ИНСТИТУТ ЗА ОРТОПЕДИЈУ БАЊИЦА
Број: I-344/2
Датум: 09.04.2021. године
Београд, Михаила Аврамовића бр. 28
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ
Набавка општих хируршких инструмената за рад у Хитној служби,
набавка број 24/2021
Назив наручиоца: Институт за ортопедију Бањица
Адреса наручиоца: Михаила Аврамовића бр. 28
Интернет страница наручиоца: www.iohbb.edu.rs
Врста наручиоца: здравство
Поступка набавке: јавна набавка на коју се закон не примењује по члану 27., став 1, тачка 1. Закона
о јавним набавкама („Службени гласник РС“ број 91/2019)
Предмет набавке: Набавка општих хируршких инструмената за рад у Хитној служби (CPV
33169000 – Хируршки инструменти)
Процењена вредност набавке у динарима без ПДВ: 810.000,00 РСД
Јавна набавка је јединствена и није обликована по партијама.
Критеријум за избор привредног субјекта: Избор најповољније понуде ће се извршити применом
критеријума „цена“ који је исказан у Обрасцу понуде. У случају да два или више привредна субјекта
понуде исту цену, Наручилац ће избор најповољнијег привредног субјекта извршити путем жреба.
Опис предмета набавке/техничка спецификација, рок испоруке добара, гарантни рок и остали
услови и напомене: Дати у наставку позива за подношење понуда.
Начин и услови плаћања: Плаћање је у динарима. Плаћање за испоручена добра ће се врши у року
до 90 дана (у складу са чл. 4 ст. 3 Закона о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним
трансакцијама („Сл. гласник РС“ бр. 119/12, 68/15 ,113/17 и 91/19), а за стварно испоручена добра у
конкретној количини што се констатује Записником о испорученим добрима одговарајуће количине и
квалитета, коју потписују овлашћена лица Наручиоца и Добављача, а према условима из обрасца
понуде.
Обавеза је изабраног понуђача (Добављача) да фактуру/рачун региструје у централном регистру
фактура, приступом одговарајућој веб апликацији Управе за трезор у складу са Законом о роковима
измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама („Службени гласник РС“ број 119/12,
68/15, 113/17 и 91/19) и Правилником о начину и поступку регистровања фактура, односно других
захтева за исплату, као и начину вођења и садржају централног регистра фактура („Службени гласник
РС“ број 7/2018,59/2018 и 8/2019).
Изабрани понуђач (Добављач) се обавезује да фактуру/рачун, након уношења у Централни регистар
фактура, у року од три радна дана, достави на плаћање код Наручоца, Београд, Михаила Аврамовића
бр. 28.
Наручилац ће плаћање извршити на основу испостављене фактуре/рачуна Добављача.
Уз рачун за плаћање, у којем ће обавезно бити наведен број уговора под којим је исти заведен код
Наручиоца, доставити и Записник о извршеној испоруци, потписан од стране представника
Наручиоца и изабраног понуђача (Добављача).
Плаћање по уговору у 2021. години, вршиће се до нивоа средстава обезбеђених Финансијским
планом за 2021. годину, за ове намене.
Циљ спровођења поступка: Поступак се спроводи ради закључења уговора.
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Начин преузимања документације, односно интернет адреса где је документација доступна:
www.iohbb.edu.rs
Начин подношења понуде и рок за подношење понуде: Понуде се понодосе на обрасцима у
прилогу позива за подношење понуда електронским путем на адресу: javne.nabavke@iohbb.edu.rs
заједно са свом захтеваном документацијом.
Понуде доставити најкасније до 12.04.2021. године до 12,00 часова.
Место, време и начин отварања понуда: Отварање понуда је у просторијама Одсека јавних набавки
Института за ортопедију Бањица, ул. Михаила Аврамовића бр. 28, Београд, дана 12.04.2021. године у
12,00 часова.
Контакт:
Институт за ортопедију Бањица
Одсек јавних набавки
тел: 011/6661-624

Београд, 09.04.2021. године
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ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ/ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА
Набавка општих хируршких инструмената за рад у Хитној служби,
број 24/2021

Pozicija

Opis

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Gillies kuka, L, 180mm, 7”
Senn-Miller retraktore, 8x7mm/18x5,5mm, 165mm 6 ½”
Metzenbaum volfram karbid makaze, zakrivljene, 145mm, 5 ¾”
Toennis-Adson volfram karbid makaze, zakrivljene, 175mm, 7”
Gillies volfram karbid iglodržač/makaze, 160mm, 6 1/4”
Kilner volfram karbid iglodržač, zakrivljen, 135mm, 5 ¼”
Adson hirurška pinceta, delikatna, 1x2 zuba, 150mm, 6“
Gillies hirurška delikatna pinceta 1x2, 155mm, 6”
Aluminijumsko dno kontejnera za sterilizaciju, sa dve ručice za nošenje i minimum
po dva mehanizma zaštite od neovlašćene upotrebe i kontaminacije sadržaja
kontejnera, dimenzija 592x274x187mm
Aluminijumski poklopac kontejnera za sterilizaciju, crveni, sa integrisanim filterima,
za 5000 ciklusa, sterilnost materijala 12 meseci, kompatibilan sad nom dimenzija
592x274mm i dvostrukim mehanizmom zaštite od neovlašćene upotrebe i
kontaminacije
Perforirana čelična rešetka (perforacije diam. 4mm na bazi i 2mm na stranicama), sa
zaobljenim nogarama od termostabilne plastike, ručke se zaustavljaju u tri položaja,
dimenzija 485x253x106mm
Silikonska podloga sa perforacijama, dimenzija 472x242mm

10.

11.

12.

Jedinica
mere
kom.
kom.
kom.
kom.
kom.
kom.
kom.
kom.
kom.

Količina
8
6
6
6
8
8
5
5
1

kom.
1
kom.
1
kom.

1

ОСТАЛИ УСЛОВИ - НАПОМЕНА:
Привредни субјекат је у обавези да уз понуду, електронским путем, достави следеће доказе
(скениране):
1) ВАЖЕЋЕ РЕШЕЊЕ АЛИМС о дозволи за стављање у промет добара која се нуде за све позиције
(„Службени гласник РС“ бр. 30/2010, 107/2012, 105/2017-др. закон и 113/2017-др.закон),
2) РЕШЕЊЕ МИНИСТАРСТВА ЗДРАВЉА РС о бављењу прометом медицинским средствима
3) Оригинални каталог, извод из каталога или “tehnical data sheet” произвођача, који треба да садржи
слику инструмента са каталошким бројем, из кога се недвосмислено може утврдити да понуђени
инструмент одговара спецификацији
4) Потврду да су предметна добра произведена у сладу са стандардом ISO9001
5) Потврду да су предметна добра поседују CE Sertifikat
5) Доказ о пореклу, произвођачу и исправности добара
6) Доказ о усаглашености са директивом EU 93/42/EC
7) Студију, као доказ о валидацији, спроведеној од стране акредитоване и сертификоване
лабораторије (САД или ЕУ), којим се потврђује рок стерилности материјала у контејнерима, минимум
365 дана од дана стерилизације – ЗА ПОЗИЦИЈУ 10

Контакт:
Институт за ортопедију Бањица
Одсек јавних набавки
тел: 011/6661-624

Београд, 09.04.2021.године
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ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ
Набавка општих хируршких инструмената за рад у Хитној служби,
број 24/2021

ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ
Назив понуђача
Адреса понуђача
Матични број
ПИБ
Шифра делатности
Назив банке и број рачуна
Особа за контакт
Е-маил
Телефон/факс
Овлашћено лице
ПОНУДА број _______
Pozicija

Opis

1.

Gillies kuka, L, 180mm, 7”
Senn-Miller
retraktore,
8x7mm/18x5,5mm, 165mm 6 ½”
Metzenbaum volfram karbid makaze,
zakrivljene, 145mm, 5 ¾”
Toennis-Adson
volfram
karbid
makaze, zakrivljene, 175mm, 7”
Gillies
volfram
karbid
iglodržač/makaze, 160mm, 6 1/4”
Kilner volfram karbid iglodržač,
zakrivljen, 135mm, 5 ¼”
Adson hirurška pinceta, delikatna, 1x2
zuba, 150mm, 6“
Gillies hirurška delikatna pinceta 1x2,
155mm, 6”
Aluminijumsko dno kontejnera za
sterilizaciju, sa dve ručice za nošenje i
minimum po dva mehanizma zaštite
od
neovlašćene
upotrebe
i
kontaminacije sadržaja kontejnera,
dimenzija 592x274x187mm
Aluminijumski poklopac kontejnera za
sterilizaciju, crveni, sa integrisanim
filterima, za 5000 ciklusa, sterilnost
materijala 12 meseci, kompatibilan
sad nom dimenzija 592x274mm i
dvostrukim mehanizmom zaštite od
neovlašćene upotrebe i kontaminacije
Perforirana
čelična
rešetka
(perforacije diam. 4mm na bazi i 2mm
na stranicama), sa zaobljenim
nogarama od termostabilne plastike,
ručke se zaustavljaju u tri položaja,
dimenzija 485x253x106mm

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.

10.

11.

Jedinica
mere
kom.

Količina

Kataloški broj

Cena po J.M.
(RSD bez PDV)

Ukupna cena
(RSD bez PDV)

8

kom.

6

kom.

6

kom.

6

kom.

8

kom.

8

kom.

5

kom.

5

kom.

1

kom.

1

kom.

1
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12.

Silikonska podloga sa perforacijama,
dimenzija 472x242mm

kom.

1
Ukupno RSD bez PDV:
PDV:
UKUPNO RSD SA PDV:

Рок испоруке: Рок испоруке је _______ дана (максимум 45) од дана ступања на правну снагу уговора.
Гарантни рок: ______________ месеци (минимум 12) од дана испоруке добара.
Рок важности понуде: _____ дана (не мање од 30 дана) од дана отварања понуда.
Начин и услови плаћања: Плаћање је у динарима. Плаћање за испоручена добра ће се врши у року
до 90 дана (у складу са чл. 4 ст. 3 Закона о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним
трансакцијама („Сл. гласник РС“ бр. 119/12, 68/15 ,113/17 и 91/19), а за стварно испоручена добра у
конкретној количини што се констатује Записником о испорученим добрима одговарајуће количине и
квалитета, коју потписују овлашћена лица Наручиоца и Добављача, а према условима из обрасца
понуде.
ОСТАЛИ УСЛОВИ - НАПОМЕНА:
Привредни субјекат је у обавези да уз понуду, електронским путем, достави следеће доказе
(скениране):
1) ВАЖЕЋЕ РЕШЕЊЕ АЛИМС о дозволи за стављање у промет добара која се нуде за све позиције
(„Службени гласник РС“ бр. 30/2010, 107/2012, 105/2017-др. закон и 113/2017-др.закон),
2) РЕШЕЊЕ МИНИСТАРСТВА ЗДРАВЉА РС о бављењу прометом медицинским средствима
3) Оригинални каталог, извод из каталога или “tehnical data sheet” произвођача, који треба да садржи
слику инструмента са каталошким бројем, из кога се недвосмислено може утврдити да понуђени
инструмент одговара спецификацији
4) Потврду да су предметна добра произведена у сладу са стандардом ISO9001
5) Потврду да су предметна добра поседују CE Sertifikat
5) Доказ о пореклу, произвођачу и исправности добара
6) Доказ о усаглашености са директивом EU 93/42/EC
7) Студију, као доказ о валидацији, спроведеној од стране акредитоване и сертификоване
лабораторије (САД или ЕУ), којим се потврђује рок стерилности материјала у контејнерима, минимум
365 дана од дана стерилизације – ЗА ПОЗИЦИЈУ 10

Датум: _______________

М.П.

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА
____________________________________
ПОТПИС ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА
_____________________________________
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