
РЕПУБЛИКА  СРБИЈА 

ГРАДСКИ ЗАВОД ЗА ХИТНУ МЕДИЦИНСКУ ПОМОЋ 

11000 Београд, Булевар Франше д' Епереа 5 

   Београд  194 Тел./факс: 3613-489 • Тел. центр.: 3615-001, 3614-690 

Жиро-рачун; 840-619661 -53 • МБ 07030860 • ПИБ 100220284 

                                    Број   2233  Датум  11.02.2015 

 
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА 

Врста поступка:отворени поступак 

 

Број јавне набавке: 4/15 

 

 

Општи подаци о набавци: 

 1) Назив, адреса и интернет страна наручиоца:“ Градски завод за хитну медицинску помоћ Београд “, Улица 

Франше д`Епереа 5 ,11000 Београд ; Матични број: 07030860 ; Шифра делатности : 8621;  Порески 

индетификациони број: 100220284 ; Подрачун код Трезора: 840-619661-53 ; Факс: +381 11 3613 489 ; Телефон 

+381 11 3615 663 ; интернет страна наручиоца :  www.beograd194.rs 

2) врста поступка: отворени поступак 

3) предмет јавне набавке: ДОБРА -Набавка медицинских средстава и осталих материјала 

4) контакт лице:Данијела Лекић +381 11 3615 663;  

електронска адреса: danijela.lekic@beograd194.rs  

 

Подаци о предмету јавне набавке: 

 Опис предмета јавне набавке: Предмет јавне су ДОБРА - Набавка медицинских средстава и осталих 

материјала за потребе Градског завода за хитну медицинску помоћ Београд .Предмет јавне набавке је 

обликован у партијама, односно 45 (четрдесет и пет) партија. Ознака из општег речника набавки: 

 

 33140000- медицински потрошни материјал 

 33631600- антисептици и дезинфицијенси 

 19520000- производи од пластичних материјала 

 

1 Hidrofilna sterilna Gaza  1/4m  

2 Hidrofilna sterilna Gaza  1/2m  

3 Hidrofilna sterilna gaza  1m  

4 Zavoj 6cm x 5m  

5 Vata sanitetska a' 1kg-100%pamuk 

6 Flaster  2,5cm x 5m - platnena podloga 

7 Medicinski flaster za male rane od netkanog materijala sa cetil piridinijum hloridom  a 20kom 

8 Turban zavoj  br 2/1m ;  Br 5/1m   

9 Sterilni špric za jednokratnu upotrebu a' 2 ml  

10 Sterilni špric za jednokratnu upoterbu a' 5 ml  

11 Sterilni špric za jednokratnu upoterbu  a' 10ml  

12 Sterilni špric za jednokratnu upoterbu a' 20 ml  

13 Injekcione Igle za jednokratnu upotrebu, sterilne    0,8 x 0,40 

14 Injekcione Igle za jednokratnu upotrebu, sterilne    0,45x 13mm 

15 Sistem za infuziju 

16 Lopatice drvene -špatule 
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17 Lopatice drvene sterilne – špatule 

18 Pregledne Rukavice - latex   

19 Intravenske kanile   18G ; 20G; G22 

20 Esmarhova poveska 

21 Bebi sistemi 

22 Air way  od broja 1 do 5 

23 Endotrahealni tubus sa balonom od broja  3,5 do 9,5 

24 Maska za kiseonik za decu  

25 Maska za kiseonik za odrasle  

26 Nazalni oksigen set 

27 Štipaljka za pupcanu vrpcu 

28 Etanol  70% farmaceutski  a 1 l   

29 Plastične  Bocice   a 100ml za farmaceutsku upotrebu 

30 Test trake za merenje glukoze u krvi za aparat ACCU-CHEK Active 

31 Test trake za merenje glukoze u krvi za aparat PRECISION 

32 Sterilni hirurški nožići br. 11 

33 Aspiracioni kateter 

34 Polietilenske rukavice 

35 Dvoslojni prekrivač 

36 Sterilni tupferi sa alkoholom 

37 Pedijatrijski intraosealni infuzioni big sistem 

38 Standardni infuzioni set za volumetrijsku pumpu ALARIS GW 

39 Termoizolacioni prekrivač 

40 Maska epidemiološka 

41 EKG electrode za holter  SKINTACT F55 , ili ekvivalent 

42 EKG electrode sa gelom FSRG 1 , ili ekvivalent 

43 Gel za EKG od 260 g 

44 Gel za Ultrazvuk od 1kg 

45 Film za ultrazvuk 

 

Услови за учествовање у поступку (право учешћа,докази о испуњености услова): 

 Право учешћа имају сва заинтересована правна и физичка лица која испуњавају обавезне услове за учешће у 

поступку јавне набавке у складу са чланом 75. и 76. Закона о јавним набавкама,а испуњеност ових услова 

дужни су да докажу на начин прописан чланом 77. Закона о јавним набавкама,ближе одређен конкурсном 

документацијом. 

 

Критеријум и елементи критеријума за избор најповољније понуде: 

Као критеријум за оцењивање и избор најповољније понуде утврђује се „најнижа понуђена цена“. 

 

Увид и преузимање конкурсне документације: 

Конкурсна документација се може преузети са Портала јавних набавки као и сајта Градског завода за хитну 

медицинску помоћ Београд www.beograd194.rs.Такође,може се преузети у Градском заводу за хитну 

медицинску помоћ Београд,Франше д`Епереа 5,у писарници (соба 14),сваког радног дана од 8:00 – 14:00 

часова,ком приликом је представник понуђача обавезан да достави писано овлашћење за преузимање. 
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Подношење понуда ( рок, место, време, начин, назнака ): 

Понуде се достављају непосредно,у затвореној коверти или кутији,затворене на начин да се приликом 

отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара, а са назнаком: „Понуда за ЈАВНУ 

НАБАВКУ БРОЈ: 4/15 ДОБРА – Набавка медицинских средстава и осталих материјала партија/е број 

_______, - НЕ ОТВАРАТИ“ на адресу : „Градски завод за хитну медицинску помоћ Београд “, 11000 Београд, 

Франше д`Епереа 5 (писарница соба 14). На полеђини коверте назначити назив 

понуђача,адресу,телефон,особу за контакт.Печатом оверити место затварања понуде. 

Понуда са варијантама није дозвољена. Понуда са варијантама биће одбијена. 

Понуде се припремају и подносе у складу са Законом о јавним набавкама („Сл.гласник РС“ број 124/2012) и 

конкурсном документацијом. 

Рок за подношење понуда је 30 дана од дана објављивања позива за подношење понуда на Порталу јавних 

набавки. Благовременом понудом сматраће се понуда приспела на адресу Завода до 13.03.2015 године до 

10,00 часова, без обзира на начин доставе. Ако понуђач поднесе понуду за све партије,она мора бити поднета 

тако да се може оцењивата свака партија посебно. Понуда приспела по истеку датума и сата одређених у 

Позиву за подношење понуде, сматраће се неблаговременом, наручилац ће је по окончању поступка отварања 

вретити неотворену на адресу понуђача или овлашћеном представнику, уколико исти присуствује поступку 

јавног отварања понуда, са назнаком да је неблаговремена. 

 

Отварање понуда (место,време,присуство заинтересованих): 

Јавно отварање понуда обавиће се комисијски, 13.03.2015 године,у сали за састанке Градског завода за хитну 

медицинску помоћ Београд,11000 Београд, Франше д`Епереа 5,  са почетком у 10,15 часова. Наручилац 

задржава право да промени време отварања понуда,о чему ће понуђачи бити благовремено обавештени. 

Представници понуђача пре почетка јавног отварања понуда подносе оверено и потписано пуномоћје за 

учешће у поступку отварања понуда. Број пуномоћја и име представника понуђача се уписује у Записник о 

отварању понуда. 

 

Рок за доношење одлуке о избору најповољније понуде: 

Одлука о избору најповољније понуде биће донета у року од 25 дана од дана јавног отварања понуда и 

доставиће се понуђачима у року од 3 дана. 

 

Рок важења понуде  
Рок важења понуде одређује наручилац и тај рок се обавезно наводи у понуди, али не може бити краћи од 60 

дана од дана отварања понуда. 

 

Контакт (особа,место,време,број телефона): 

За ближе информације заинтересовани понуђачи се могу обратити сваког радног дана на телефон: +381 11 

3615 663 – Данијела Лекић; електронска адреса: danijela.lekic@beograd194.rs 

 

Напомена наручиоца:  

Због великог броја партија у предметном поступку јавне набавке, а ради ефикаснијег и бржег уноса 

података у Записник о јавном отварању понуда, наручилац обавештава понуђаче да на интернет 

страници наручиоца www.beograd194.rs , могу преузети табеле из прилога број 3 и прилога број 7 из 

конкурсне документације у excel-u у које ће уносити захтеване податке само у поља која су означена 

сивом бојом. Овако попуњене табеле, понуђачи треба да сниме на CD и доставе у коверти уз понуду. 

Наручилац неће одбити понуде понуђача који у оквиру својих понуда не доставе податке на CD-у. 

Наручилац посебно напомиње да је за оцену понуда меродавна само она понуда која је поднета у писаној 

форми на обрасцима из конкурсне документације. 

 
 


