
 
 
 
 
  
 

 
 
 
 

 
Предмет: I - Измена и допуна конкурсне документације за ЈНВВ 12/2015 

САНИТЕТСКИ МАТЕРИЈАЛ 
 
 
 
 
 

 Обавештавамо понуђаче да је конкурсна документација за ЈНВВ 12/2015 
САНИТЕТСКИ МАТЕРИЈАЛ измењена у делу: 
 
1. III  ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС 
ДОБАРА, РАДОВА ИЛИ УСЛУГА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И 
ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА, МЕСТО 
ИЗВРШЕЊА ИЛИ ИСПОРУКЕ ДОБАРА, ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ УСЛУГЕ И СЛ. 
на страни бр.6, партија 6. Алергени, ставка 6.1. у којој се на крају бришу речи " paraziti 
zita". 
 
2. VII  ОБРАЗАЦ  СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ на страни бр.25, партија 6. Алергени, ставка 6.1. 
у којој се на крају бришу речи "" paraziti zita". 
 
3. V УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ, тачка 17. 
ПОДНОШЕЊЕ  ПОНУДЕ, на страни бр.15, брише се "Део документације који се 
односи на овлашћења мора бити организован на следећи начин: Сва овлашћења морају 
бити увезана у целину са сваком страном обележеном редним бројем. Понуђач је дужан 
да уз овлашћења достави и спецификацију свих овлашћења достављених у 
документацији која треба да садржи укупан број страна, редни број стране/а 
појединачног овлашћења и назив произвођача на кога се односи овлашћење." 
 
 
 
 

Измењене старнице конкурсне документације се налазе у наставку овог документа. 
 
 
 
 
Пожаревац                                                                               Комисија за ЈНВВ 12/2015 
28.09.2015. 

Дел.број 02-842 
Датум 28.09.2015. 
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5.9. Sistem za infuziju sa regulatorom za precizno  
doziranje, pvc free (brojac ml/h) kom 500         

  
      5.10. Infuzioni sistem sa filterom za vazduh I filterom za 

                      tecnost na kraju tubinga bez DEHP-a kom 1200         
    

6 Алергени   

  

6.1. Inhalacioni alergeni-polen korova, polen trave, polen  
drveca, kucna prasina, perje, dlaka psa, dlaka  
macke, buđ, duvan kom  38         

  6.2. Alergen-histamin kom  4         
  6.3. Alergen-dermatofagoides kom  4         

    
7 Електроде за привремени pace- maker   
  7.1. Elektrode za privremeni  pace-maker kom 4         

    
8 Материјал за стерилизацију   
  8.1. Bakterioloski filter  kom 15         
  8.2. Filter za omeksavanje vode kom 12         
  8.3. Autoklav traka za aparat Getinge HS 6610 kom 30         
  8.4. Igle crvene za pisac za autoklav (disposable markers) kom 20         
  8.5. Igle plave za pisac za autoklav kom 20         
  8.6. Bakterijsko filter platno 600x300 kom 90         

    
9 Уреаза тестови   
  9.1. Ureaza testovi kom 150         

    
10 Желатински ресорбтивни сунђер- локални хемостатски агенс   

  
10.1. Želatinski resorbtivni sunđer - lokalni hemostatski 
 agens površine 30-40cm2 kom 10         

    

11 
Синтетички ресорбтивни упредени конац – полигликолна киселина, полиглактин и 
еквивалент   

  
11.1. Resorbtivni sintetički upredeni konac N0 bez igle 
 70cm, od 5 do 8 konaca u kesici kesice 2         

    
12 Имплантанти за дојку   
  12.1. Implantati za dojku kom 4         



Конкурсна документација у отвореном поступку за јавну набавку 
добара – Санитетски материјал ЈНВВ бр.12/2015 

25/41 

  
 

6 Алергени   

  

6.1. Inhalacioni alergeni-polen korova, polen trave, polen 
 drveca, kucna prasina, perje, dlaka psa, dlaka macke, 
 buđ, duvan kom  38       

  6.2. Alergen-histamin kom  4       
  6.3. Alergen-dermatofagoides kom  4       

  ukupno:     
7 Електроде за привремени pace- maker   
  7.1. Elektrode za privremeni  pace-maker kom 4       

  ukupno:     
8 Материјал за стерилизацију   
  8.1. Bakterioloski filter  kom 15       
  8.2. Filter za omeksavanje vode kom 12       
  8.3. Autoklav traka za aparat Getinge HS 6610 kom 30       
  8.4. Igle crvene za pisac za autoklav (disposable markers) kom 20       
  8.5. Igle plave za pisac za autoklav kom 20       
  8.6. Bakterijsko filter platno 600x300 kom 90       

  ukupno:     
9 Уреаза тестови   
  9.1. Ureaza testovi kom 150       

  ukupno:     
10 Желатински ресорбтивни сунђер- локални хемостатски агенс   

  
10.1. Želatinski resorbtivni sunđer - lokalni hemostatski 
 agens površine 30-40cm2 kom 10       

  ukupno:     

11 
Синтетички ресорбтивни упредени конац – полигликолна киселина, полиглактин и 
еквивалент   

  
11.1. Resorbtivni sintetički upredeni konac N0 bez igle 
 70cm, od 5 do 8 konaca u kesici kesice 2       

  ukupno:     
12 Имплантанти за дојку   
  12.1. Implantati za dojku kom 4       

  ukupno:     
13 Газа, компресе   
  13.1. Zavoj od gaze 4cm x 10m kom. 200       
  13.2. Zavoj od gaze 15cm x 10m kom. 200       
  13.3. Nesterilna gaza hidrofilna 80cm x 100m kom. 1750       
  13.4. Nesterilna gaza hidrofilna 80cm x 20m u rolni kom. 20       
  13.5. Nesterilna kompresa sa RTG nitima 40cm x 40cm kom. 100       

  ukupno:     
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17.  ПОДНОШЕЊЕ  ПОНУДЕ 
 
1. Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште. 
2. Понуђач подноси понуду у затвореној коверти или кутији, затворену на начин да се приликом  
отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара. 
3. Понуђач може да поднесе само једну понуду. 
4. Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди 
или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда. 
5. Неопходно је да сви документи поднети у понуди буду повезани траком 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 у супротном ће бити одбијена као 
неприхватљива.  
 
6. Понуду са доказима о испуњености услова из конкурсне документације доставити у затвореној 
коверти или кутији на адресу: Општа болница Пожаревац, улица Братства Јединства 135, 12000 
Пожаревац, са назнаком: 
 
 
„ Понуда за јавну набавку добра  –  санитетски материјал,  партија _________________ , ЈН бр. 12/2015 - 
НЕ ОТВАРАТИ“  
(на линију уписати број партије за коју се подноси понуда с тим што се може навести група партија 
навођењем од – до) “  
 
 
Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се понуда налази, 
обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу приспећа. Уколико је 
понуда достављена непосредно наручулац ће понуђачу предати потврду пријема понуде. У потврди о 
пријему наручилац ће навести датум и сат пријема понуде.  
   
7. На полеђини коверте или кутије мора бити исписан тачан назив, адреса, бр.телефона и контакт особа 
понуђача.  
8. У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду, на начин 
који је одређен за подношење понуде. 
9. Благовремена понуда је понуда примљена од стране наручиоца у року одређеном у позиву за 
подношење понуде. 
10. Ако је понуда поднета по истеку рока за подношење понуде, сматраће се неблаговременом, а 
наручилац ће по окончању поступка отварања понуда вратити неотворену понуђачу, са назнаком да је 
поднета неблаговремено. 
 
 
18.  ТРОШКОВИ  ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ 
 
1. Понуђач може да у оквиру понуде достави укупан износ и структуру трошкова припремања понуде. 
2. Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца 
накнаду трошкова. 
3. Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, наручилац је дужан 
да понуђачу надокнади трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио 
накнаду тих трошкова у својој понуди. 
 
19.  НАЧИН ОЗНАЧАВАЊА ПОВЕРЉИВИХ ПОДАТАКА У ПОНУДИ 
 
1. Наручилац ће чувати као поверљиве све податке о понуђачима садржане у понуди који су посебним 
прописима утврђени као поверљиви и које је као такве понуђач означио у понуди. 
2. Наручилац ће као поверљиве третирати податке у понуди који су садржани у документима који су 
означени као такви, односно, који у горњем десном углу садрже ознаку ’’ПОВЕРЉИВО’’, као и испод 
поменуте ознаке потпис овлашћеног лица понуђача.Уколико се као поверљив сматра само одређени 
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