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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 17. – ИГЛЕ, ШПРИЦЕВИ И ИНФУЗИОНИ СИСТЕМИ 

Редни 
број Назив Јединица 

мере Количина 

1. Стерилна игла 0,5 комад 2000 

2. Стерилна игла 0,6х25 комад 6830 

3. Стерилна игла 0,8х40 комад 45000 

4. Систем за инфузију комад 4500 

5. 
Шприц без игле 2мл, са продуженом 
скалом до 3мл, дводелни комад 12998 

6. 
Шприц без игле 10 мл, са продуженом 
скалом до 12 мл, дводелни комад 5150 

7. Шприц без игле 20 мл, са продуженом 
скалом до 24 мл, дводелни 

комад 150 

8. Шприц без игле 5 мл, са продуженом 
скалом до 6 мл, дводелни 

комад 20500 

9. 

И.В. канила са утиснутим контрастним 
линијама, троструко оштреном иглом са 
визуелним индикатором протока крви 
при пенетрацији вене, атрауматским 
врхом катетера, комором за поврат 
крви, ињекционим портом са 
самозатварајућом капицом и 
фиксационим крилцима 22Г 

комад 1000 

 
НАПОМЕНА: 
 

- Све ставке у оквиру партије морају бити марке „Chirana“ или одговарајуће. 
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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; 
 
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; 
- решења о упису понуђеног добра у Регистар медицинских средстава издато 

од АЛИМС-а (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.). 
 


