ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
Деловодни број: 01-6951
Бр. набавке: 87/17-Д/ОП
Опис: ОСТЕОСИНТЕТСКИ МАТЕРИЈАЛ III

Наручилац: Општа болница Суботица
Адреса: Изворска 3, Суботица
Интернет страница: www.bolnicasubotica.com
Врста наручиоца: здравство

На основу члана 60. став 1. тачка 1) Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, бр. 68/2015)
- ОПШТА БОЛНИЦА СУБОТИЦА, СУБОТИЦА објављује
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

- ОСТЕОСИНТЕТСКИ МАТЕРИЈАЛ III ДЕО I. Општи подаци о Наручиоцу:
1. Назив наручиоца:
2. Адреса наручиоца:
3. Интернет страница наручиоца:
4. Врста наручиоца:

Општа болница Суботица, Суботица
Улица Изворска 3, 24000 Суботица
www.bolnicasubotica.com
здравство

II. Основни подаци о јавној набавци:
1. Врста поступка:
2. Врста предмета:
3. Опис предмета набавке:

отворени поступак
добра
остеосинтетски материјал III део за потребе
Одељења за ортопедију и трауматологију у оквиру
Опште болнице Суботица, Суботица

III. Назив и ознака из општег речника:
33141700

ортопедски материјал

IV. Подаци о партијама:
Јавна набавка је обликована према следећим партијама:
Р.бр.

Назив и опис партије

1.

Партија 1 – системи и импланти за остеосинтезу проксималног и дисталног окрајка бутне кости

2.

Партија 2 – киршнер жице

3.

Партија 3 – шарафи за лигаментопластику

4.

Партија 4 – системи и апарати за спољну фиксацију екстремитета по Митковићу

V. Период важења уговора:
Наручилац намерава да закључи уговор на оквирни период од годину дана, одн. до коначне
испоруке уговорених количина које чине предмет набавке.
VI. Критеријум, елементи критеријума за доделу уговора и специфични захтеви набавке:
Критеријум који ће се применити за оцену понуда је критеријум економски најповољније понуде.
1. УКУПНА ЦЕНА БЕЗ ПДВ-а:
80 пондера
2. ПРОМПТНИ СЕРВИС И ОДРЖАВАЊЕ ИНСТРУМЕНАТА
10 пондера
2. ТЕНИЧКО СТРУЧНА ПОМОЋ
10 пондера
УКУПНО:
100 пондера
Позив за подношење понуда у отвореном поступку јавне набавке остеосинтетског материјала III,
бр ЈН: 87/17-Д/ОП за потребе Опште болнице Суботица, Суботица
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ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
Деловодни број: 01-6951
Бр. набавке: 87/17-Д/ОП
Опис: ОСТЕОСИНТЕТСКИ МАТЕРИЈАЛ III

VII. Начин преузимања конкурсне документације:
Заинтересовани понуђачи и лица која преузимају конкурсну документацију у информативне сврхе,
могу је преузети са:
1. Портала јавних набавки:
2. Интернет странице:

http://portal.ujn.gov.rs/
http://www.bolnicasubotica.com/javne-nabavke/javne-nabavke-2017/

VII. Начин и рок за подношење понуда:
а) Понуђач понуду доставља путем поште или непосредно одн. лично у писарницу Опште
болнице Суботица;
б) Понуђач подноси понуду у затвореној коверти одн. кутији, у складу са конкурсном
документацијом и овим Позивом, затворену на начин да се приликом отварања понуда може са
сигурношћу утврдити да се први пут отвара;
в) Уз писану понуду пожељно је доставити образац понуде, образац техничких
карактеристика и модел уговора наснимљен на електронски медиј (цд, усб, хард диск и сл.) у
„.doc/.docx“ формату.
г) Коверта или кутија са понудом мора имати следећу ознаку:
ПОНУДА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ОСТЕОСИНТЕТСКОГ МАТЕРИЈАЛА III ДЕО, БРОЈ И НАЗИВ ПАРТИЈЕ ЗА
КОЈУ ПОНУЂАЧ КОНКУРИШЕ БР. ЈН: 87/17-Д/ОП, - НЕ ОТВАРАТИ
д) На полеђини коверте или кутије понуђач наводи своју адресу, телефон и име и презиме
одговорног лица.
ђ) Понуде се достављају на адресу Опште болнице Суботица, Суботица, ул. Изворска 3, 24000
Суботица, Писарница у главном холу, сваког радног дана од 08:00 h до 15:00 h;
е) Благовременим се сматрају понуде које стигну у Писарницу најкасније до 04.11.2017.
године до 9:30 h, без обзира на начин како су послате.
VIII. Место, време и начин отварања понуда:
Јавно отварање понуда према њиховом редоследу приспећа, обавиће се у канцеларији Одељења за
набавку, зграда са ознаком „N“, 04.11.2017. године у 10:00 h.
IХ. Услови под којима представници понуђача могу учествовати у поступку отварања понуда:
а) Понуђачи који желе да поред присуства на отварању понуда имају право активног учешћа
у поступку отварања понуда, дужни су да својство представника понуђача докажу овереним и
потписаним пуномоћјем од стране овлашћеног лица Понуђача.
б) Овлашћени представник понуђача има право да приликом отварања понуда изврши увид
у податке из понуде који се уносе у записник о отварању понуда као и да изнесе све евентуалне
примедбе на поступак отварања понуда.
Х. Рок за доношење одлуке:
Одлука о додели уговора ће бити донесена у року од најдуже 25 дана од датума јавног отварања
понуда, у складу са чланом 108. став 2.
XI. Остале информације:
Особа за контакт: Јасмина Рађеновић дипл. екон.
 Путем поште на адресу: Изворска 3, 24000 Суботица
 Путем телефона на број: 024/625-581
 Путем факса на број: 024/625-581
 Путем електронске поште: obtender1@gmail.com
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