
I. Дом здравља „Др Милутин Ивковић“ Палилула 
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Број: 3657 
Датум: 11.05.2018. 
 
 

Измене и допуне конкурсне документације 
 
 
 
Предмет: Измене Конкурсне документације број 3040 од 20.04.2018. године за јавну набавку Д 7 

„Санитетски потрошни материјал“. 
 
 
 
Врши се измена Конкурсне документације за јавну набавку  Д 7, „Санитетски потрошни 
материјал“, тако што се мења ,  
 
У делу IV. 2. Додатни услови за учешће у поступку јавне набавке из члана 76. Закона о јавним набавкама 
(„Сл. гласник РС“ бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015). 
 
Брише се: 
 

Услов 1) Да је свако наведено добро регистровано код надлежног органа уколико подлеже 
регистрацији према позитивним прописима Републике Србије (детаљан опис у Прилогу 2.). 
 
Уколико добро не подлеже регистрацији у складу са наведеним Законом, то је потребно 
назначити у Прилогу бр.2. под пуном материјалном и кривичном одговорношћу. 
 
Доказ: према упутству из Прилога број 2, конкурсне документације.  
 
Понуђач је дужан да на Решењу које је доставио назначи на коју се ставку то Решење 
односи. 
 
За партију 1. је уз понуду потребно доставити Безбедносни лист за све ставке. 
За партију 2. је уз понуду потребно доставити Безбедносни лист за ставке 1. и 2. 
За партију 19. је уз понуду потребно доставити Фотокопију  Уверења о одобрењу Дирекције 
за драгоцене метале. 
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Додајде се: 
 

Услов 1) Да је свако наведено добро регистровано код надлежног органа уколико подлеже 
регистрацији према позитивним прописима Републике Србије (детаљан опис у Прилогу 2.). 
 
Уколико добро не подлеже регистрацији у складу са наведеним Законом, то је потребно 
назначити у Прилогу бр.2. под пуном материјалном и кривичном одговорношћу. 
 
Доказ: према упутству из Прилога број 2, конкурсне документације.  
 
Понуђач је дужан да на Решењу које је доставио назначи на коју се ставку то Решење 
односи. 
 
*За партију 1. је уз понуду потребно доставити Безбедносни лист за све ставке. 
*За партију 1. је уз понуду потребно доставити за ставку 4. извештај о испитивању у 
складу са ЕН 1500  
*За партију 2. је уз понуду потребно доставити Безбедносни лист за ставке 1. и 2. 
*За партију 2. је уз понуду потребно доставити за ставке 2. и 7. произвођачки сертификат 
анализе са именом и презименом особе одговорне за квалитет и пуштање серије у промет ( 
QА/QП) који одговара монографији фармакопеје ( Пх Еур или Пх Југ В  ). 
*За партију 6. је уз понуду потребно доставити за ставке 1., 2. и 3. произвођачки 
сертификат анализе са именом и презименом особе одговорне за квалитет и пуштање 
серије у промет ( QА/QП) који одговара монографији фармакопеје ( Пх Еур или Пх Југ В  ). 
*За партију 18. је уз понуду потребно доставити за ставку 1. произвођачки сертификат 
анализе са именом и презименом особе одговорне за квалитет и пуштање серије у промет ( 
QА/QП) који одговара монографији фармакопеје ( Пх Еур или Пх Југ В  ). 
*За партију 19. је уз понуду потребно доставити Фотокопију  Уверења о одобрењу 
Дирекције за драгоцене метале. 

 
 
У делу II. 2. Партије: 
 
 
Брише се: 
 

Набавка је обликована у 20 партија, и то: 
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Рб. 
Партије Назив партије: Процењена вредност 

партије у динарима 

1.  Средства за дезинфекцију 381.308,41 

2.  Основне органске и неорганске хемикалије 218.037,38 

3.  Фластери 162.903,74 

4.  Хируршки заштитни материјал и рукавице 1.354.887,85 

5.  Траке за гликемију 231.000,00 

6.  Контактна средства 126.622,90 

7.  Контролни индикатори и остало 1.298.364,49 

8.  Игле, шприцеви, брауниле 1.168.504,47 

9.  Вата и газа 990.269,25 

10.  Завојни материјал 426.457,41 

11.  Производи од стакла за лабораторијске и гинеколошке намене 96.635,51 

12.  Хемијски реагенси 91.777,57 

13.  Tраке за ЕКГ 532.796,73 

14.  Mаске за инхалацију и кисеоник 146.613,08 

15.  Шпатуле 392.923,68 

16.  PVC бочице 62.728,04 

17.  Повеска Есмаркова платнена са механизмом 23.233,64 

18.  Талк 1.121,50 

19.  Топломер дигитални са атестом 16.647,57 

20.  Со таблетирана 3.170,09 
 

Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено, за исту партију, да учествује у заједничкој 
понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда, за исту партију. 
 
 
Додајде се: 
 

Набавка је обликована у 20 партија, и то: 
 

 
 
 
 
 

Страна 3 од 22 

mailto:javne.nabavke@dzpalilula.org.rs


I. Дом здравља „Др Милутин Ивковић“ Палилула 
II. Кнез Данилова 16, Београд 
III. Телефон: 322-43-21 до 29 Фах: 324-88-44     e-mail: javne.nabavke@dzpalilula.org.rs     

www.dzpalilula.org.rs 
Текући рачун: 840-628661-19     Матични број: 07036965     ПИБ: 100123514  

Рб. 
Партије Назив партије: Процењена вредност 

партије у динарима 

1.  Средства за дезинфекцију 381.308,41 

2.  Основне органске и неорганске хемикалије 236.028,04 

3.  Фластери 162.903,74 

4.  Хируршки заштитни материјал и рукавице 1.354.887,85 

5.  Траке за гликемију 231.000,00 

6.  Контактна средства 126.622,90 

7.  Контролни индикатори и остало 1.298.364,49 

8.  Игле, шприцеви, брауниле 1.168.504,47 

9.  Вата и газа 990.269,25 

10.  Завојни материјал 426.457,41 

11.  Производи од стакла за лабораторијске и гинеколошке намене 96.635,51 

12.  Хемијски реагенси 73.786,92 

13.  Tраке за ЕКГ 532.796,73 

14.  Mаске за инхалацију и кисеоник 146.613,08 

15.  Шпатуле 392.923,68 

16.  PVC бочице 62.728,04 

17.  Повеска Есмаркова платнена са механизмом 23.233,64 

18.  Талк 1.121,50 

19.  Топломер дигитални са атестом 16.647,57 

20.  Со таблетирана 3.170,09 

 
Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено, за исту партију, да учествује у заједничкој 
понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда, за исту партију. 
 
Taкође мењају се и Образац структуре цене за Партију бр. 2, Партију 12, Партију 17, Прилог бр. 1 за 
Партију бр. 2, Партију бр. 3, Партију бр. 12,  и Прилог бр 2 табела 2.1, табела 2.2, табела 2.6 табела 
2.12, табела 2.18 новим који се налазе у прилогу овог документа.  
 
 Комисија за јавну набавку 
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Образац структуре цене – партија 2, Основне органске и неорганске хемикалије 

 

Предмет набавке: Санитетски потрошни материјал, Основне органске и неорганске хемикалије 

Редни број јавне набавке: Д 7 , партија 2 

Рб. Назив артикла: 
Јед. 

мере 
 

Кол. 

Цена за 
јединицу мере 

без ПДВ-а 

ПДВ 
стопа 

% 

Цена за 
јединицу мере 

са ПДВ-ом 

Укупна цена 
без ПДВ-а 

Укупна цена са 
ПДВ-ом 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. (4х5) 9. (4х7) 

1. Алкохол 70% мл 1300000      

2. Алкохол 96% мл 90000      

3. Ксилол мл 15000      

4. Шпиритус мл 30000      

5. Етар мл 20000      

6. Дестилована вода мл 1000000      

7. Acidi borici pul. гр 35000      

Укупно:   

 
• У редове колоне 5. понуђач уписује цену за јединицу мере без ПДВ-а; 
• У редове колоне 6. понуђач уписује ПДВ стопу; 
• У редове колоне 7. понуђач уписује цену за јединицу мере са ПДВ-ом ; 
• У редове колоне 8. понуђач уписује укупну цену без ПДВ-а; 
• У редове колоне 9. понуђач уписује укупну цену са ПДВ-ом; 
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Образац структуре цене – партија 12, Хемијски реагенси 

 
Предмет набавке: Санитетски потрошни материјал, Хемијски реагенси 

Редни број јавне набавке: Д 7 , партија 12 

Рб. Назив артикла: 
Јед. 

мере 
 

Кол. 

Цена за 
јединицу мере 

без ПДВ-а 

ПДВ 
стопа 

% 

Цена за 
јединицу мере 

са ПДВ-ом 

Укупна цена 
без ПДВ-а 

Укупна цена са 
ПДВ-ом 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. (4х5) 9. (4х7) 

 1. Папаниколау I мл 6000      

 2. Папаниколау II мл 6000      

 3. Папаниколау III мл 6000      

 4. Гимза мл 2000      

 5. Цитоспреј-средство за фиксацију цитол. размаза мл 3000      

Укупно:   

 
• У редове колоне 5. понуђач уписује цену за јединицу мере без ПДВ-а; 
• У редове колоне 6. понуђач уписује ПДВ стопу; 
• У редове колоне 7. понуђач уписује цену за јединицу мере са ПДВ-ом ; 
• У редове колоне 8. понуђач уписује укупну цену без ПДВ-а; 
• У редове колоне 9. понуђач уписује укупну цену са ПДВ-ом;  
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Образац структуре цене – партија 17, Повеска Есмаркова платнена са механизмом 

 
Предмет набавке: Санитетски потрошни материјал, Повеска Есмаркова платнена са механизмом 

Редни број јавне набавке: Д 7 , партија 17 

Рб. Назив артикла: 
Јед. 

мере 
 

Кол. 

Цена за 
јединицу мере 

без ПДВ-а 

ПДВ 
стопа 

% 

Цена за 
јединицу мере 

са ПДВ-ом 

Укупна цена 
без ПДВ-а 

Укупна цена са 
ПДВ-ом 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. (4х5) 9. (4х7) 

 1. Повеска Есмаркова платнена са механизмом ком. 100      

Укупно:   

 
• У редове колоне 5. понуђач уписује цену за јединицу мере без ПДВ-а; 
• У редове колоне 6. понуђач уписује ПДВ стопу; 
• У редове колоне 7. понуђач уписује цену за јединицу мере са ПДВ-ом ; 
• У редове колоне 8. понуђач уписује укупну цену без ПДВ-а; 
• У редове колоне 9. понуђач уписује укупну цену са ПДВ-ом;  
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Прилог бр. 1 

Понуђач:  

Адреса понуђача:  

ПИБ понуђача:  

Матични број понуђача:  

Број понуде:  

Датум понуде:  

 
Врста, техничке карактеристике (спецификације), квалитет, количина и опис добара, начин спровођења контроле и 

обезбеђења гаранције квалитета, рок извршења, место испоруке добара за партију 2, „Основне органске и неорганске 
хемикалије “ 

 

Предмет набавке: Санитетски потрошни материјал, Основне органске и неорганске хемикалије 

Редни број јавне набавке: Д 7 , партија 2 

Рб. Назив артикла: Јед. мере Кол. Опис артикла: Произвођач понуђеног добра 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 

1. Алкохол 70% мл 1300000 Етил алкохол, 100мл раствора садржи 70мл 
етил алкохола, бистра безбојна течност  

2. Алкохол 96% мл 90000 
Етил алкохол, 100 мл раствора садржи 96мл 
етил алкохола, бистра безбојна течност 
Квалитета Пх Еур 

 

3. Ксилол мл 15000 M106, 17 g/mol  

4. Шпиритус мл 30000 Безбојан, бистар, мин. 90,40% C2H6O  

 
 
 
 
 

Страна 8 од 22 

Место:  М. П. потпис овлашћеног лица 

Датум:    

mailto:javne.nabavke@dzpalilula.org.rs


I. Дом здравља „Др Милутин Ивковић“ Палилула 
II. Кнез Данилова 16, Београд 
III. Телефон: 322-43-21 до 29 Фах: 324-88-44     e-mail: javne.nabavke@dzpalilula.org.rs     www.dzpalilula.org.rs 

Текући рачун: 840-628661-19     Матични број: 07036965     ПИБ: 100123514  

Предмет набавке: Санитетски потрошни материјал, Основне органске и неорганске хемикалије 

Редни број јавне набавке: Д 7 , партија 2 

Рб. Назив артикла: Јед. мере Кол. Опис артикла: Произвођач понуђеног добра 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 

5. Етар мл 20000 C4H100, Dietileter, 1000ml  

6. Дестилована вода мл 1000000 Дестилована вода- деминерализована вода 
100%  

7. Acidi borici pul. гр 35000 

Дезинфекционо средтво у праху.  
У погледу квалитета и карактеристика треба 
да одговара Фармакопеи Југословенска V-а 
или Европска 

 

Место испоруке: Кнез Данилова 16, Београд 

 
Потписивањем обрасца техничких спецификација понуђач гарантује под пуном кривичном, моралном и материјалном одговорношћу 
да понуђена добра одговарују описаним добрима. 
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Прилог бр. 1 

Понуђач:  

Адреса понуђача:  

ПИБ понуђача:  

Матични број понуђача:  

Број понуде:  

Датум понуде:  

 
Врста, техничке карактеристике (спецификације), квалитет, количина и опис добара, начин спровођења контроле и 

обезбеђења гаранције квалитета, рок извршења, место испоруке добара за партију 3, „Фластери “ 

Предмет набавке: Санитетски потрошни материјал, Фластери 

Редни број јавне набавке: Д 7 , партија 3 

Рб. Назив артикла: Јед. 
мере Кол. Опис артикла: Произвођач понуђеног добра 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 

1. Леукопласт м 25000 

Платнени фиксациони фластер за брзо и поуздано 
фиксирање газе, завоја, компреса и канила, добро 
лепљив,са граничницима са стране, ширина 5 цм 
хипоалергијски. 

 

2. Лепљиви фластер са 
јастучићем 8х10цм кут 2 Лепљиви фластер са јастучићем 8 х10цм  

3. Лепљиви фластер на котуру 
2,5 х5 м ком 20 Лепљиви фластер на котуру 2,5 х 5 м, Свила или 

платно  
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Предмет набавке: Санитетски потрошни материјал, Фластери 

Редни број јавне набавке: Д 7 , партија 3 

Рб. Назив артикла: Јед. 
мере Кол. Опис артикла: Произвођач понуђеног добра 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 

4. Папирни фластер м 150 

Папирни фиксациони фластер за брзо и поуздано  
фиксирање газе, завоја, компреса и канила, добро 
лепљив,са граничницима са стране, ширина 5 цм 
хипоалергијски. 

 

Место испоруке: Кнез Данилова 16, Београд 

Потписивањем обрасца техничких спецификација понуђач гарантује под пуном кривичном, моралном и материјалном одговорношћу 
да понуђена добра одговарују описаним добрима. 
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Прилог бр. 1 

Понуђач: 

 
 
 

Адреса понуђача:  

ПИБ понуђача:  

Матични број понуђача:  

Број понуде:  

Датум понуде:  

 
 

Врста, техничке карактеристике (спецификације), квалитет, количина и опис добара, начин спровођења контроле и 
обезбеђења гаранције квалитета, рок извршења, место испоруке добара за партију 12, „Хемиjски реагенси“ 

 

Предмет набавке: Санитетски потрошни материјал, Хемиjски реагенси 

Редни број јавне набавке: Д 7 , партија 12 

Рб. Назив артикла: Јед. мере Кол. Опис артикла: Произвођач понуђеног добра 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 

 1. Папаниколау I мл 6000 Стерилан раствор пак. 100 мл I  

 2. Папаниколау II мл 6000 Стерилан раствор пак. 100 мл I  

 3. Папаниколау III мл 6000 Стерилан раствор пак. 100 мл I  

 4. Гимза мл 2000 Препарат за бојење, лабораторијска боја, 
паковање 100мл  
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Предмет набавке: Санитетски потрошни материјал, Хемиjски реагенси 

Редни број јавне набавке: Д 7 , партија 12 

Рб. Назив артикла: Јед. мере Кол. Опис артикла: Произвођач понуђеног добра 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 

 5. Цитоспреј-средство за 
фиксацију цитол. размаза мл 3000 /  

Место испоруке: Кнез Данилова 16, Београд 

 
Потписивањем обрасца техничких спецификација понуђач гарантује под пуном кривичном, моралном и материјалном одговорношћу 
да понуђена добра одговарују описаним добрима. 
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Табела 2-1. 

Докази за оцену испуњености додатних услова из члана 76. Закона за партију 1, „ Средства за дезинфекцију “ 

Рб. Доказ за услов 1) Назив институције која је издала 
документ 

Број документа и датум 
издавања 

Адреса интернет странице 
надлежног органа 

1. Бензин медицински    

2. Препарат на бази безалконијум хлорида 
5% концентрован раствор    

3. Средство за дезинфекцију инструмената    

4. Средство за дезинфекцију руку    

Доказ за услов 2)    

Услов 1) Ставка 3. мора бити регистрована код Агенције за лекове и медицинска средства Репунлике Србије. Све остале ставке марају бити уписане 
или у Регистар медицинских средства или у Регистар хемикалија, односно биоцидних производа. Ставка 4 мора бити тестирана у складу са ЕН 1500. 
Доказ за услов 1)  
За ставку 3.,  копија важећег Решења о упису у  Регистар медицинских средства за стављање у промет издато од Агенције за лекове и медицинска 
средства Републике Србије. 
За ставке 1., 2.,и 4, или копија важећег Решења о упису у Регистар медицинских средства за стављање у промет издато од Агенције за лекове и 
медицинска средства Републике Србије или Решење о упису у регистар хемикалија Агенције за хемикалије или Решење о упису у Привремену листу 
биоцидних производа или Одобрење/Решење за стављање биоцидног производа у промет, Министарства енергетике, развоја и заштите животне 
средине. 
За ставку 4. копија извештаја о испитивању у складу са ЕН 1500. 
 
Уколико Понуђач није носилац одговарајућег Решења, онда је уз понуду потребно доставити и овлашћење/пуномоћје којим носилац Решења даје 
дозволу Понуђачу да прометује одређеним предметним добром. 
 
Уколико добро не подлеже регистрацији у складу са наведеним Законом, то је потребно назначити у Прилогу бр.2. под пуном материјалном и 
кривичном одговорношћу. 
 
Понуђач је дужан да на Решењу које је доставио назначи на коју се ставку то Решење односи. 
За све ставке уз понуду је обавезно доставити и Безбедносни лист. 
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Услов 2) да је понуђач у 2016. години остварио добит (нето добитак). 
Доказ за услов 2)  

− За правна лица: Извештај о бонитету за јавне набавке (БОН-ЈН) за 2016. годину. 
− За предузетнике: Потврда о промету код пословне банке за 2016. годину. 
− За физичка лица: Потврда о промету код пословне банке за 2016. годину. 

 
 
Уколико одређени документ није јавно доступан на интернет страници надлежног органа уз понуду је потребно доставити и копију тог 
документа и табелу 2-1. уписати назив институције која је издала документ, као и датум издавања и број документа. 
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Табела 2-2. 

Докази за оцену испуњености додатних услова из члана 76. Закона за партију 2, „ Основне органске и неорганске хемикалије “ 

Рб. Доказ за услов 1) Назив институције која је издала 
документ 

Број документа и датум 
издавања 

Адреса интернет странице 
надлежног органа 

1. Алкохол 70%    

2. Алкохол 96%    

3. Ксилол    

4. Шпиритус    

5. Етар    

6. Дестилована вода    

7. Acidi borici pul.    

Доказ за услов 2)    

Услов 1) Свако наведено добро мора бити или уписано у Регистар медицинских средства или уписано у Регистар хемикалија, односно биоцидних 
производа.  
Доказ за услов 1) или копија важећег Решења о упису у Регистар медицинск их средства за стављање у промет издато од Агенције за лекове и 
медицинска средства Републике Србије или копија Решења о упису у регистар хемикалија Агенције за хемикалије или Решење о упису у Привремену 
листу биоцидних производа или Одобрење/Решење за стављање биоцидног производа у промет, Министарства енергетике, развоја и заштите 
животне средине 
 
Уколико Понуђач није носилац одговарајућег Решења, онда је уз понуду потребно доставити и овлашћење/пуномоћје којим носилац Решења даје 
дозволу Понуђачу да прометује одређеним предметним добром. 
 
Уколико добро не подлеже регистрацији у складу са наведеним Законом, то је потребно назначити у Прилогу бр.2. под пуном материјалном и 
кривичном одговорношћу. 
 
Понуђач је дужан да на Решењу које је доставио назначи на коју се ставку то Решење односи. 
За ставке 1. И 2. уз понуду је обавезно доставити и Безбедносни лист. 
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За ставке 2. и 7. је потребно доставити произвођачки сертификат анализе са именом и презименом особе одговорне за квалитет и пуштање 
серије у промет ( QА/QП) који одговара монографији фармакопеје ( Пх Еур или Пх Југ В ). 
 
 
Услов 2) да је понуђач у 2016. години остварио добит (нето добитак). 
Доказ за услов 2)  

− За правна лица: Извештај о бонитету за јавне набавке (БОН-ЈН) за 2016. годину. 
− За предузетнике: Потврда о промету код пословне банке за 2016. годину. 
− За физичка лица: Потврда о промету код пословне банке за 2016. годину. 

 
Уколико одређени документ није јавно доступан на интернет страници надлежног органа уз понуду је потребно доставити и копију тог 
документа и табелу 2-2. уписати назив институције која је издала документ, као и датум издавања и број документа. 
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Табела 2-6. 

Докази за оцену испуњености додатних услова из члана 76. Закона за партију 6, „ Контактна средства “ 

Рб. Доказ за услов 1) Назив институције која је издала 
документ 

Број документа и датум 
издавања 

Адреса интернет странице 
надлежног органа 

1. Парафин уљани    

2. Вазелин    

3. Парафин чврсти    

4. Глицерин    

5. Гел за ЕКГ и ултразвук    

Доказ за услов 2)    

Услов 1) Свако наведено добро мора бити или уписано у Регистар медицинских средства или уписано у Регистар хемикалија, односно биоцидних 
производа. 
Доказ за услов 1) или копија важећег Решења о упису у Регистар медицинск их средства за стављање у промет издато од Агенције за лекове и 
медицинска средства Републике Србије или копија Решења о упису у регистар хемикалија Агенције за хемикалије или Решење о упису у Привремену 
листу биоцидних производа или Одобрење/Решење за стављање биоцидног производа у промет, Министарства енергетике, развоја и заштите 
животне средине  
 
Уколико Понуђач није носилац Решења Алимс-а за стављање у промет, онда је уз понуду потребно доставити и овлашћење/пуномоћје којим носилац 
Решења даје дозволу Понуђачу да прометује одређеним предметним добром. 
 
Уколико добро не подлеже регистрацији у складу са наведеним Законом, то је потребно назначити у Прилогу бр.2. под пуном материјалном и 
кривичном одговорношћу. 
 
Понуђач је дужан да на Решењу које је доставио назначи на коју се ставку то Решење односи. 
 
За ставке 1., 2. и 3. је потребно доставити произвођачки сертификат анализе са именом и презименом особе одговорне за квалитет и 
пуштање серије у промет ( QА/QП) који одговара монографији фармакопеје ( Пх Еур или Пх Југ В ). 
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Табела 2-6. 

Докази за оцену испуњености додатних услова из члана 76. Закона за партију 6, „ Контактна средства “ 

Рб. Доказ за услов 1) Назив институције која је издала 
документ 

Број документа и датум 
издавања 

Адреса интернет странице 
надлежног органа 

 
Услов 2) да је понуђач у 2016. години остварио добит (нето добитак). 
Доказ за услов 2)  

− За правна лица: Извештај о бонитету за јавне набавке (БОН-ЈН) за 2016. годину. 
− За предузетнике: Потврда о промету код пословне банке за 2016. годину. 
− За физичка лица: Потврда о промету код пословне банке за 2016. годину. 

 
Уколико је наведени документ јавно доступан на интернет страници надлежног органа, као доказ је довољно у табели 2. навести адресу интернет 
странице надлежног органа где је наведени документ јавно доступан. 

 
Уколико одређени документ није јавно доступан на интернет страници надлежног органа уз понуду је потребно доставити и копију тог 
документа и табелу 2-6. уписати назив институције која је издала документ, као и датум издавања и број документа. 
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Табела 2-12. 

Докази за оцену испуњености додатних услова из члана 76. Закона за партију 12, „Хемиски реагенси“ 

Рб. Доказ за услов 1) Назив институције која је издала 
документ 

Број документа и датум 
издавања 

Адреса интернет странице 
надлежног органа 

 1. Папаниколау I    

 2. Папаниколау II    

 3. Папаниколау III    

 4. Гимза    

 5.  Цитоспреј-средство за фиксацију цитол. 
размаза    

Услов 1) Ставке 1.,.2., 3.,и 4., морају бити уписане у Регистар медицинских средстава Републике Србије. Ставке 5. мора бити или уписана у Регистар 
медицинских средства или уписана у Регистар хемикалија, односно биоцидних производа. 
Доказ за услов 1)  

• За ставке 1.,.2., 3.,и 4. копија важећег Решења о упису у Регистар медицинских средства за стављање у промет издато од Агенције за лекове 
и медицинска средства Републике Србије.  

• За ставку 5. или копија важећег Решења о упису у Регистар медицинских средства за стављање у промет издато од Агенције за лекове и 
медицинска средства Републике Србије или Решење о упису у регистар хемикалија Агенције за хемикалије или Решење о упису у Привремену 
листу биоцидних производа или Одобрење/Решење за стављање биоцидног производа у промет, Министарства енергетике, развоја и 
заштите животне средине. 
 

Уколико Понуђач није носилац Решења Алимс-а за стављање у промет, онда је уз понуду потребно доставити и овлашћење/пуномоћје којим носилац 
Решења даје дозволу Понуђачу да прометује одређеним предметним добром. 
 
Уколико добро не подлеже регистрацији у складу са одговарајућим Законом, то је потребно назначити у Прилогу бр.2. под пуном материјалном и 
кривичном одговорношћу. 
 
Понуђач је дужан да на Решењу које је доставио назначи на коју се ставку то Решење односи. 
 
Услов 2) да је понуђач у 2016. години остварио добит (нето добитак). 
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Доказ за услов 2)  

− За правна лица: Извештај о бонитету за јавне набавке (БОН-ЈН) за 2016. годину. 
− За предузетнике: Потврда о промету код пословне банке за 2016. годину. 
− За физичка лица: Потврда о промету код пословне банке за 2016. годину. 

 
Уколико је наведени документ јавно доступан на интернет страници надлежног органа, као доказ је довољно у табели 2. навести адресу интернет 
странице надлежног органа где је наведени документ јавно доступан. 
 
Уколико одређени документ није јавно доступан на интернет страници надлежног органа уз понуду је потребно доставити и копију тог 
документа и табелу 2-12. уписати назив институције која је издала документ, као и датум издавања и број документа. 
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Табела 2-18. 

Докази за оцену испуњености додатних услова из члана 76. Закона за партију 18, „Талк “ 

Рб. Доказ за услов 1) Назив институције која је издала 
документ 

Број документа и датум 
издавања 

Адреса интернет странице 
надлежног органа 

 1. Талк    

Услов 1) Сва наведена добро морају бити регистрована код Агенције за лекове и медицинска средства Репунлике Србије. 
Доказ за услов 1) Копија важећег Решења о упису у Регистар медицинских средства за стављање у промет издато од АЛИМС-а. 
 
Уколико Понуђач није носилац Решења Алимс-а за стављање у промет, онда је уз понуду потребно доставити и овлашћење/пуномоћје којим носилац 
Решења даје дозволу Понуђачу да прометује одређеним предметним добром. 
 
Уколико добро не подлеже регистрацији у складу са одговарајућим Законом, то је потребно назначити у Прилогу бр.2. под пуном материјалном и 
кривичном одговорношћу. 

Понуђач је дужан да на Решењу које је доставио назначи на коју се ставку то Решење односи. 
За ставку 1. је потребно доставити произвођачки сертификат анализе са именом и презименом особе одговорне за квалитет и пуштање серије 
у промет ( QА/QП) који одговара монографији фармакопеје ( Пх Еур или Пх Југ В ). 
 
Услов 2) да је понуђач у 2016. години остварио добит (нето добитак). 
 
Доказ за услов 2)  

− За правна лица: Извештај о бонитету за јавне набавке (БОН-ЈН) за 2016. годину. 
− За предузетнике: Потврда о промету код пословне банке за 2016. годину. 
− За физичка лица: Потврда о промету код пословне банке за 2016. годину. 

 
Уколико је наведени документ јавно доступан на интернет страници надлежног органа, као доказ је довољно у табели 2. навести адресу интернет 
странице надлежног органа где је наведени документ јавно доступан. 
 
Уколико одређени документ није јавно доступан на интернет страници надлежног органа уз понуду је потребно доставити и копију тог 
документа и табелу 2-18. уписати назив институције која је издала документ, као и датум издавања и број документа. 
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