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ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈЕ), 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. 

 
1. Врста добра: 
 
Лекови и санитетски и медицински потрошни материјал 
 
2. Опис и техничке карактеристике предмета јавне набавке: 

 
ПАРТИЈА 16. – ХЕМИКАЛИЈЕ И ДЕЗИНФЕКЦИОНА СРЕДСТВА 

Редни 
број Назив Јединица 

мере Количина 

1. 

Течни препарат за хирурушку и 
хигијенску дезинфекцију руку на бази 
алкохола и 0,2г ортофенилфенола 
(бактерицид, фунгицид, вируцид, 
туберколицид) неразблажени радни 
раствор, „Dezihend“ или одговарајући 
(тестиран у складу са EN 1500) 

литар 300 

2. Алкохол 96% PH EUR литар 200 

3. Асепсол 5% или одговарајући литар 50 

4. 

Течни сапун за прање и дезинфкецију 
руку и тела на бази активног кисеоника 
(0,1% персирћетне киселине), са 
глицерином, гермицид, неразблажени-
радни раствор, „Eksoteril extra plus“ или 
одговарајући 

литар 200 

5. Диетил етар A-1000мл комад 2 

6. Водоник пероксид 30%  литар 20 

 
3. Рок важења понуде: 

 
- не може бити краћи од 60 дана; 
 
4. Рок и начин плаћања: 
 
- не може бити краћи од 60 дана од датума фактуре, коју испоставља понуђач 

на основу документа којим је потврђена испорука добара.; 
- плаћање се врши безготовински, уплатом на рачун понуђача; 
- понуђачу није дозвољено да захтева аванс; 
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5. Рок испоруке: 
 
- не дуже од 3 (три) дана од дана пријема поруџбине; 

  
6. Место испоруке: 
 
- седиште Наручиоца; 

 
7. Услови за обављање професионалних делатности: 

 
- решење Министарства здравља Републике Србије о испуњености услова за 

обављање делатности промета лековима и медицинским средствима; 
- решење о упису понуђеног добра у регистар хемикалија или Решење о упису 

у Привремену листу биоцидних производа (обележити понуђено добро у решењу; 
уколико се у једном решењу налазе ставке из више партија, онда свако добро 
означити у форми „број партије / број ставке“, нпр. 1/1, 3/2 и др.). 
 


