
Наручилац: Дом здравља „Земун“  
Број:03/1171-3 
Датум:08.04.2015 године. 

На основу члана 63.став 1. Закона о јавним набавкама(“Сл. гласник 
РС”бр.124/2012”) Комисија за јн 03/2015  Санитетски потрошни материјал : 

 

                   ИЗМЕНУ И ДОПУНУ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 

Ако наручилац у року предвиђеном за подношење понуда  измени или 
допуни конкурсну документацију, дужан је да без одлагања измене или 
допуне објави на порталу ЈН и на својој интернет страници. 

 

На страни 3. у КД за ЈН 03/2015- Санитетски потрошни материјал Наручилац је 
навео: 

ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 
 

• Опис предметне набавке, назив и ознака из општег речника набавке: 
Добра- „ Санитетски потрошни материјал “, 

 
• Набавка је обликована по партијама, 8 (осам) партија,  

назив и ознака из ОРН: 33140000 
 

Партија 1-  МЕДИЦИНСКИ ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ (медицинска пластика)  

Партија 2  - ЗАВОЈНИ И САНИТЕТСКИ МАТЕРИЈАЛ  

Партија 3 - ФАРМАЦЕУТСКЕ ХЕМИКАЛИЈЕ  

Партија 4 – РО ФИЛМОВИ  

Партија 5 – ФИКСИР И РАЗВИЈАЧ ЗА РО ФИЛМОВЕ 

Партија 6 - ГИНЕКОЛОШКИ МАТЕРИЈАЛ  

Партија 7 - ОСТАЛИ  МАТЕРИЈАЛ  

Партија 8  -TRAKE ZA ŠEĆER  

 

 

 



На страни 3. у КД за ЈН 03/2015- Санитетски потрошни материјал Наручилац врши 
измену која гласи: 

ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 
 

• Опис предметне набавке, назив и ознака из општег речника набавке: 
Добра- „ Санитетски потрошни материјал “, 

 
• Набавка је обликована по партијама, 10 (десет) партија,  

назив и ознака из ОРН: 33140000 
 

Партија 1-  ШПРИЦЕВИ И ИГЛЕ 

Партија 2  - ЗАВОЈНИ И САНИТЕТСКИ МАТЕРИЈАЛ  

Партија 3 - ФАРМАЦЕУТСКЕ ХЕМИКАЛИЈЕ  

Партија 4 – РО ФИЛМОВИ  

Партија 5 – ФИКСИР И РАЗВИЈАЧ ЗА РО ФИЛМОВЕ 

Партија 6 - ГИНЕКОЛОШКИ МАТЕРИЈАЛ  

Партија 7 - ОСТАЛИ  МАТЕРИЈАЛ  

Партија 8  -TRAKE ZA ŠEĆER  

Партија 9 -  СЕТОВИ ЗА ИНФУЗИЈУ 

Партија 10 – РУКАВИЦЕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Образац 4. Образац понуде 

На страни 13. у КД за ЈН 03/2015- Санитетски потрошни материјал Наручилац врши измену која 
гласи: 

На основу позива за достављање понуда за јавну набавку бр. 03/2015.  – „Санитетски 

потрошни материјал“, обликована по партијама, достављамо вам следећу: 

                                                ПОНУДУ  бр_____ 

 
1 2 3 4 5 6 7      8     9    10 

 
 (Заокружити Партије за које понуђач доставља понуду) 

1.1. Комерцијални подаци понуде - Табела 3. 
 

Укупна вредност понуде изражена у динарима без ПДВ-а:  

Словима: 

ПДВ:  

Укупна вредност понуде изражена у динарима са ПДВ-ом  

Словима: 

 

2. Рок испоруке је _________ (не дуже од 3 дана) од дана  поруџбине. 

3. За извршење јавне набавке ангажујемо ____( ______)подизвођача (уписати број подизвођача).                                                           
словима             

4. Уз понуду прилажемо прилоге и доказе тражене конкурсном документацијом. 

5. Важност понуде износи ____  ( _____________________)словима,  дана од дана отварања 
понуда ( не  краћи од 60 дана ).                   

  6. Начин плаћања: ________ не краћи од 60 , не дужи од 90 дана. 

Датум:    _______________          ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА 

                                                                                M.П              ____________________________________ 

        ПОТПИС  ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА 

       ____________________________________ 



Образац 5. Образац структуре цена 

На страни 15. у КД за ЈН 03/2015- Санитетски потрошни материјал Наручилац 
врши измену која гласи: 

Спецификације санитетског потрошног материјала  

по партијама 

Дато у посебном прилогу – Образац – СТРУКТУРА ЦЕНЕ  (10 партија) 

 
УСЛОВ ЗА ИСПРАВНОСТ ПОНУДЕ ЈЕ: 

 
1.Понуђач је дужан да достави овлашћење издато од стране произвођача или увозника 
понуђених добара да је овлашћени дистрибутер на основу којих се може недвосмислено 
утврдити да ће понуђач у периоду важења уговора располагати са понуђеном количином 
добара, односно да ће обезбедити сигурну испоруку. 

2.Понуђач је дужан да поседује Сертификат ИСО 9001. 

3.Нуђење свих артикала из једне партије. 
 
4.За партију 8-Траке за шећер- понуђач је у обавези да обезбеди 25 ком. апарата од итог 
произвођача као и траке за шећер. Понуђач је у обавези да апарате достави приликом 
прве испоруке по налогу наручиоца. 
 
5.Тражени узорци за поједине партије  пакују у одвојеној целини и достављају заједно са 
понудом у року који је одређен за доставу исте. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Партија 1. ШПРИЦЕВИ И ИГЛЕ 

Red 
br. 

NAZIV ARTIKLA 
PROIZVOĐAČ 

 

NAČIN 
PAKOVANJA 

KOLIČINA 

 
CENA /j.mere 

UKUPNO sa 
PDV-om 

1 2 3 4 5 6 7 

1 
Špric 2 ml.nipro ili 
‘’oдговарајуће’’   

  kom. 92000   

2 
Špric 5 ml.nipro ili 
‘’oдговарајуће’’       

  kom. 85000   

3 
Špric10ml.nipro ili 
‘’oдговарајуће’’    

  kom. 27000   

4 
Špric20ml.nipro ili 
‘’oдговарајуће’’     

  kom. 1200   

5 Igla 0,8 nipro ili ‘’oдговарајуће’’            kom. 170000   

6 Igla 0,9 nipro ili ‘’oдговарајуће’’            kom. 30000   

7 igla 0.45 nipro ili‘’oдговарајуће’’            kom. 15000   

8 
Igla 0,6 x 30 mm nipro ili 
‘’oдговарајуће’’   

  kom. 10000   

9 
Igla 0,5 x 16 mm nipro ili 
‘’oдговарајуће’’   

  kom. 7000   

10 
Igla 0,5 x 25 mm nipro ili 
‘’oдговарајуће’’   

  kom. 7500   

11 Igla 1,2 nipro ili ‘’oдговарајуће’’            kom. 30000   

19 
infuzioni set sa integrisanim 
regulatorom protokola 

  kom. 30   

UKUPNO sa PDV  

PDV %  

UKUPNO sa PDV-om  

                                                                                     PEČAT I POTPIS PONUĐAČA 

                                                                                  _________________________ 

Datum  _____________ 



Polipropilenski cilindar šprica i specijalni elastomer dihtung na klipu.  

Kretanje klipa treba da bude glatko I precizno duž cele unutrašnjosti cilindra šprica. 

Špric treba da bude proziran i da omogući brzo i precizno očitavanje.  

Špric ne sme da ispušta sadržaj ni prilikom uvlačenja ni prilikom aplikacije sadržaja. 

Igla mora da dihtuje na kljun šprica bez puštanja tečnosti I nesme da padne sa kljuna šprica.  

Zid igle treba da bude ultra tanak I u odnosu na konvencionalne da brže ubacuje lek u organizam. 

Igla treba da ima zaoštren vrh koji ima mogućnost prodiranja u tkivo glatko i sa minimalnom traumom. 

Dostaviti po 40 komada uzoraka špriceva svih traženih veličina. 

Dostaviti po 100 komada uzoraka igala svih traženih veličina. 

Uzorci će biti ispitani neposredno u praksi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Партија 9. СЕТОВИ ЗА ИНФУЗИЈУ 

Red 
br. 

NAZIV ARTIKLA 
PROIZVOĐAČ 

 

NAČIN 
PAKOVANJA 

KOLIČINA 

 
CENA /j.mere 

UKUPNO sa 
PDV-om 

1 2 3 4 5 6 7 

1 sis, za inf.   kom. 7000   

2 bebi sist.   kom. 500   

3 i.v.kanila   kom. 300   

4 
infuzioni set sa integrisanim 
regulatorom protokola 

  kom. 30   

UKUPNO sa PDV  

PDV %  

UKUPNO sa PDV-om  

                                                                                     PEČAT I POTPIS PONUĐAČA 

 

                                                                                  _________________________ 

Datum  _____________ 

 

Dostaviti po 10 komada uzoraka za stavku: 1, 2 i 3. 

Dostaviti 5 komada uzoraka za stavku 4. 

Uzorci će biti ispitani neposredno u praksi. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Партија 10. РУКАВИЦЕ 

Red 
br. 

NAZIV ARTIKLA 
PROIZVOĐAČ 

 

NAČIN 
PAKOVANJA 

KOLIČINA 

 
CENA /j.mere 

UKUPNO sa 
PDV-om 

1 2 3 4 5 6 7 

1 
Rukavice Latex Mediflex ili 
‘’oдговарајуће’’   

  kom. 225000   

2 Rukavice PVC   kom. 50000   

3 
rukavice za hemijsku zaštitu i 
kiseline vel. 10 

  par 12   

UKUPNO sa PDV  

PDV %  

UKUPNO sa PDV-om  

 

                                                                                     PEČAT I POTPIS PONUĐAČA 

 

                                                                                  _________________________ 

Datum  _____________ 

Rukavice latex – prirodni latex, glatke, talkirane, pakovane po 100 kom. Na kutiji je potrebno da bude 
otvor za uzimanje rukavica, univerzalne za obe ruke. 

Dostaviti po 100 kom. uzoraka.  

Uzorci će biti ispitani neposredno u praksi. 

 

 

 

 

 

 



 

Образац 11. Модел Уговора 

На страни 36. у КД за ЈН 03/2015- Санитетски потрошни материјал Наручилац врши измену која 
гласи: 

11.   МОДЕЛ  УГОВОРА 

Модел уговора понуђач је у обавези да попуни, овери печатом и потпише на крају, чиме потврђује 
да је упознат са елементима уговора и да их у потпуности прихвата.  

У околностима када понуду подноси група понуђача, Модела уговора потребно је да парафира и 
овери печатом овлашћено лице групе понуђача на крају, уколико га је група овластила, чиме потврђује да 
прихвата све елементе уговора. 

Уколико група понуђача наступа равноправно, онда је потребно да овлашћена лица сваког од 
чланова групе понуђача, модела уговора парафирају и овере печатом на крају, чиме потврђују да прихватају 
све елементе уговора. 

            За све партије које се нуде, доставља се један модел уговора, са обавезом означавања у моделу 
уговора партија које се нуде (заокруживањем броја партије). 

1 2 3 4 5 6 7  8      9    10 

У Г О В О Р 
ЗА НАБАВКУ И ИСПОРУКУ 

Уговорне стране: 

НАРУЧИЛАЦ:   Дом здравља „Земун“-Земун,ул. Рада Кончара 46,                                                
МБ:7041632,ПИБ:100203635,бр.рачуна:840-626661-05 кога заступа  директор др Ксенија Узуновић 

                         ( у даљем тексту: „НАРУЧИЛАЦ“ ) 

И 

ИСПОРУЧИЛАЦ:             ____________________________,МБ______________, ПИБ______________, 
број рачуна___________________,кога заступа директор _____________________________ (у даљем тексту: 
„Испоручилац“) 

Уговорне стране констатују: 

- да је Наручилац на основу чл. 32. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС" број 124/2012 - у 
даљем тексту: ЗЈН) спровео отворени поступак, јавне набавке добара „Санитетски потрошни материјал“, 
за потребе Дома здравља „Земун“, за текућу 2015. годину, до утрошка уговорених количина, односно 
уговорених финансијских средстава. 

-да је Испоручилац дана  .2015. године поднео понуду дел. бр. _____________ од ____________ године 
(понуђач уписује свој заводни број и датум),  која је заведена код Наручиоца под бројем ______________ од 
_____________ године (понуђач не попуњава овај податак, која се сматра саставним делом овог уговора. 
Саставни део уговора је техничка спецификација. 

- да је Наручилац на основу понуде Испоручиоца и Одлуке о додели уговора дел. број___________   од 
________ .2015. године (понуђач не попуњава овај податак) изабрао Добављача за испоруку добара 
захтеваних у конкурсној документацији. 

                                                                     36 


	ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
	ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
	Партија 1. ШПРИЦЕВИ И ИГЛЕ
	PEČAT I POTPIS PONUĐAČA
	_________________________
	Datum  _____________
	Партија 9. СЕТОВИ ЗА ИНФУЗИЈУ
	PEČAT I POTPIS PONUĐAČA
	_________________________
	Datum  _____________
	Партија 10. РУКАВИЦЕ
	PEČAT I POTPIS PONUĐAČA
	_________________________
	Datum  _____________
	Dostaviti po 100 kom. uzoraka.
	У Г О В О Р
	ЗА НАБАВКУ И ИСПОРУКУ
	36

