Наручилац

ЈКП Рашка
Душанова 2а

Адреса
Место

Рашка

Број акта
Датум

05.05.2022.године

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
Врста поступка: јавна набавка на коју се закон не примењује
Предмет јавне набавке:
Услуга – ВЕТЕРИНАРСКЕ УСЛУГЕ
(УСЛУГЕ СТЕРИЛИЗАЦИЈЕ, КАСТРАЦИЈЕ И ДР.)
Опис предмета јавне набавке:
1. ВЕТЕРИНАРСКЕ УСЛУГЕ (УСЛУГЕ СТЕРИЛИЗАЦИЈЕ, КАСТРАЦИЈЕ И ДР.)
1.а ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА
ВРСТА, TEХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС УСЛУГЕ, НАЧИН
СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА,
ИСПОРУКЕ УСЛУГЕ И СЛ.

Р.Бр.
1

Назив услуге
Стерилизација
паса

Кол/ком
25

2

Кастрација паса

25

3

50

4

Вакцинација
против беснила
Обележавање паса

5.

Дехелминтизација

50

6.

Лечење и дневна
терапија оболелих
ухваћених паса и
лакших повреда
Опсервација паса
на беснило
Еутаназија

20

7.
8.

50

Технички опис
Потпуно хируршко одстрањивање материце и јајника
женки који се изводи у општој анестезији сходно
правилима струке.
Потпуно хируршко одстрањивање тестиса мужјака које
се изводи у општој анестезији сходно правилима
струке.
Вакцинација, вакцином против беснила
Микрочиповање паса сходно Правилнику о начину
обележавања и регистрације паса и мачака („Сл.
Гласник РС 23/12) са издавањем пасоша
Чишћење паса од цревних паразита сходно правилима
струке
Лечење оболелих ухваћених паса и лакших телесних
повреда сходно правилима струке

2

Преглед паса 1, 5 и 10 дана

15

Еутаназија напуштених животиња, услед старости и
болести, на основу процене ветеринара.

1. Квалитет: Предметне услуге морају у свему бити према захтеву наручиоца описаним у делу
техничка спецификација.
2. Контрола квалитета: Приликом вршења услуге, утврђиваће се квалитет и истовремено
квантитет услуге, о чему ће бити сачињен Записник о извршеним услугама, који потписују
овлашћена лица наручиоца и понуђача, а који је ближе дефинисан моделом уговора.
3. Рекламација: У случају неоговарајуће услуге у смислу квалитета и количине услуге,
наручилац ће извршити рекламацију. У том случају, одабрани понуђач мора приступити
отклањању недостатака одмах, а најкасније у року од 12 часова од тренутка рекламације и
извршити наручиоцу услугу траженог квалитета или количине. Трошкови рекламиране услуге
иду на терет извршиоца услуге. У случају да извршилац не поступи по позиву за рекламацију,
наручилац ће ангажовати другог, а сви трошкови падају на терет понуђача.
4. Рок извршења услуга: Рок извршења услуге не дужи од 12 часова од пријема усменог или
писаног захтева за извршење услуге.
5. Место извршења услуга: ЈКП ``Рашка`` Рашка, Прихватилиште за псе и мачке, Раздоље
(Градска депонија), Рашка.
6. Количине: Су орјентационе, а услуге сукцесивне и зависиће од стварних потреба наручиоца.
1.б ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА ЗА СТАВКЕ ПОД РЕДНИМ БРОЈЕМ 1. И 2.
УСЛУГЕ СТЕРИЛИЗАЦИЈЕ И КАСТРАЦИЈЕ
ТЕХНИКЕ :. Ovariohisterectomya (одстрањивање јајника и материце) и кастрација

( одстрањивање тестиса)
МЕТОДА : 1. Celiotomya (отварање абдомена на белој линији)

 Хемостаза (подвезивање крвних судова) – са пробадањем, или без пробадања.
 Затварање абдоминалног зида у три етаже ( 1.Перитонеум и
мишићи(linea alba) 2. Субкутис, 3. Кожа)
ИНСТРУМЕНТИ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ СТЕРИЛИЗАЦИЈЕ И КАСТРАЦИЈЕ

За извођење ових хируршких захвата неопходно је припремити сет инструмената за тзв.
сечење и шивење меких ткива, који подразумева:
-држач скалпела и скалпел,
- маказе за мека ткива, маказе за сечење конаца,
-анатомску и хируршку пинцету,
-хемостатске форцепсе различитих величина и облика, у зависности од врсте операције и величине
пацијента,
-иглодржач, хируршке игле,
-куку за проналажење и вађење материчног рога из абдомена, уколико хирург користи овај
инструмент,
-хваталице за компресе, уколико се користи платнена компреса за заштиту операционог поља
-стерилна компреса за заштиту операционог поља, стерилна компреса за инструменте и
-стерилна, или дезинфикована тацна-површина на колицима за инструменте.
МАТЕРИЈАЛ ЗА ХЕМОСТАЗУ И ШИВЕЊЕ

Материјал који се уграђује у живо ткиво мора да буде стерилан, а остале карактеристике тог
материјала (дебљина, јачина, поли-монофиламентност, квалитет везивања у чвор, склоност ка
развезивању, разградљивост, трајање разградње временски исказано, и сл.) зависе директно од улоге
коју има у ткиву.
1.
Ресорптивни синтетски конци – полифиламентни-упредени (Vicryl-polyglactin, Dexonpolyglycolic acid)
2.
Ресорптивни синтетски конци – монофиламентни (PDS-polydioxanone, Maxonpolyglyconate) и псеудомонофиламентни.

МАТЕРИЈАЛ ЗА ШИВЕЊЕ - (Перитонеум и мишићи, субкутис и кожа)-затварање

абдоминалног зида :Ресорптивни синтетски (моно и полифиламентни),
ПОСТОПЕРАТИВНА ТЕРАПИЈА

1.
Антибиотска, 2 - 3 дана, , са посебним освртом на избор антибиотика због најчешће
изолованих бактерија (E.coli, Staphilococus aureus, Proteus mirabilis i Pseudomonas spp.)
2.
Аналгетска, 2-3 дана.
ДОКАЗ: Доставити уз понуду пописну листу материјала

Место и датум:

потпис овлашћеног лица
понуђача

М.П.

______________________

2. ДОПУНСКИ ЗАХТЕВИ У СМИСЛУ ПРАТЕЋЕГ МЕДИЦИНСКОГ КАРТОНА И ОСТАЛЕ
ПРАТЕЋЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

2.1. Обавеза достављања све пратеће улазно-излазне документација са медицинским картоном
Зоохигијеничарској служби у року од 24 часа од извршене интервенције.
2.2.

Обавеза издавања бројева чипова и ушних маркица, непосредно по уградњи.

2.3.

Обавеза фотографисања сваког пса који прође кроз процедуру чиповања.

2.4.
Обавеза достављања месечног извештаја о броју третираних паса, са кратким описом
здравственог стања и предузетим медицинским третманом.

Место и датум:
М.П.

потпис овлашћеног лица
понуђача
________________________

3. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

3.1 ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ НАБАВКЕ

Понуђач у поступку јавне набавке мора доказати:
1) да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;
2) да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривчних дела као члан
организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде,
кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично
дело преваре;
3) да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима
Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији;

4. ДОКАЗИВАЊЕ ИСПУЊЕНОСТИ ОБАВЕЗНИХ УСЛОВА ЗА УЧЕШЋЕ У ПРЕДМЕТУ
НАБАВКЕ
4.1 ДОКАЗИВАЊЕ ОБАВЕЗНИХ УСЛОВА ЗА УЧЕШЋЕ У ПРЕДМЕТУ НАБАВКЕ
ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О ИСПУЊАВАЊУ ОБАВЕЗНИХ УСЛОВА

У складу са захтевима из позива, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник
понуђача, дајем следећу
ИЗЈАВУ
Понуђач _____________________________________________[навести назив понуђача] у поступку
набавке ветеринарских услуга број, испуњава услове за учешће у предмету набавке и то:
1.Понуђач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;
2.Понуђач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела као
члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против
привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања
мита, кривично дело преваре;
3.Понуђач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са
прописима Републике Србије (или стране државе када има седиште на њеној територији);
Место:_____________
Датум:_____________

М.П.

Понуђач:
_____________________

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране
овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

5. ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ
Табела

Предмет ЈН услуге
Ветеринарске услуге
(Услуге стерилизације,
кастрације и др)
1
.
2
.
3
.
4
.
5
.
6
.
7
.

Количин
а

Јединичн
а
цена без
ПДВ-а

Јединичн
а
цена са
ПДВ-ом

цена без
ПДВ-а
За
тражену
количин
у

2

3

4

5 (2х3)

1
Стерилизација пас

25

Кастрација паса

25

Вакцинација против
беснила
Обележавање паса

50

Дехелминтизација

50

Лечење и дневна терапија
оболелих ухваћених паса
и лакших повреда
Опсервација паса на
беснило
Еутаназија

20

цена са
ПДВ-ом
за
тражену
количин
у
6(2х4)

50

2
15

УКУПНО :

Понуђена цена / износи_________________________динара без пдв-а

Место и датум:
М.П.

потпис овлашћеног лица
понуђача
________________________

Критеријум и елементи критеријума за избор најповољније понуде:
Критеријум за избор најповољније понуде је најнижа понуђена цена.
Подношење понуда (рок, место, време, начин, назнака...):
Рок за подношење понуда је до 16.05.2022 године до 12:00 часова. Благовременим ће се
сматрати све понуде које стигну на адресу наручиоца најкасније до 16.05.2022 године
до 12:00 часова.
НАПОМЕНА: Понуду доставити на обрасцу који се налази у прилогу позива.
Позив са пратећом документацијом може се преузети у дирекцији ЈКП „Рашка“
сваког радног дана од 7 до 15 часова, или може бити послат поштом (укључујући и
мејл) на писмени захтев заинтересованих понуђача.
Отварање понуда (место, време, присуство заинтересованих):
Отварање понуда је јавно. Понуде ће се отварати одмах, по истеку рока за подношење
понуда, то јест 16.05.2022 год. у 12.10 часова. Отварање понуда ће се обавити у
просторијама наручиоца: сала за састанке. Отварању понуда могу присуствовати сва
заинтересована лица. Представници понуђача морају имати овлашћење које ће предати
Комисији за јавну набавку приликом отварања понуда.
Рок за доношење одлуке о избору најповољније понуде:
Одлука о избору најповољније понуде биће донета у року од 5 дана од дана отварања
понуда. Наведену одлуку наручилац ће доставити свим подносиоцима понуда у року од
три дана од дана њеног доношења.
Контакт (особа, место, време, број телефона,):
Додатне информације о наведеној набавци се могу добити сваког радног дана на бр.
телефона 036-736-622, у времену од 8,00 до 15,00. Контакт особа је Марина Лештанин.

Директор
Радомир Јаћовић
_________________

