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 ИНСТИТУТ ЗА ОРТОПЕДИЈУ БАЊИЦА 
Број: I-348/2 
Датум: 12.04.2021.године 
Београд, ул. Михаила Аврамовића бр. 28 

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ 
„Годишње одржавање и налепнице (етикете) за епрувете за бар код за постојећи ЛИС у 

Институту Бањица“,  број  ЈН 25/2021 
 

Назив наручиоца: Институт за ортопедију Бањица 
Адреса наручиоца: ул. Михаила Аврамовића бр. 28 
Интернет страница наручиоца: www.iohbb.edu.rs 
Врста наручиоца: здравство 
Поступка набавке: Набавка на коју се закон не примењује по члану 27. став 1. тачка 1) Закона о 
јавним набавкама („Службени гласник РС“ број 91/2019) 
 
Предмет набавке: „Годишње одржавање и налепнице (етикете) за епрувете за бар код за 
постојећи ЛИС у Институту Бањица“ (OРН 50324100-3 - Услуге одржавања система) 
 
Процењена вредност набавке у динарима (без ПДВ):  990.000,00 РСД 
 
Јавна набавка је јединствена и није обликована по партијама. 
 
Опис предмета набавке/техничка спецификација, остали услови и напомене: Дати у наставку 
позива за подношење понуда. 
 
Начин и услови плаћања: Плаћање је у динарима. Плаћање за извршене услуге и испоручене 
налепнице ће се вршити у 12  месечних рата, по испостављеној фактури. 
 
Обавеза је понуђача да фактуру/рачун региструје у централном регистру фактура, приступом 
одговарајућој веб апликацији Управе за трезор у складу са Законом о роковима измирења новчаних 
обавеза у комерцијалним трансакцијама („Службени гласник РС“ број 119/12, 68/15, 113/17 и 91/19) и 
Правилником о начину и поступку регистровања фактура, односно других захтева за исплату, као и 
начину вођења и садржају централног регистра фактура („Службени гласник РС“ број 7/2018,59/2018 
и 8/2019). 
 
Изабрани понуђач (Добављач) се обавезује да фактуру/рачун, након уношења у Централни регистар 
фактура, у року од три радна дана, достави на плаћање код Наручоца, Београд, Михаила Аврамовића 
бр. 28. 
 
Наручилац ће плаћање извршити на основу испостављене фактуре/рачуна Добављача.  
 
Уз рачун за плаћање, у којем ће обавезно бити наведен број уговора под којим је исти заведен код 
Наручиоца, доставити и Записник о извршеној услузи, потписан од стране представника Наручиоца и 
изабраног понуђача (Добављача).  
 
Плаћање по уговору у 2021. години, вршиће се до нивоа средстава обезбеђених Финансијским  
планом за  2021. годину, за ове намене. 
 
Критеријум за избор привредног субјекта: Избор најповоњније понуде ће се извршити применом 
критеријума „ЦЕНА“. У случају да два или више привредна субјекта понуде исту цену, наручилац ће 
избор најповољнијег привредног субјекта извршити путем жреба. 
 
Циљ спровођења поступка:  Поступак се спроводи ради закључења уговора на период од годину 
дана. 
Начин преузимања документације, односно интернет адреса где је документација доступна: 
www.iohbb.edу.rs 

http://www.iohbb.edu.rs/
http://www.iohbb.edu.rs/
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Начин подношења понуде и рок за подношење понуде: 
Понуде се понодосе на обрасцима у прилогу позива за подношење понуда, скенирани, електронским 
путем, на адресу: javne.nabavke@iohbb.edу.rs заједно са свом захтеваном документацијом. 
ПОНУДЕ ДОСТАВИТИ НАЈКАСНИЈЕ ДО 15.04.2021. ГОДИНЕ ДО 10:00 ЧАСОВА. 
 
Место, време и начин отварања понуда: Отварање понуда је у просторијама Одсека јавних набавки 
Института за ортопедију Бањица, ул. Михаила Аврамовића 28, Београд, дана 15.04.2021. године у 
11:00 часова.  
 
Контакт: 
Одсек за јавне набавке, 011/6661624, javne.nabavke@iohbb.edу.rs  
 
 
 
Београд, 12.04.2021.године      
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

mailto:javne.nabavke@iohbb.edu.rs
mailto:javne.nabavke@iohbb.edu.rs
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ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ/ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА 
 

„Годишње одржавање и налепнице (етикете) за епрувете за бар код за постојећи ЛИС у 
Институту Бањица“, набавка редни број 25/2021 

П
оз

иц
иј

а  
 

ОПИС 

1 Одржавање лабораторијског информационог система "Slis" 
Услуге одржавања (пружања техничке подршке) LIS-а обухватају:  
• Да се информациони систем одржава у функционалном стању, односно да се 

отклоне проблеми у раду са системом уколико дође до губитка кључних 
функционалности неопходних за обављање редовних дневних активности; 

• Да корисницима пружи сву потребну подршку у коришћењу информационог 
система путем телефона и даљинским путем; 

• Адаптацију због промене законске и друге регулативе које утичу на софтверске 
системе, у року који је у складу са законски дефинисаним терминима спровођења; 

• Корекција евентуалних грешака у бази података, проузрокованих лошим уписом у 
исту; 

• Брза и успешна реконструкција и опоравак базе података из заштитних копија 
базе података и журнала о активностима корисника у случајевима оштећења или 
губитка података као последица квара хардвера, софтвера или нестручног 
руковања 

• Додавање нових тестова, корекције референтних вредности, јединица, децимала, 
назива на штампи, цена и осталих битних параметара за дефиницију теста, као и 
измена постојећих дефиниција тестова; 

• Дефинисање формула за рачунске тестове, као и активација/писање одређених 
скрипти које врше функцију/е по захтеву корисника; 

• Креирање, активација и деактивација корисничких налога, подешавање 
привилегија и нивоа приступа. 

Интеграција са информациним системом NexTBIZ: 
• Извођач ће своје стране омогућити  размену података између   Лабораторијског 

информационог система са информациним системом NexTBIZ. Ови послови се 
сматрају   уговореним у оквиру цене одржавања уколико се користе стандардни 
протоколи за ову врсту размене података.  За ову интеграцију је неопходна 
пословно-техничка сарадња произвођача oбa софтвера 

2 Бар код налепнице за лабораторијски информациони систем „ЛИС“ 
Тип: Direkt Termal –Termo Top Laminat 
Димензије: 45mm x 35mm 
Размак између налепница: 4 mm 
Пречник носача котура (хилзне): 40 mm 
Број налепница на котуру: 2000  
Беле боје 
Самолепљивост 
Водоотпорне (15 мин у воденом купатилу на 37°C) 
Јединствени  бар код у складу са EN ISO 9001:2008 и EN ISO 13485:2012 произвођача 
„SLIS-a 

 
Контакт: 
Одсек за јавне набавке, 011/6661624, javne.nabavke@iohbb.edу.rs 
 

Београд, 12.04.2021.године    

mailto:javne.nabavke@iohbb.edu.rs
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ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 

Назив понуђача  
Адреса понуђача  
Матични број  
ПИБ  
Шифра делатности  
Назив банке и број рачуна  
Особа за контакт  
Е-маил  
Телефон/факс  
Овлашћено лице  

 
ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ 

 
„Годишње одржавање и налепнице (етикете) за епрувете за бар код за постојећи ЛИС у Институту Бањица“, 

 редни број набавке 25/2021 
 

ПОНУДА број _______ 
 

по
зи

ци
јa

 

 
ОПИС 

Количина Цена 
(РСД без ПДВ) 

1 Одржавање лабораторијског информационог система "Slis" (месечно) 
Услуге одржавања (пружања техничке подршке) LIS-а обухватају:  
• Да се информациони систем одржава у функционалном стању, односно да 

се отклоне проблеми у раду са системом уколико дође до губитка кључних 
функционалности неопходних за обављање редовних дневних активности; 

• Да корисницима пружи сву потребну подршку у коришћењу 
информационог система путем телефона и даљинским путем; 

• Адаптацију због промене законске и друге регулативе које утичу на 
софтверске системе, у року који је у складу са законски дефинисаним 
терминима спровођења; 

• Корекција евентуалних грешака у бази података, проузрокованих лошим 
уписом у исту; 
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• Брза и успешна реконструкција и опоравак базе података из заштитних 
копија базе података и журнала о активностима корисника у случајевима 
оштећења или губитка података као последица квара хардвера, софтвера или 
нестручног руковања 

• Додавање нових тестова, корекције референтних вредности, јединица, 
децимала, назива на штампи, цена и осталих битних параметара за 
дефиницију теста, као и измена постојећих дефиниција тестова; 

• Дефинисање формула за рачунске тестове, као и активација/писање 
одређених скрипти које врше функцију/е по захтеву корисника; 

• Креирање, активација и деактивација корисничких налога, подешавање 
привилегија и нивоа приступа. 

Интеграција са информациним системом NexTBIZ: 
Извођач ће своје стране омогућити  размену података између   
Лабораторијског информационог система са информациним системом 
NexTBIZ. Ови послови се сматрају   уговореним у оквиру цене одржавања 
уколико се користе стандардни протоколи за ову врсту размене података.  За 
ову интеграцију је неопходна пословно-техничка сарадња произвођача oбa 
софтвера 

2 Бар код налепнице за лабораторијски информациони систем 
„ЛИС“ 
Тип: Direkt Termal –Termo Top Laminat 
Димензије: 45mm x 35mm 
Размак између налепница: 4 mm 
Пречник носача котура (хилзне): 40 mm 
Број налепница на котуру: 2000  
Беле боје 
Самолепљивост 
Водоотпорне (15 мин у воденом купатилу на 37°C) 
Јединствени  бар код у складу са EN ISO 9001:2008 и EN ISO 
13485:2012 произвођача „SLIS-a 

 
 
 
 
 
 

96 (kotura) 

 

                                                                                                         УКУПНО РСД  БЕЗ ПДВ: 
                                                                                                                         ПДВ ____% РСД 
                                                                                                          УКУПНО РСД СА ПДВ: 
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Рок извршења услуге: Рок за одзив Извршиоца на локацију Наручиоца је: 24 h Минимално прихватљив рок извршења услуге је 24 часа од потврде 
пријема писаног захтева наручиоца, максимално прихватљив рок извршења услуга је 48 сати од потврде пријема писаног захтева наручиоца од потрвде 
пријема писмено упућеног позива (електронском поштом). 
 
Рок испоруке: Рок прве испоруке налепница је _______(не дужи од 3 дана) од дана ступања на правну снагу уговора. Свака наредна испорука је 
сукцесивна, по захтеву Наручиоца (тачна по количини и врсти како је Наручилац захтево) и мора стићи код Наручиоца у року од 24 сата од писменог 
или усменог захтева.  
 
Рок важности понуде: _____________ (минимум 30) дана 
 
Начин и услови плаћања: Плаћање је у динарима. Плаћање за извршене услуге и испоручене налепнице ће се вршити у 12  месечних рата, 
по испостављеној фактури. 
 
ОСТАЛИ УСЛОВИ - НАПОМЕНА:  
Привредни субјекат је у обавези да достави: 
 
Налепнице морају да поседују јединствену бар код идентификацију сваког котура, компатибилну са софтвером имплементираним у лабораторији 
установе у складу са EN ISO 9001:2008 и EN ISO 13485:2012 произвођача ЛИС-а. 
Понуђач је у обавези да достави ауторизацију или уговор са произвођачем постојећег лабораторијског информационог система или његовим 
овлашћеним заступником на територији Републике Србије. 
 
 
Датум:    _______________                                                                                                           ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА                                              

                                                          М.П.                                                                      _____________________________________ 
                                                                                                           ПОТПИС  ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА 

                                                                                                        _____________________________________ 


