
 
 
 

 
 
 
 

ОПШТА БОЛНИЦА ПОЖАРЕВАЦ 
12000 Пожаревац, ул. Братства јединства бр. 135 

 
Објављује 

 
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА 

У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ, ЈНВВ   бр. 08/2016 ЗА НАБАВКУ ДОБАРА –  САНИТЕТСКИ МАТЕРИЈАЛ – 
(шифра из општег речника набавки  – 33000000  Медицинска опрема, фармацеутски производи и производи за 
личну негу) за потребе Опште болнице Пожаревац за период од 12 месеци. 
 
 
1. ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ  
Назив наручиоца: Општа болница Пожаревац 
Адреса: Братства јединства бр. 135, 12000 Пожаревац 
Лице овлашћено за потписивање уговора: др Данко Николић 
Интернет страница наручиоца: www.obp.rs 
Електронска адреса: nabavnabopo@gmail.com 
Врста поступка: Отворени поступак.  
Број јавне набавке: ЈНВВ 08/2016 
Предмет набавке (добра, услуге, радови): добра – Санитетски материјал 
Број партија, уколико се предмет набавке обликује у више партија: 
Јавна набавка обликована је у  146 партија  
Поступак се спроводи ради: Закључења уговора о јавној набавци.  
Служба: Јавне набавке  
Лице за контакт : Драгана Живојиновић, дипл.ецц  
Телефон: 012/550-850 
 
2. ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ  
 
1.Опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке:  
 
-  Санитетски материјал (33000000  Медицинска опрема, фармацеутски производи и производи за личну негу) 
 
2. Опис партије (ако је предмет јавне набавке обликован по партијама), назив и редни број партија: 
 
 

Делов.број: 02-604 

Датум: 27.05.2016. 

Број 
партије Назив партије 

1. Средства за дезинфекцју инструмената 
2. Средства за дезинфекцију коже 
3. Бензалконијум хлорид 1%,5% раствор 
4. Dezinfekcione, sporocidne maramice 
5. Таблете хлора 
6. Таблете формалдехида 
7. Етанол концентровани 
8. Апсолутни алкохол 
9. Хемикалије 
10. Хемикалије п.а. и обичне хемикалије 
11. Абдоминални дренови 
12. Аспирациони катетер 
13. Blakemore сонда 
14. Cistofix 
15. Дренажне вакум боце 
16. Foly катетер 
17. Гастричне сонде 
18. PVC игле 

http://www.obp.rs/
mailto:nabavnabopo@gmail.com


19. Игле за узимање артеријске крви за гасне анализе 
20. Интравенске каниле 
21. Fogarty катетер 
22. Катетер Nelaton i Jan Kauer сет 
23. Катетер Pezzer 
24. Кесе за урин 
25. Лопате, гуске 
26. Маске за фото терапију natus Bilibend regular 
27. Маске за вентилацију, назални оксигени сет, маске за 

кисеоник, ларингеална маска, црево за анестезију са Y 
наставком 

28. Наставци за аутоматске пипете 
29. Оперативни трокраки катетер 
30. Ребрасте конекције за респиратор 
31. Redon дрен 
32. Ректални катетер 
33. Силиконске маске 
34. Систем за инфузију и трансфузију 
35. Систем за мерење сатне диурезе 
36. Системи за скенер 
37. Сонда Chevassu 
38. Сонде за исхрану 
39. Спиналне игле, сет за епидуралну анестезију 
40. Igle za neurostimulaciju I centralni venski kateteri 
41. Igle za punkciju tkiva 
42. Pvc spricevi 
43. Pvc špricevi 10ml 
44. Т дрен 
45. Торакални дрен са мандреном 
46. Трахеалне каниле metalne 
47. Trahealne kanile plasticne 
48. Potrosni materijal za BBRAUN pumpe 
59. Sistemi I dodaci za primenu citostatika 
50. Intravenske kanile sa mogucnoscu dorzalne verzije 
51. Тубус ендотрахеални са балоном, армирани т и 

мандрени 
52. Умбиликарни венски катетер 
53. Сонде уретарне 
54. Уретерални стентови 
55. Airway 
56. Potrosni materijal za DRAGER aparat za anesteziju 
57. Чаша за урин 
58. Прегледне рукавице 
59. Pvc рукавице 
60. Pvc боце и pvc кутије, апотекарске кесице 
61. Алергени 
62. Дрвене шпатуле и штапићи 
63. ЕКГ и ЕЕГ траке 
64. ЕКГ електроде 
65. Есмархова повеска, иригатор, ланцете 
66. Гел за ултразвук и гел за дефибрилаор 
67. Гел за уринарне катетере 
68. Хируршке рукавице 
69. Каљаче, капе, маске 
70. Комплет за брис 
71. Лапароскопске навлаке 
72. Program za stome 
73. Маст за бебе 
74. Материјал за контролу стерилизације 
75. Материјал за стерилизацију, papir rolne 
76. Материјал за стерилизацију 



77. Наруквице за мајке, бебе, штипаљке за пупак 
78. Натрон креч 
79. Неутрална електрода 
80. Посуда за feces 
81. Скалпел ножићи 
82. Таблетирана со 
83. Тестере за колена 
84. Топломер 
85. Усници за спирометрију 
86. Филмови зелени-више димензија 
87. Филмови за мамографију 
88. Филмови за скенер 
89. Развијач, фиксир 
90. Монофиламентни нересорбтивни полибутестер конац 

пресвучен бутиленом или еквивалент 
91. Монофиламентни ресорбтивни конац poliglecaprone са 

triclosanom – антибактеријски 
92. Упредени ресорбтивни синтетски конац полиглактин 

910- антибактеријски 
93. Оксидисана регенерисана целулоза , хемостатски 

ресорбтивни сунђер или еквивалент 
94. Упредени синтетски ресорбтивни конац лактомер 9-1 

или еквивалент 
95. Ресорбтивни органски сет за заустављање крварења 
96. Жичани хируршки сет за третман дехисценција рана 
97. Синтетички ресорбтивни конац, полиглактин или 

еквивалент 
98. Синтетски ресорбтивни poly4hydroxybutyrate 
99. Монофиламентни нересорбтивни nylon конац 
100. Монофиламентни нересорбтивни конац полипропилен 
101. Конац на клубету или камену- лан 
102. Монофиламентни нересорбтивни полипропилен конац 
103. Синтетски упредени нересорбтивни конац 
104. Цервикс сет 
105. Сет за епизиотомију 
106. Тестови за трансфузију 
107. Серуми за крвне групе 
108. Кесе за крв 
109. Остали материјал за трансфузију 
110. Серуми за крвне подгрупе 
111. Имплантанти за дојку 
112. Нересорбтивне полипропилен мрежице 
113. Композитне мрежице 
114. Мултиклипсеви 
115. Појединачни клипсеви 
116. Стаплер endogia 
117. Стаплери  циркуларни 
118. Стаплери  линеарни 
119. Газа, компресе 
120. Вата санитетска, вата папирна 
121. Завоји, више димензија 
122. Turban zavoj 
123. Гипсани завој 
124. Фластери 5x5 
125. Хидрофибер облоге 
126. Компресивна еласична бандажа без подчарапе 
127. Obloge za rane 
128. Фластери 28x10 
129. Фластери разни 
130. Модерне облоге са додатком меда 
131. Сетови за дијализу 
132. Материјал за В.А.Ц терапију 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Критеријум за избор најповољније понуде je најнижа поунђена цена. 
 
Уколико, два или више понуђача по појединачној партији имају исту понуђену цену, предност има понуђач чија је 
понуда прва приспела Наручиоцу.  
  
сагласно одредбама члана 85. Закона о јавним набавкама. 
 
4. Начин подношења понуда и рок за подношење понуда: 
 
Понуђач доставља понуду у запечаћеној коверти, тако да се при отварању може проверити да ли је затворена онако 
како је предата. Ако коверта није запечаћена и означена на начин описан у овом упутству, наручилац не преузима 
никакву одговорност уколико понуда залута или се отвори пре времена.  
На задњој страни коверте треба обавезно навести име и адресу понуђача, што омогућава да понуда буде враћена 
неотворена, у случају да се прогласи неблаговременом.  
Понуде се достављају у затвореној коверти препорученом пошиљком или личном доставом на адресу:  

Општа болница Пожаревац, 
Служба јавних набавки 

            ул. Братства јединства 135, 12000 Пожаревац  
 

са назнаком: 
 „Понуда за јавну набавку добра  –  Санитетски материјал,  партија _______________________ , ЈНВВ бр. 08/2016 
- НЕ ОТВАРАТИ“  
(на линију уписати број партије за коју се подноси понуда с тим што се може навести група партија навођењем од – до)   
Рок за подношење понуда је 27.06.2016. године, до 10 часова.   
На коверти мора бити наведено да ли се понуда односи на целокупну набавку или на појединачне партије, уколико је 
предмет набавке обликован у више партија. Општа документација и партије за које конкуришете се достављају у истој 
коверти. 
 
5.  Место, време и начин отварања понуда: 
 
Наручилац ће извршити јавно отварање понуда по истеку рока за подношење понуда у току истог дана у 10.30 часова, 
у управној згради Опште болнице Пожаревац, ул. Братства Јединства 135, 12000 Пожаревац. Отварања понуда је јавно 
и може присуствовати свако заинтересовано лице. У поступку отварања понуда могу активно учествовати само 
овлашћени представници понуђача  
 
6. Начин преузимања конкурсне документације:  
 
Конкурсна документација се може преузети са Портала јавних набавки, са сајта Опште болнице Пожаревац: 
www.obp.rs., захтевом на email адресу: nabavnabopo@gmail.com и лично у просторијама набавне службе Опште 
болнице Пожаревац. 
 
7. Рок за доношење одлуке: 
Наручилац ће одлуку о додели уговора донети  у року не дужем од 25 дана од дана отварања  понуда 
                                                                     

133. Oбрада рана 
134. Материјал за болничку лабораторију 
135. Уринске траке, Miccrovette EDTA, Miccrovette sa Na-

citratom 
136. Вакутејнери 
137. Пламени фотометар seac 
138. Бар код етикете 
139. Реагенси за гасни анализатор ABL 800 
140. Реагенси за апарат ABX micros CRP 200 
141. Реагенси за апарат PENTRA 80XL 
142. Материјал за рад патолошке лабораторије 
143. Лабораторијско стакло 
144. Цемент 
145. Уградни материјал у ортопедији 
146. Dinamicka ploca i zavrtnji 
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