Redni Redni
Šifra artikla
broj
broj
kod korisnika
partije stavke

Ukupna
vrednost sa
PDV

950

0

0

1400

0

0

1450

0

0

литар

4200

0

0

5

Медицинскп средствп за ппстизаое виспкпг
нивпа дезинфекције на бази персирћетне
киселине, без алдехида, без фенпла, без
впдпник перпксида, раствпр спреман за
упптребу пдмах накпн активације, неутралне
pH вреднпсти, вищедневна стабилнпст, време
експпзиције за ппстизаое микпбактерициднпг
и сппрпциднпг делпваоа дп 5 мин, щирпка
кпмпатибилнпст са материјалима(нерђајући
шелик, алуминијум, месинг, бакар,
ппликарбпнати, пплистирен, пплиуретан,
силикпн...). Прпизвпд намеоен за упптребу на
свим врстама медицинских инструмената,
прибпру за анестезију и ендпскппима. За
наведене ефикаснпсти и тестираоа дпставити
кппије извещтаја тестираоа акредитпване
лабпратприје

литар

80

0

0

6

Тешни медицински детерчент за шищћеое
медицинсих инструмената, прибпра и ппреме
на бази кпмбинације минимум шетири ензима,
pH неутралан, да садржи инхибитпре кпрoзије,
без дпдатка дезинфицијенса, кпнцентрат.
Кпнтактнп време дп 10 минута. Радни раствпр
прерашунат на преппрушену кпнцентрацију за
намену мануелнпг темељнпг шищћеоа
инструмената и ппреме.

литар
радног
раствора

6660

0

0

Šifra artikla
kod RFZO

Naziv i opis artikla

Jedinica mere

1

Медицински лпсипн за праое руку и тела, pH 56 , без дпдатка антисептика, пригиналнп
пакпваое a 500 ml, прпизведен у складу са
принципима дпбре прпизвпђашке праксе или
ISO 22716 (или пдгпварајуће).

литар

2

Медицински лпсипн за праое руку и тела, pH 56, без дпдатка антисептика, пригиналнп
пакпваое a 1000 ml, прпизведен у складу са
принципима дпбре прпизвпђашке праксе или
ISO 22716 (или пдгпварајуће).

литар

3

Тешнп бипциднп средствп са антисептишким
агенспм - хлпрхексидинпм или триклпсанпм за
праое руку медицинскпг пспбља, пригиналнп
пакпваое а 1000 ml

литар

4

Тешнп бипциднп средствп за дезинфекцију руку
на бази активних супстанци: кпмбинације
најмаое два алкпхпла и дпдатак једиоеоа на
бази QUAT или хлпрхексидина. Ефикаснпст:
бактерицид, фунгицид, вируцид (ефикасан и
прптив вируса са пмпташем и вируса без
пмпташа), туберкулпцид. За наведене
ефикаснпсти и тестираоа дпставити кппије
извещтаја тестираоа акредитпване
лабпратприје. Тестиран у складу са EN 1500
(или пдгпварајуће) и EN 12791 (или
пдгпварајуће); време делпваоа за хигијенску
дезинфекцију дп 20 секунди; пригиналнп
пакпваое дп 1000 ml.

1

2

% конц.
радног
раствора

Ukupna
vrednost bez
PDV

KPP

Ukupna procenjena
vrednost bez PDV
po partiji

količina

Cena/JM bez
PDV

PDV stopa
(%)

Cena/JM sa
PDV

4,180,400.00

1,031,666.80

Ukupna vrednost bez Ukupna vrednost sa Proizvođač i
PDV po partiji
PDV po partiji
zemlja porekla

Zaštićeni
naziv (ime)

2

1,031,666.80

7

Медицинскп средствп за дезинфекцију
медицинских инструмената и ппреме на бази
кпмбинације активних супстанци: алкиламина
(или деривата алкиламина) и QUAT, без
деривата алдехида, без фенпла, вищедневна
активнпст раднпг раствпра. Ефикаснпст:
бактерицид, фунгицид, вируцид. Кпнтактнп
време раднпг раствпра дп 15 минутабактерициднп и фунгициднп делпваое. За
наведене ефикаснпсти и тестираоа дпставити
кппије извещтаја тестираоа акредитпване
лабпратприје.

литар
радног
раствора

84000

0

0

8

Mедицинскп средствп у пени, за претхпднп
шищћеое инструмената и прибпра, благп
алкалнп на бази ензима и ппврщински
активних материја, кпмпатибилан са великим
брпјем материјала, раствпр спреман за
упптребу, пакпваое дп 1 литар

литар

10

0

0

9

Mедицинскп средствп у пени, за претхпднп
шищћеое инструмената и прибпра, благп
алкалнп на бази ензима и ппврщински
активних материја, кпмпатибилан са великим
брпјем материјала, раствпр спреман за
упптребу

литар

10

0

0

10

Медицинскп средствп за дезинфекцију
медицинских ппврщина прибпра и ппреме
брисаоем, на бази активнпг кисепника.
Ефикаснпст: бактерицид, фунгицид,
туберкулпцид, пптпуни вируцид, сппрпцид.
Кпнцентрат-пращак; Кпнтактнп време раднпг
раствпра дп 15 минута - бактерициднп и
фунгициднп делпваое. За наведене
ефикаснпсти и тестираоа дпставити кппије
извещтаја тестираоа акредитпване
лабпратприје

литар
радног
раствора

900

0

0

11

Медицинскп средствп за дезинфекцију радних
ппврщина и ппреме на бази кпмбинације
активних супстанци: алкпхпла и деривата
алкиламина, раствпр спреман за упптребу.
Ефикаснпст: бактерицид, фунгицид, вируцид.
Кпнтактнп време дп 5 мин за бактерицидну и
фунгицидну ефикаснпст. За наведене
ефикаснпсти и тестираоа дпставити кппије
извещтаја тестираоа акредитпване
лабпратприје; пакпваое а 750 мл

паковање

5

0

0

Медицинскп средствп за дезинфекцију виспкпг
нивпа, ппреме и прибпра, пптапаоем, на бази
персирћетне киселине, без алдехида, без
фенпла. Ефикаснпст: бактерицид, фунгицид,
вируцид, микпбактерицид, сппрпцид. Кпнтатнп
време раднпг раствпра дп 15 минута за
микпбактерицидну ефикаснпст, щирпка
кпмпатибилнпст са материјалима (силикпн,
ппликарбпнати, плексиглас,...), гранулат
кпнцентрат, дневна стабилнпст раднпг
раствпра. Прпизвпд намеоен за упптребу на
свим врстама медицинских инструмената,
прибпру за анестезију и ендпскппима,
лапарпскппима. За наведене ефикаснпсти
дпставити кппије извещтаја тестираоа

литар
радног
раствора

450

0

0

3

12

37,900.00

13

Медицинскп средствп за дезинфекцију
медицинских ппврщина ппреме и прибпра; на
бази активних супстанци: QUAT и алкиламина
(или деривата алкиламина), без алдехида, без
фенпла, кпнцентрат. Ефикаснпст: бактерицид,
фунгицид, вируцид, туберкулпцид. Кпнтактнп
време раднпг раствпра дп 15 минута бактерициднп и фунгициднп делпваое са
механишким делпваоем у бплнишкпј средини.
За наведене ефикаснпсти и тестираоа
дпставити кппије извещтаја тестираоа
акредитпване лабпратприје

литар
радног
раствора

14

Медицинскп средствп за дезинфекцију
медицинских ппврщина ппреме и прибпра; на
бази активних супстанци: QUAT и
фенпксиетанпла, без алдехида, без фенпла,
кпнцентрат. Ефикаснпст: бактерицид,
фунгицид, вируцид, туберкулпцид. Кпнтактнп
време раднпг раствпра дп 15 минута бактерициднп и фунгициднп делпваое са
механишким делпваоем у бплнишкпј средини.
За наведене ефикаснпсти и тестираоа
дпставити кппије извещтаја тестираоа
акредитпване лабпратприје.

литар
радног
раствора

15

Тешни медицински детерчент за шищћеое
медицинских ппврщина, прибпра, ппреме,
инкубатпра - пптапаоем и брисаоем. Време
експпзиције дo 15 минута, без фпсфата, без
дпдатка дезинфицијенса, pH неутралан,
кпнцентрат. Радни раствпр прерашунат на
преппрушену кпнцентрацију за намену
мануелнпг темељнпг шищћеоа ппреме.

литар
радног
раствора

16

Медицинскп средствп за брзу дезинфекцију
радних ппврщина на бази кпмбинације
активних супстанци: алкпхпла и деривата
алкиламина, тешни раствпр спреман за
упптребу. Ефикаснпст: бактерицид, фунгицид,
вируцид, туберкулпцид. Кпнтактнп време дп 60
сек за бактерицидну и фунгицидну ефикаснпст.
За наведене ефикаснпсти и тестираоа
дпставити кппије извещтаја тестираоа
акредитпване лабпратприје.

литар

5

17

Средствп за дезинфекцију ппврщина на бази Na
- dihloroizocijanurata, таблете пакпваое а 300
таблета

пакпваое

6

18

Октенидин дихидрпхлприд 1 грам, 2фенпксиетанпл 20 грама а 1000 мл, раствпр зa
кпжу, слузнице или ране; или пдгпварајуће

7

8

78000

0

0

800

0

0

94000

0

0

25

0

0

49,000.00

28

0

0

литар

168,300.00

45

0

0

19

Антимикрпбни суперпксидисани впдени
раствпр за третман рана, кпже и слузпкпже,
перитпнеалну лаважу и интрапперативнп и
ппстпперативнп испираое; натријум
хиппхлприт и хиппхлпрна киселина,
псмпларнпст = 13mOsmol/kg; бпца 500 ml са
распрщивашем

литар

319,000.00

110

0

0

20

Алкални кпнцентрат за шищћеое и
декпнтаминацију лабпратпријскпг стакла,
вищедневна стабилнпст раднпг раствпра.

литар

79,030.00

35

0

0

4

0.5

1,079,625.00

21

Тешнп средствп за аутпматску упптребу за
заврщнп испираое и сущеое медицинскпг
прибпра и хирурщких инструмената ппгпдан за
пластику, керамику, стаклп, садржи инхибитпр
кпрпзије, без EDTA (Ethylenediaminetetraacetic)
и NTA (Nitrilotriacetic acid) , неутрална pH

22

Тешнп виспкп алкалнп средствп за мащинскп
шищћеое медицинскпг прибпра и
инструмената, ппгпдан за пластику, керамику,
стаклп, садржи инхибитпр кпрпзије, без
пптребе за неутрализатпрпм, без EDTA и NTA,
KOH, NaOH, ефикасан за припне, биплпщки
разградив.

23

24

9

10

11

25

12

26

13

10

0

0

литар

50

0

0

Тешнп средствп за шищћеое мащина за праое
инструмената, да садржи ппврщински активне
материје, кпмпатибилан са нерђајућим
шеликпм.

литар

5

0

0

Тешни алкпхплни антисептик за дезинфекцију
кпже на бази активне материје: кпмбинације
минимум два алкпхпла, без емплијента и
мириса, без јпда, ефикаснпст: бактерицид,
фунгицид, туберкулпцид, вируцид, тестиран у
складу са ЕN 1500 (или пдгпварајуће),
пакпваое дп 1 литар, дпставити кпмплетне
извещтаје тестираоа за наведене ефикаснпсти
(пбпјен раствпр)

литар

22,375.00

25

0

0

пакпваое

26,000.00

20

0

0

литар

100,000.00

40

0

0

4000

0

0

300

0

0

2000

0

0

Средствп за шищћеое и дезинфекцију
ппврщина (медицинске ппреме,
лабпратпријских стплпва, дешијих инкубатпра
и других непптппивих и неинвазивних
средстава). На бази QUAT-а, без мириса,
алкпхпла, CMR супстанци. Ефикасан на
бактерије укљушујући MDRB, фунгициде,
микпбактерију туберкулпзис у 60 минута и
вирусе. Пакпваое 750 мл са интегрисанпм
пумпицпм. Тестирана ефикаснпст у складу са
ЕN 13727,ЕN 13624, ЕN 14348, ЕN 13697, ЕN
14476.
Средствп за дезинфекцију свих врста ппврщина
у затвпреним прпстпријама на бази впдпник
перпксида са јпнима сребра, бипразградив,
некпрпзиван

литар

100,820.00

27

Универзалне марамице за дезинфекцију
ппврщина и ппреме; Фпрмула на бази QUAT-a и
пплимернпг бигуанида, без алкпхпла.
Минимална велишина марамица 22 cm х 28 cm.
Пакпваое пд 200 марамица. Пптребни
стандарди EN 1276, EN 14561, EN 13727.

кпмад

28

Сппрпцидне марамице за дезинфекцију
ппврщина на бази персирћетне киселине и
впдпник перпкисда. Суве, активација у
кпнтакту са впдпм. За унищтаваое Clostridium
difficile, кпнтактнп време 1 минут. Пакпваое 25
кпмада. Пптребни стандарди ЕN 14561, EN
13727.

кпмад

29

Марамице за дезинфекцију малих ппврщина
кпже пре убпда, пласираоа канила, катетера,
централних венских система, накпн уклаоаоа
фластера. Ппјединашнп упакпване. Пакпваое
200 кпмада. Минимална велишина 10.5 cm х
10.5 cm. Пптребни стандарди EN 14561 и EN
1276.

кпмад

Место и датум:
______________________

39,840.00

М.П.

Потпис понуђача:
______________________

