На основу члана 55. став 1. тачка 2. Закона о јавним набавкама (»Службени гласник РС«
бр.124/2012, 14/2015 и 68/2015)

ОПШТА БОЛНИЦА ''ДР АЛЕКСА САВИЋ''
Прокупље, ул.Пасјачка бр.2
Електронска адреса: bolnicaprokuplje@gmail.com
Званични сајт: www.bolnicaprokuplje.com
ОБЈАВЉУЈЕ
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ, ПО ПАРТИЈАМА,
ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ДОБАРА – САНИТЕТСКОГ ПОТРОШНОГ МАТЕРИЈАЛА, ЗА 2018. ГОДИНУ,
ЗА ПОТРЕБЕ ОБ ''ДР АЛЕКСА САВИЋ'', по партијама
(јавна набавка бр. 18/2018),
Ознака из општег речника набавке:
33140000 – Медицински потрошни материјал; LA 18 – за инфузију; LA 19 – за инјекције; LA 21 – за
лабораторијске намене; LA 23 – за медицинске намене; LA 42 – за хирургију; LA 43 – за уролошки
третман
Предмет јавне набавке по овом огласу обликован је у 80 посебних партија и то:
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НАЗИВ ПАРТИЈЕ
Каниле
Системи
ПВЦ шприцеви и игле
Игле епидуралне и спиналне, епидурални сет
Игла за пен
Хируршки операциони потрошни материјал
Кецеља једнократна од полиетилена
Хируршке рукавице
Рукавице за преглед
Скалпел ножићи
Стерилна газа и стерилни производи од газе и вате
Производи од газе са рендген контрасним нитима
Гипсани и калико завоји, газа и вата
Елaстични зaвojи
Компреса за зарастање рана и фолија за покривање рана
Фластери
Материјал од пластике
Шпатуле
Кирете
Дренажа
Стерилни хируршки сетови
Раствор за третман и зарастање рана, коже и слузокоже
Алкохол
Хемикалије
Лабораторијске хемикалије
ЕКГ електроде
Неутралне електроде
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Електроде за пејсинг
Електроде за ЕМГ
Гел за ултразвук и ЕКГ дефибрилатор
Гел и шампон за ЕЕГ
Гел за физикалну медицину
Папири и усници
Траке за контролу стерилизације
Инхалациони алергени за кожни ''Prick'' тест
Интраосална инјекција
Тестови за наркотике
Пластични наставци за аутоматске пипете
Лабораторијско стакло
Вакум системи - група 1
Вакум системи - група 2
Игле за вакуум системе и холдер са кликом за иглу
Ланцете
Повеске
Топломери
Секач за таблете
Олива за испитивање слуха
Сонда за апарат CARDIOQ
Материјал за скенер
Кетриџи и потрошни материјал за ацидо базни анализатор
Касете за прикупљање течности на апарату за операцију катаракте
Дијагностички дискови за анализатор за брзо дијагностиковање
Реагенси за анализатор крвне слике
CО2 абсорбер
CO2 clic absorber
Филтер за респиратор
Кукица за ултразвучни нож ''Ultra Harmonic Skalpel Generator 300''
Додаци за инфузиону пумпу
Клипсеви за појединачни клип апликатор
Шаржер за аутоматски клип апликатор ''MICROLINE''
Стаплер
Патела сет
Вентрофил
Потрошни лапороскопски материјал
Потрошни материјал за ''VAC'' терапију
Потрошни материјал за апарат за грејање крви и раствора ''FLUIDO COMPACT
SYSTEM''

Потрошни материјал за апарат за загревање пацијента
Тубуларна ортоза за лечење венских улцера
Оперативне мрежице
Ресорпивна средства за заустављање крварења
Стома
Материјал за анестезију
Системи за анестезију
Једнократни сензор сатурације кисеоником
Специфични сетрови за урологију
Катетери, сетови и сонде
Материјал за урологију
Урин кесе са испустом
Материјал за гинекологију
Материјал за онологију
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Као критеријум за оцењивање и избор најповољније понуде утврђује се - економски
најповољнија понуда и то: понуђена цена - 90 пондера, рок испоруке - 10 пондера.
Право учешћа у поступку имају сви понуђачи који испуњавају обавезне услове за учешће у
поступку јавне набавке у складу са чланом 75 и 76 . Закона о јавним набавкама, а испуњеност ових
услова дужни су да докажу на начин прописан у члану 77. Закона о јавним набавкама, прецизиран
прилогом бр. 5 конкурсне документације.
Преузимање конкурсне документације сви заинтересовани понуђачи могу извршити на
званичном сајту ОБ ''др Алекса Савић'' Прокупље (www.bolnicaprokuplje.com) или порталу управе за
јавне набавке.
Све евентуалне измене и допуне конкурсне документације, наручилац ће благовремено
објавити на званичном сајту ОБ ''др Алекса Савић'' Прокупље као и на порталу управе за јавне
набавке.
Понуђач доставља понуду (повезану траком у целину или повезану у фасцикли) у запечаћеној
коверти, тако да се при отварању може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара. Ако коверта није
запечаћена и означена на тражени начин, Наручилац не преузима никакву одговорност уколико понуда
залута или се отвори пре времена. На задњој страни коверте треба навести назив, адресу и број
телефона понуђача, што омогућава да понуда буде враћена неотворена, у случају да се прогласи
неблаговременом. Такође треба навести и бројеве партија за које се достављају понуде.
Понуда се може доставити поштом на адресу:
Општа болница ''др Алекса Савић'' Прокупље
јавне набавке или лично
ул.Пасјачка број 2, 18400 Прокупље
Са назнаком на предњој страни коверте:
„ПОНУДА ЗА - Назив Јавне набавке и број партије за коју се понуда подноси - НЕ ОТВАРАТИ„
На полеђини коверте обавезно мора бити наведен назив понуђача, седиште и број телефона
као и контакт особа.
Понуђачи су у обавези да своју понуду доставе у року од 30 дана од дана објављивања позива
на Порталу управе за јавне набавке, а најкасније до 11,15 часова последњег дана истека рока за
подношење понуда – тј. до дана 12.07.2018. године до 11,15 часова.
Отварање понуда обавиће се у 11,30 часова по истеку рока за подношење понуда у управној
згради ОБ ''др Алекса Савић''. Уколико рок истиче у дан који је нерадни (субота или недеља) или на дан
државног празника, као последњи дан сматраће се први следећи радни дан.
Представници понуђача који ће присуствовати јавном отварању понуда, обавезни су да 10
минута пре јавног отварања понуда предају своја писана пуномоћја Комисији за јавну набавку.
Рок за доношење одлуке о додели уговора је 25 дана од дана отварања понуда.
Сви остали детаљи везани за поступак јавне набавке дефинисани су конкурсном
документацијом.
Лицa за контакт:
Јавне набавке: Ивана Милошевић,дипл.економистa
Тел/факс:027/329-730
e-mail: javnenabavke@bolnicaprokuplje.com
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