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На основу члана 55. и 57. Закона о јавним набавкама (Сл. гласник РС број 124/2012,
14/2015 и 68/2015) Општа болница „Др Радивој Симоновић“ Сомбор , Војвођанска 75,
оглашава:
ЈАВНИ ПОЗИВ број 11/2018
за избор најповољнијег снабдевача за материјал за дијализу по партијама за потребе Опште
болнице

I НАЗИВ, АДРЕСА И ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦА НАРУЧИОЦА: Општа болница „Др Радивој
Симоновић“ Сомбор, Војвођанска 75, www.bolnicasombor.org.rs
II ВРСТА НАРУЧИОЦА: Здравство
III ВРСТА ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ: Отворени јавни позив
IV ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ: Добра
33140000 - Медицински потрошни материјал
V ЈАВНА НАБАВКА ОБЛИКОВАНА У 21. ПАРТИЈУ :
Партија 1. – Дијализатор, Синтетичко влакно, Low - flux 1,3 - 1,4 м2 без етиленоксида
Партија 2. – Дијализатор, синтетичко влакно, Low - flux 1,5 - 1,6 м2 стерилисан без
етиленоксида
Партија 3. – Дијализатор, синтетичко влакно, Low - flux 1,7 – 1,8 м2 стерилисан без
етиленоксида
Партија 4. – Дијализатор, синтетичко влакно, High - flux 1,3 - 1,4 м2 стерилисан без
етиленоксида
Партија 5. – Дијализатор, синтетичко влакно, High - flux 1,5 - 1,6 м2 стерилисан без
етиленоксида
Партија 6. – Дијализатор, синтетично влакно, High - flux 1,7 - 1,8 м2 без етиленоксида
Партија 7. – Дијализатор, синтетичко влакно, High - flux 1,9 - 2,0 м2 стерилисан без
етиленоксида
Партија 8. – Дијализатор, Синтетичко влакно, High - flux 2,1 - 2,2 м2 без етиленоксида
Партија 9. – Дијализатор, синтетичко влакно, High - flux 2,4 - 2,5 м2 стерилисан без
етиленоксида
Партија 10. – АВ линија комплет (за машине 4008S, 4008H i 4008B) – за машине FRESENIUS
или одговарајуће
Партија 11. – АВ линија комплет (за машине 5008S) – за машине FRESENIUS или одговарајуће
Партија 12. – АВ линија комплет (за машине 5008) – за машине FRESENIUS или одговарајуће
Партија 13. – Филтер за високопречишћену воду – за машине FRESENIUS или одговарајуће
Партија 14. – Суви бикарбонат у одговарајућем паковању 650/900/950г – за машине
FRESENIUS или одговарајуће
Партија 15. – Концентрат дијализни, кисели са или без глукозе
Партија 16. – Таблетирана соза резервну осмозу чистоће 99%
Партија 17. – Дволуменски катетер за хемодијализу (CVK)
Партија 18. – Игле за хемодијализу
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Партија 19. – Физиолошки раствор 0,9% NaCl, за припрему и завршетак хд третмана са
инфузионом линијом
Партија 20. – Стерилни комплет за дијализни третман
Партија 21. - Двоволуменски катетер сет за дуготрајну хемодијализу
VI КРИТЕРИЈУМИ за избор најнижа понуђена цена.
VII 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.
VIII ПРАВО УЧЕШЋА по огласу имају сва домаћа и страна правна и физичка лица која испуњавају
услове из члана 75. и 76. Закона о јавним набавкама. Доказе о испуњености услова понуђачи
доказују достављањем фотокопија а понуђач коме се уговор додели дужан је пре његовог
потписивања наручиоцу доставити оригиналну документацију (или оверене фотокопије) о
испуњености услова, у супротном ће понуда бити одбијена као неисправна.
Решење о упицу у Регистар понуђача сматраће се доказом о испуњености обавезних услова.
У складу са чланом 79. став 4. понуђач није дужан да доставља доказе који су јавно доступни на
интернет страницама надлежних органа и да наведе који су то докази (навести интернет страну).
Понуђачи су дужни да у складу са чланом 75. став 2. Закона о јавним набавкама при
састављању својих понуда изричито наведу да су поштовали обавезе које произлазе из важећих
прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада и заштити животне средине.
IX РОК за подношење пријаве је 31 дана од дана објављивања на Порталу јавних набавки и на
интернет страни Опште болнице „Др Радивој Симоновић“ Сомбор. (14.05.2018.)
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.
X ПОНУДЕ се сачињавају на оригиналном обрасцу по упутству наручиоца на српском језику,
написана јасно и оверена початом и потписом овлашћеног лица, У ОДВОЈЕНИМ ЗАТВОРЕНИМ
КОВЕРТАМА, уз навођење партије за коју се прави пријава са назнаком „ понуда по тендеру број
11/2018 за набавку материјала за дијализу, партија бр. _____ – не отварати “ уз навођење
личних података на полеђини, на адресу: Општа болница „Др Радивој Симоновић“ Сомбор,
Војвођанска број 75. Наручилац задржава право одбијања свих понуда уколико оне премашују
предвиђени план средстава као и право да коригују количине на +, - 10 % у зависности од
околности умањена или повећања средстава од стране фонда РФЗО –а.
Важење понуде мора бити минимално 30 дана од дана отварања понуда.
Понуђач је дужан да понуду за сваку партију достави у затвореној коверти заједно са
пратећим сертификатима и доказима који се односе на бодовање у складу са упутством и
условима из тендерске документације, а општу документацију доставља у једном примерку
уколико учествује на више партија.
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 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.
У случају када две или више понуда добију исти и највећи коначни збир бодова избор
најповољније понуде ће се извршити на основу најниже понуђене цене.
Испорука добара која су предмет јавне набавке врши се сукцесивно у току године дана по
динамици коју одреди наручилац.
XI ЈАВНО ОТВАРАЊЕ ПОНУДА ће се извршити истог дана (14.05.2018.) од дана затварања
огласа објављеног на Порталу јавних набавки са почетком у 10,00 часова у Сали за састанке
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Опште болнице „Др Радивој Симоновић“ Сомбор, Војвођанска бр. 75, уз подношење овереног
пуномоћја.
У поступку отварања понуда активно могу ушествовати само овлашћени представници
подносиоца понуда.
На основу члана 104. Став 2. Закона о јавним набавкама представник понуђача који учествује у
поступку отварања понуда има право да приликом отварања понуда изврши увид у податке из понуде
који се уносе у записник о отварању понуда.
Увид у документацију по члану 110. Закона о јавним набавкама ,понуђач има право да изврши
увид у документацију о спроведеном поступку јавне набавке после доношења одлуке о додели уговора,
односно одлуке о обустави поступка о чему се може поднети писмени захтев наручиоцу.
Наручилац је дужан да лицу из става 1. овог члана, омогући увид у документацију и копирање
документације из поступка о трошку подносиоца захтева, у року од два дана од дана пријема писаног
захтева, уз обавезу да заштити податке у складу са чланом 14. овог закона.
О додели уговора понуђачи ће бити обавештени у року од 30 дана од дана отварања понуда.
Захтев за додатним објашњењима може се упутити ислључиво путем факса на : 025/ 417-022 или
е-маила: anja.nimak@bolnicasombor.org.rs ,контакт особа др Никола Загорац.

Општа болница
„Др Радивој Симоновић“
Сомбор
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