плаћања обавеза од стране Наручиоца. 

Наручилац задржава право да, према својим потребама, реализује мање 
количине специфицираних добара од количине добара утврђених уговором и 
конкурсном документацијом. Наручилац нема обавезу да преузме укупно уговорне 
количине из Чл.2. овог Уговора нити дугује Испоручиоца било какву накнаду штете 
и/или казну на непреузете количине добара. 
 Непоштовање рока испоруке толерисаће се само у случају више силе. 
 

КВАЛИТАТИВНИ И КВАНТИТАТИВНИ ПРИЈЕМ РОБЕ/ 
 

Члан 4.           
 Квалитет производа који су предмет овог уговора мора у потпуности 
одговоарати важећим домаћим или међународним стандардима за  ту врсту робе. 
 Наручилац је овлашћен да врши контролу квалитета испоручене робе у било 
које време и без предходне најаве на месту пријема, током или после испоруке, са 
правом да узорке производа из било које испоруке достави независној 
специјализованој установи за анализе. 
 У случају када независна специјализована установа утврди одступање од 
уговоренеог квалитета производа, трошкови анализе падају на терет Испоручиоца. 
 Квантитативни пријем робе врши се приликом пријема у магацин Наручиоца у 
присуству представника Испоручиоца. Евентуална рекламација Наручиоца на 
испоручене колилчине мора бити сачињена у писменој форми и достављена 
Испоручиоцу у року од 3 дана. 
 У случају да било која испорука не задовољи квалитет или уговорену количину, 
Испоручилац је о обавези да је замени робом одговарајућег квалитета одн. изврши 
испоруку уговорене количине, у року од 3 дана рачунајући од дана пријема писмене 
рекламације Наручиоца. 
 Уколико Испоручилац не испуни своју обавезу на начин и у року из предходног 
става, Наручилац има право да изврши набавку робе одговарајућег квалитета одн. 
количине од другог произвођача, а евентуална разлика у цени у односу на уговорену 
пада на терет Испоручиоца. 
  
 ВИША СИЛА/ 

Члан 5 
 Наступање више силе ослобађа од одговорности Уговорне стране за кашњење 
у извршењу уговрених обавеза. 
 Уговорне стране су дужне једна другу обавестити о спречености за извршење 
преузетих обавеза услед дејства више силе у року од 24 часа од момента настанка 
одн. престанка спречености. 
 Вишом силом у смислу одредаба овог Уговора сматрају се природне 
катастрофе, транспортне несреће, одлуке органа власти и други слулчајеви утврђени 
Законом. 
 Наступање више силе ослобађа од одговорности Уговорне стране за кашњење 
у извршењу уговорених обавеза. 
  
 СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА/ 

Члан 6. 
Као средство обезбеђења да ће благовремено извршити обавезе преузете 

овим Уговором, Испоручилац се обавезује предати Наручиоцу финансијску гаранцију 
означену у понуди у износу од 10% вредности уговора без обрачунатог ПДВ-а, са 
роком важења 30 дана дуже од дана истека рока за коначно извршење посла,  
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издату у форми:  
  банкарске гаранције од стране банке( вредност уговора преко 10.000.000,00 дин), 
или  

  бланко менице( вредност уговора до 10.000.000,00 дин , која мора бити 
регистрована у Регистру НБС, са попуњеним, потписаним и овереним меничним 
овлашћењем, које мора бити сачињено на меморандуму добављача и фотокопијом 
картона депонованих потписа код пословне банке. (картон депонованих потписа мора 
бити оверен од стране банке после дана објављивања позива за подношење понуда).  

Наручилац ће приложену финансијску гаранцију за добро извршење посла 
искористити у сврху накнаде штете у следећим случајевима:  

- у случају неизвршења уговорних обавеза од стране добављача у роковима и 
на начин који су предвиђени уговором о јавној набавци,  

-  у случају неоснованог једностраног раскида уговора о јавној набавци од 
стране добављача,  

- у другим случајевима неиспуњења уговорних обавеза који могу довести до 
угрожавања рада наручиоца и проузроковати му штету или угрозити живот и здравље 
пацијената на било који начин.  
 

ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ УГОВОРА/ 
Члан 7. 

Наручилац је предвидео могућност повећања/смањења укупне вредности 
уговора под следећим, кумулативно постављеним, условима: 
а) повећање укупне вредности уговора не може прећи 5% укупне вредности уговора; 
б) у тренутку повећања укупне вредности назначене у уговору, постоје расположива 
средства на конту са кога се набавка финансира, сходно Закону о буџету и 
финансијском плану Наручиоца; или -до повећања/смањења укупне вредности уговора 
долази због смање уговорене количине добара. 

Евентуално повећање/смањење укупне вредности уговора врши се на основу 
образложеног захтева лица која су задужена за праћење реализације уговора и 
потврде финансијске службе о расположивости средстава, а по донетој одлуци о 
измени уговора (члан 115. ЗЈН), након чега уговорне стране потписују одговарајући 
анекс уговора. Уколико се стекну напред наведени услови, Испоручилац је обавезан 
да се одазове позиву Наручиоца и да потпише анекс уговора. 
 
 РАСКИД УГОВОРА/ 

Члан 8. 
 Овај Уговор може бити раскинут споразумом уговорних страна сачињеним у 
писменој форми. 
 Свака уговорна страна може једнострано раскинути овај Уговор у случају када 
друга страна не испињава или нередовно испуњава своје уговором преузете обавезе. 
 Страна која намерава да раскине Уговор дужна је другу уговорну страну 
писменим путем обавестити о својој намени. По протеку 7 дана од дана пријема 
писменог обавештења уговор ће се сматрати раскинутим. 
 

Члан 9. 
 Уговорне стране сагласне су да се на овај Уговор у свему имају примењивати 
одредбе Закона о облигационим односима. 
 
 ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ/ 

Члан 10. 
 Уговорне стране се обавезују да ће све спорове у вези са овим Уговором и 
поводом њега решавати споразумно и кроз закључивање Анекса на исти, а за случај 
непостизања споразума прихватају надлежност Привредног суда у Ваљеву .  
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Члан 11. 
 Овај Уговор сачињен је у 6 (шест) истоветних примерака од којих по 3 (три) 
примерка припада свакој од уговорних страна. 
  
 

САСТАВНИ ДЕЛОВИ УГОВОРА  
 
                                                        Члан 12 . 
Саставни делови уговора су:  
1. Понуда Испоручиоца број ...................... од ................2019. године (заведено 

код Наручиоца под бројем ОБВ-01-............. од ..................2019. године), 
2.Образац понуде(Прилог бр.7)  и Прилог бр.3 конкурсне документације (Врста, 

техничке карактеристике, квалитет, количина и опис – спецификација), оверен и 
потписан од стране понуђача, а који је саставни део конкурсне документације. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ЗА НАРУЧИОЦА:                           ЗА ИСПОРУЧИОЦА: 
 
    ........................................                               ............................................. 
            др Зоран Ђурић          
               в.д.директор                                                                             директор   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

НАПОМЕНА: 
Модел уговора  понуђач мора да попуни,  овери печатом и потпише, чиме потврђује да 
је сагласан са садржином уговора који ће наручилац закључити са изабраним 
понуђачем. 
Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да 
модел уговора потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група  
понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће исти потписати и печатом 
оверити. 
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Прилог бр. 16 
 

                       _________________________________________________ 
                                                    ( назив и седиште Наручиоца )  
 
На захтев   _______________________________________________________________ 
                                                       (назив и седиште понуђача) 

 
који као понуђач учествује у поступку јавне набавке медицинског потрошног материјала Партија 
бр. ...........( унети број партије за коју се даје оверена потврда), за период до окончања јавне 
набавке по централном тендеру, а најдуже за једну годину у којој је наручилац Општа болница 
Ваљево, Синђелићева бр.62 (ЈНВВ бр. 13/2019), у циљу доказивања испуњености услова 
сагласно  Чл.45. Закона о јавним набавкама –  списак најважније испоручених добара  од 
01.01.2016. године до дана отварања понуда, извршио испоруку добара истоврсних предмету 
јавне набавк издаје  се следећа 
 

МОДЕЛ ПОТВРДЕ 
 
Понуђач :  ______________________________________________________________ 
                                                        ( назив и седиште понуђача) 
 
је био наш испоручилац      ______________________________________________________ 
    (Партије бр:................. – унети бр.партије и  назив производа за коју се даје оверена потврда) 

 
_____________________________________________________________________ 
 
 
по Уговору бр.. ___________од _______________  у вредности од  _____________________рсд. 
 
по Уговору бр.. ___________од _______________  у вредности од  _____________________рсд. 
 
по Уговору бр.. ___________од _______________  у вредности од  _____________________рсд. 
 
по Уговору бр.. ___________од _______________  у вредности од  _____________________рсд. 
 
по Уговору бр.. ___________од _______________  у вредности од  _____________________рсд. 
 
по Уговору бр.. ___________од _______________  у вредности од  _____________________рсд. 
 
по Уговору бр.. ___________од _______________  у вредности од  _____________________рсд. 
 
по Уговору бр.. ___________од _______________  у вредности од  _____________________рсд. 
 
 
 
 
Лице за контакт са издаваоцем потврде  _________________________________________ 
 
Телефон:_______________________ 
 
У _________________________                 М.П.              _______________________________ 
                                                                                            Овлашћено лице издава оца потврде 
Датум:__________________                                    


