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Сомбор: 29.03.2018. године
Број: 30 – 1810

На основу чл. 32. и 60. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012,14/2015 и
68/2015 у даљем тексту: Закон) Општа болница „Др Радивој Симоновић“ Сомбор , Војвођанска
75, оглашава:
ПОЗИВ ЗА ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ број 10/ 2018
за набавку добара ЦТ апарат – 16 слајсни за потребе Опште болнице „Др Радивој Симоновић“ Сомбор
I НАЗИВ, АДРЕСА И ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦА НАРУЧИОЦА: Општа болница „Др Радивој Симоновић“
Сомбор, Сомбор, Војвођанска 75, www.bolnicasombor.org.rs
II ВРСТА НАРУЧИОЦА: Здравство
III ВРСТА ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ: отворени поступак јавне набавке
IV ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ: добра

33115100 – ЦТ скенер
Предметна набавка није обликована по партијама.
V КРИТЕРИЈУМИ за избор: најнижа понуђена цена.
VI КОНКУРСНУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ сви заинтересовани понуђачи могу бесплатно подићи и у исте
извршити увид у просторијама Управне зграде, на интернет страни наручиоца –
www.bolnicasombor.org.rs и на Порталу јавних набавки или им на њихов писмени захтев може бити
достављена од стране Наручиоца поштом или е-маилом.
VII РОК за подношење пријаве је 30 дана до 10,00 сати од дана објављивања на Порталу јавних набавки
и на интернет страни Опште болнице „Др Радивој Симоновић“ Сомбор.
Понуда са варијантама није дозвољена. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.
Уколико рок истиче у дан који је нерадни, као последњи дан сматраће се први следећи радни дан.
VIII ПОНУДЕ се сачињавају на оригиналном обрасцу по упутству наручиоца на српском језику, написане
јасно и оверене початом и потписом овлашћеног лица, У ЗАТВОРЕНОЈ КОВЕРТИ, уз навођење назнаке „
понуда по јавној набавци број 10/2018 за набавку добрара – ЦТ апарат – 16 слајсни за потребе Опште
болнице „Др Радивој Симоновић“ Сомбор,– не отварати “ уз навођење личних података на полеђини,
на адресу: Општа болница „Др Радивој Симоновић“ Сомбор, Сомбор, Војвођанска број 75.
Важење понуде мора бити минимално 90 дана од дана отварања понуда.
Понуђач је дужан да понуду достави у затвореној коверти заједно са општом документацијом ,
пратећим сертификатима и доказима који се односе на бодовање у складу са упутством и условима из
тендерске документације.
Понуђачи могу да поднесу заједничку понуду и ако буде оцењена као најповољнија понуђачи су
дужни доставити правни акт којим се обавезују на заједничко извршење набавке и прецизира
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одговорност понуђача за извршење уговора. Понуђачи одговарају неограничено солидарно према
наручиоцу.
Наручилац може обуставити поступак јавне набавке из објективних и доказивих разлога који се
нису могли предвидети у време покретања поступка, из којих је престала потреба за набавком без
понављања у буџетској години.
Уколико се након вредновања утврди да два или више понуђача имају исту понуђену цену
наручилац ће као најповољнијег изабрати понуђача који је понудио дужи гарантни рок.
У случају да два или више понуђача имају исту понуђену цену и исти гарантни рок биће изабрана
понуда оног понуђача који је понудио краћи рок испоруке.
IX
ЈАВНО ОТВАРАЊЕ ПОНУДА ће се извршити 30-ог дана,тј. 30.04.2018. године (ако датум пада у
суботу, недељу или на државни празник отварње понуда је следећи радни дан) од дана објављеног на
Порталу јавних набавки са почетком у 10,30 часова у Сали за састанке Опште болнице „Др Радивој
Симоновић“ Сомбор, Војвођанска бр. 75, уз подношење овереног пуномоћја.
Одлука о додели биће донета у року од 25 дана од дана отварања понуда, а објављена у року од три
дана након тога.
Захтев за додатним објашњењима може се упутити искључиво путем факса на : 025/ 417-022 или емаила: igor.tosic@bolnicasombor.org.rs.

Општа болница
„Др Радивој Симоновић“
Сомбор
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