
 

Наручилац: Дом здравља „Земун“  

Број: 03/3001 

Датум: 25.10.2019. године. 

На основу члана 63.став 1. Закона о јавним набавкама (“Сл. гласник РС”бр.124/2012, 14/2015 и 

68/2015”) Комисија за јн 20-1.1.2/2019  “Санитетски потрошни материјал”: 

ИЗМЕНУ И ДОПУНУ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ                                                                 Ако 

наручилац у року предвиђеном за подношење понуда  измени или допуни конкурсну документацију, 

дужан је да без одлагања измене или допуне објави на порталу ЈН и на својој интернет страници. 

Спецификације Санитетског потрошног материјала по партијама за 2019 годину 

Партија 6-РУКАВИЦЕ 

Re

d 

br. 

NAZIV ARTIKLA 

PROIZVO 

ĐAČ 

NAČIN 

PAKOVA

NJA 

UKUPNO 

KOLIČINA 

CENA /j.mere 

bez PDV-a 

CENA /j.mere  

sa PDV-om 

UKUPNO bez 

PDV-a (5х6) 
UKUPNO sa 

PDV-om (5х7) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 

Nesterilne,pregledne rukavice od nitrila bez 

pudera, u boji , sa teksturom na prstima. 

Duzina min 240 mm,Debljina na prstima min 
0.14 mm (dvostruko), 

Debljina na dlanu min 0.12mm 

(dvostruko)Debljina na manzetni 0.10 mm 
(dvostruko). Hlorisane iznutra radi lakseg 

navlacenja. 

 Nivo kontrole kvaliteta na perforacije  AQL 
1.5 prema EN 455-1. Otpornost na kidanje  

min 6 N. Rukavica treba da bude deklarisana 

od strane proizvoĎača da je  lična zaštitna 
oprema PPE prema direktivi 89/686 EEC  I  

da bude III kategorije-kompleksne izrade 

visoke otpornosti. Rukavica treba da ima 
otpornost na infektivne agense prema ASTM- 

F-1671.  

a/200 veličina S 

 kom 50000  

  

 

 

Nesterilne,pregledne rukavice od nitrila bez 

pudera, u boji , sa teksturom na prstima. 

Duzina min 240 mm,Debljina na prstima min 
0.14 mm (dvostruko), 

Debljina na dlanu min 0.12mm 

(dvostruko)Debljina na manzetni 0.10 mm 
(dvostruko). Hlorisane iznutra radi lakseg 

navlacenja. 

 Nivo kontrole kvaliteta na perforacije  AQL 
1.5 prema EN 455-1. Otpornost na kidanje  

min 6 N. Rukavica treba da bude deklarisana 

od strane proizvoĎača da je  lična zaštitna 
oprema PPE prema direktivi 89/686 EEC  I  

da bude III kategorije-kompleksne izrade 

visoke otpornosti. Rukavica treba da ima 
otpornost na infektivne agense prema ASTM- 

F-1671.  

a/200 veličina L 

 kom 50000  

  

 

 

Nesterilne,pregledne rukavice od nitrila bez 

pudera, u boji , sa teksturom na prstima. 

Duzina min 240 mm,Debljina na prstima min 
0.14 mm (dvostruko), 

Debljina na dlanu min 0.12mm 

(dvostruko)Debljina na manzetni 0.10 mm 
(dvostruko). Hlorisane iznutra radi lakseg 

navlacenja. 

 Nivo kontrole kvaliteta na perforacije  AQL 
1.5 prema EN 455-1. Otpornost na kidanje  

min 6 N. Rukavica treba da bude deklarisana 

od strane proizvoĎača da je  lična zaštitna 
oprema PPE prema direktivi 89/686 EEC  I  

da bude III kategorije-kompleksne izrade 

visoke otpornosti. Rukavica treba da ima 
otpornost na infektivne agense prema ASTM- 

F-1671.  

a/200 veličina М 

 kom 250000  

  

 



2 Rukavice za hemijsku zaštitu i kiseline vel. 10  par      6     

3 

Sterilna hirurška rukavica,bez pudera od 

poliizoprena, bez latexa. Potpuni anatomski 

oblik, zakrivljeni svi prsti,Mikrohrapava 

površina na prstima, presvuče na iznutra 

sintetičkim slojem. 

Dužina min 300 mm, 

Debljina zida u području dlana min 0.20 mm, 

debljina zid u podrucju prsta min 0.22mm. 

Nivo kvaliteta AQL 0.65 

Sila kidanja min 12N za vreme roka trajanja. 

Ttest na endotoksine manje od 0.5eu/ml - 

vrednost se mora dokazati testom 

akreditovane nezavisne laboratorije .  

institucije . 

Dostaviti izvestaj nezavisne akredtiovane 

laboratorije u skladu sa standardom ASTM 

D7427 

Dostaviti sertifikat nezavisne laboratorije u 

skladu sa EN 374 kojim se dokazuje otpornost 

na hemikalije nivo 6. 

Rukavica deklarisana od strane proizvoĎača 

kao medicinsko sredstvo prema direktivi 

93/42 EEC I kao lična zaštitna oprema prema 

direktivi 89/686 EEC. 

 par     500  

  

 

UKUPNO RSD bez PDV-а  

PDV________________ %  

UKUPNO RSD sа PDV-om  

 

 

ЗА СТАВКУ 1.-Доставити узорак- по (1 кутију) за сваку величину у оригиналном, продајном,паковању са налепницом на којој пише назив 

производа, прозвођач, носилац дозволе И решења о упису у регистар мед.средства И налепницом. Сертификационог тела за усаглашавање 

личне заштитне опреме.Доставити  оригинал каталог ,копију ресења о упису у регистармед .средства АЛИМС. Копију Декларације о 

усагласености производа са Директивама 93/42 EEC I 89/686 EEC.као И сертификат о прегледу типа и усаглашености личне заштитне опреме 

са стандардима SRPS EN 388,SRPS EN 374-3, SRPS EN 374-2. 

ЗА СТАВКУ 2.- Узорак рукавица доставити у оригиналном паковању. 

ЗА СТАВКУ 3.-Узорке рукавица доставити у оригиналном паковању , у кутији са индикатором стерилизације. Потребно је доставити копију 

каталога,  копију решења  АЛИМС-а о дозволи за стављање у промет добра  које се нуди И копију декларације о ускладјености производа са 

директивом 93/42 EEC I direktivom 89/686 EEC 

Сви захтевани узорци морају бити достављени у оргиналном паковању. Понуђач је обавезан да достави списак захтеваних узорака а исте 

обележи како је наведоно по списку. 

 

 

Датум _____________                                                                                                                  ПЕЧАТ И ПОТПИС ПОНУЂАЧА 

                                                                                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                        _________________________________ 

 

 

 



 

Комисија врши измену која гласи: 

Спецификације стоматолошки потрошног материјала  

по партијама за 2019 годину 

Партија 6-РУКАВИЦЕ 

Re

d 

br. 

NAZIV ARTIKLA 

PROIZVO 

ĐAČ 

NAČIN 

PAKOVA

NJA 

UKUPNO 

KOLIČINA 

CENA /j.mere 

bez PDV-a 

CENA /j.mere  

sa PDV-om 

UKUPNO bez 

PDV-a (5х6) 
UKUPNO sa 

PDV-om (5х7) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 

Nesterilne,pregledne rukavice od nitrila bez 
pudera, u boji , sa teksturom na prstima. 

Duzina min 240 mm,Debljina na prstima min 

0.14 mm (dvostruko), 
Debljina na dlanu min 0.12mm 

(dvostruko)Debljina na manzetni 0.10 mm 

(dvostruko). Hlorisane iznutra radi lakseg 
navlacenja. 

 Nivo kontrole kvaliteta na perforacije  AQL 

1.5 prema EN 455-1. Otpornost na kidanje  
min 6 N. Rukavica treba da bude deklarisana 

od strane proizvoĎača da je  lična zaštitna 

oprema PPE prema direktivi 89/686 EEC  I  
da bude III kategorije-kompleksne izrade 

visoke otpornosti. Rukavica treba da ima 

otpornost na infektivne agense prema ASTM- 
F-1671.  

a/200 veličina S 

 kom 50000  

  

 

 

Nesterilne,pregledne rukavice od nitrila bez 

pudera, u boji , sa teksturom na prstima. 
Duzina min 240 mm,Debljina na prstima min 

0.14 mm (dvostruko), 
Debljina na dlanu min 0.12mm 

(dvostruko)Debljina na manzetni 0.10 mm 

(dvostruko). Hlorisane iznutra radi lakseg 

navlacenja. 

 Nivo kontrole kvaliteta na perforacije  AQL 

1.5 prema EN 455-1. Otpornost na kidanje  
min 6 N. Rukavica treba da bude deklarisana 

od strane proizvoĎača da je  lična zaštitna 

oprema PPE prema direktivi 89/686 EEC  I  
da bude III kategorije-kompleksne izrade 

visoke otpornosti. Rukavica treba da ima 

otpornost na infektivne agense prema ASTM- 
F-1671.  

a/200 veličina L 

 kom 50000  

  

 

 

Nesterilne,pregledne rukavice od nitrila bez 

pudera, u boji , sa teksturom na prstima. 
Duzina min 240 mm,Debljina na prstima min 

0.14 mm (dvostruko), 

Debljina na dlanu min 0.12mm 
(dvostruko)Debljina na manzetni 0.10 mm 

(dvostruko). Hlorisane iznutra radi lakseg 

navlacenja. 

 Nivo kontrole kvaliteta na perforacije  AQL 

1.5 prema EN 455-1. Otpornost na kidanje  
min 6 N. Rukavica treba da bude deklarisana 

od strane proizvoĎača da je  lična zaštitna 

oprema PPE prema direktivi 89/686 EEC  I  
da bude III kategorije-kompleksne izrade 

visoke otpornosti. Rukavica treba da ima 

otpornost na infektivne agense prema ASTM- 
F-1671.  

a/200 veličina М 

 kom 250000  

  

 

2 
Zelene lateks rukavice bez pudera sa 

mirisom mint (mente) 
 kom 1000  

  
 

3 

Sterilna hirurška rukavica,bez pudera od 

poliizoprena, bez latexa. Potpuni anatomski 

oblik, zakrivljeni svi prsti,Mikrohrapava 

površina na prstima, presvuče na iznutra 

 par     80  

  

 



sintetičkim slojem. 

Dužina min 300 mm, 

Debljina zida u području dlana min 0.20 mm, 

debljina zid u podrucju prsta min 0.22mm. 

Nivo kvaliteta AQL 0.65 

Sila kidanja min 12N za vreme roka trajanja. 

Ttest na endotoksine manje od 0.5eu/ml - 

vrednost se mora dokazati testom 

akreditovane nezavisne laboratorije .  

institucije . 

Dostaviti izvestaj nezavisne akredtiovane 

laboratorije u skladu sa standardom ASTM 

D7427 

Dostaviti sertifikat nezavisne laboratorije u 

skladu sa EN 374 kojim se dokazuje otpornost 

na hemikalije nivo 6. 

Rukavica deklarisana od strane proizvoĎača 

kao medicinsko sredstvo prema direktivi 

93/42 EEC I kao lična zaštitna oprema prema 

direktivi 89/686 EEC. 

UKUPNO RSD bez PDV-а  

PDV________________ %  

UKUPNO RSD sа PDV-om  

 

 

ЗА СТАВКУ 1.-Доставити узорак- по (1 кутију) за сваку величину у оригиналном, продајном,паковању са налепницом на којој пише назив 

производа, прозвођач, носилац дозволе И решења о упису у регистар мед.средства И налепницом. Сертификационог тела за усаглашавање 

личне заштитне опреме.Доставити  оригинал каталог ,копију ресења о упису у регистармед .средства АЛИМС. Копију Декларације о 

усагласености производа са Директивама 93/42 EEC I 89/686 EEC.као И сертификат о прегледу типа и усаглашености личне заштитне опреме 

са стандардима SRPS EN 388,SRPS EN 374-3, SRPS EN 374-2. 

ЗА СТАВКУ 2.- Узорак рукавица доставити у оригиналном паковању. 

ЗА СТАВКУ 3.-Узорке рукавица доставити у оригиналном паковању , у кутији са индикатором стерилизације. Потребно је доставити копију 

каталога,  копију решења  АЛИМС-а о дозволи за стављање у промет добра  које се нуди И копију декларације о ускладјености производа са 

директивом 93/42 EEC I direktivom 89/686 EEC 

Сви захтевани узорци морају бити достављени у оргиналном паковању. Понуђач је обавезан да достави списак захтеваних узорака а исте 

обележи како је наведоно по списку. 

 

 

Датум _____________                                                                                                                  ПЕЧАТ И ПОТПИС ПОНУЂАЧА 

                                                                                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                        _________________________________ 

 

 

 

 

                                Комисија за ЈН 20-1.1.2/2019- Стоматолошки потрошни материјал 


