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П О З И В  

за доставу понудe 

 

Назив добављача: ___________________________ 

Адреса: _____________________________________ 

ПИБ: _________________, Мат.бр.: ___________________ 

Контакт: ___________________________, е-маил:  

Жиро-рачун: 

Банка: 

 

Понуда број __________ 

 
Naziv partije 

R.br. 

Stavke 
Naziv artikla-specifikacija JM Količina 

Cena bez 

PDV-a 

 PDV 

(%)  

Cena sa 

PDV-om 
Proizvođač 

Zaštićeni 

naziv (ime) 

Flaster 

platneni, 

elastični zavoji 

i komprese za 

neonatologiju 

1 

Classic fix flaster 5cm x 

5m, platneni flaster na 

kolutu za normalnu kožu, 

boje kože, za dugotrajno 

učvršćivanje medicinskog 

zavoja ili ekvivalent 

kom 150           

2 

Self fix elastični zavoj ili 

ekvivalent; elastični 

kohezivni zavoj koji fiksira, 

jednostavna i brza primena 

bez potrebnih kopči, lepi se 

sam za sebe, ne lepi se za 

kožu i kosu, sastav : 46% 

viskoza, 27% pamuk, 27% 

poliamid, latex; 8cm x 4m 

kom 30           

3 

Self fix elastični zavoj ili 

ekvivalent; elastični 

kohezivni zavoj koji fiksira, 

jednostavna i brza primena 

bez potrebnih kopči, lepi se 

sam za sebe, ne lepi se za 

kožu i kosu, sastav : 46% 

viskoza, 27% pamuk, 27% 

poliamid, latex;  4cm x 4m 

kom 30           



 

2 

 

4 

SOFFIX MED sterilne 

samolepljive komprese, 5 

cm x 7cm, antibakterijske 

ili ekvivalent; ultardelikatan 

visokoupijajući 

postoperativni flaster 

napravljen od specijalnog 

postojanog netkanog 

materijala koji omogućava 

koži da diše, upijajuće 

jezgro se ne lepi na ranu što 

omogućava bezbolno 

uklanjanje 

kom 50           

     Ukupna cena bez Pdv-a    

     Iznos Pdv-a    

     Ukupna cena sa Pdv-om    
 

 

Рок за подношење понуде 3.6.2022.  до 10 часова 

Начин подношења понуде javnenabavke@gakfront.org 

Критеријум за оцену понуде Најнижа понуђена цена 

Начин плаћања Одложено, 60 дана 

Начин испоруке / извршења Сукцесивна испорука,након потписивања 

Наруџбенице, по захтеву Наручиоца 
 

                                                                                         

*Сви производи који су регистровани у АЛИМС-у, морају имати одговарајући документ који то потврђује тј. уколико су 

регистровани као мед. средства као такви морају бити и понуђени и не може се нудити исто добро које није регистровано 

при АЛИМС-у. Доставља се Решење АЛиМС-а важеће минимум на дан истека рока за предају понуда и изјава носиоца 

Решења АЛиМС-а да ће благовремено поднети захтев за обнову Решења у складу са Законом о лековима и медицинским 

средствима уколико решење истиче у било ком периоду пре склапања или током трајања будућег уговора. 
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