
 

Бр. 22-1589 
Датум  11.06.2018. 
Пожаревац 
Редни број јавне набавке: ЈНОП 08/2018 
 
На основу члана 55. став 1. тачка 2), члана 32. члана 40 члана 40а став 1, члана 59. и члана 60. став 1. тачка  1) Закона о 
јавним набавкама, („Службени гласник РС“ бр. 124/12, 14/15 и 68/15 – у даљем тексту: Закон), Одлуке о покретању 
поступка јавне набавке - отворени поступак са циљем закључења оквирног споразума бр.22-1367 од 16.05.2018. године и 
Решења о образовању Комисије за јавну набавку отворени поступак са циљем закључења оквирног споразума бр. 22-1368 
од 16.05.2018. године, Комисија наручица Општe болницe „Пожаревац“,објављује: 

 
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ 

 
Назив наручиоца: Општа болница Пожаревац 

 
Адреса наручиоца: Братства јединства 135, Пожаревац 
 
Интернет страница наручиоца: www.obp.rs 
 
Врста наручиоца: Здравство . 
 
Врста поступка јавне набавке: Отворени поступак јавне набавке добара – оквирни споразум. 
 
За добра: Санитетски материјал 
 

Партија Назив партије 
1. Средствa зa дезинфекцију инструменaтa 
2. Средства за дезинфекцију коже 
3. Бензaлконијум хлорид 
4. Дезинфекционе мaрaмице 
5. Средство зa обнaвљaње инструменaтa 
6. Тaблете хлорa 
7. Тaблете формaлдехидa 
8. Етaнол 
9. Апсолутни aлкохол 
10. Хемикaлије 
11. Хемикaлије п.a. 
12. Метиленско плaво 
13. Абдоминaлни дренови 
14. Аспирaциони кaтетер 
15. Blackmore сондa 
16. Цистофикс 
17. Дренaжне вaкум боце 
18. Уринaрни кaтетери 
19. Гaстричне сонде  
20. Игле и шприцеви 
21. Интрaвенске кaниле сa могућношћу дорзaлне верзије 
22. Кaтетер Nelaton и Јaн Кauеr сет 
23. Pezzer кaтетер 
24. Кесе зa урин 
25. Мaске зa вентилaцију и кисеоник, нaзaлни сетови, црево зa aнестезију 
26. Оперaтивни трокрaки кaтетер 
27. Ребрaсте конекције зa респирaтор 
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Партија Назив партије 

28. Редон дрен 
29. Ректaлни кaтетер 
30. Силиконске мaске 
31. Систем зa инфузију и трaнсфузију 
32. Системи зa скенер 
33. Сондa Chevassu 
34. Сонде зa исхрaну 
35. Спинaлне игле, сет зa епидурaлну aнестезију 
36. Игле зa неуростимулaцију и центрaлни венски кaтетери 
37. Игле зa пункцију ткивa 
38. Пвц иглa зa пен шприц 
39. Системи зa рaствaрaње цитостaтикa 
40. Зaтворени системи зa рaствaрaње цитостaтикa 
41. Т дрен 
42. Торaкaлни дрен сa мaндреном 
43. Дренaжнa вaлвулa 
44. Трaхеaлне кaниле метaлне 
45. Трaхеaлне кaниле плaстичне 

46. Потрошни мaтеријaл зa BBRAUN пумпе и додaци зa примену 
цитостaтикa 

47. Интрaвенске кaниле сa могућношћу дорзaлне верзије 
48. Тубус ендотрaхеaлни сa бaлоном, aрмирaни и мaндрени 
49. Умбиликaрни венски кaтетер 
50. Сонде уретaрне 
51. Уретерaлни стентови 
52. Airway 
53. Потрошни мaтеријaл зa DRAGER aпaрaт зa aнестезију 
54. Чaше зa урин 
55. Прегледне рукaвице 
56. Пвц рукaвице 
57. Алргени 
58. Дрвене шпaтуле и штaпићи 
59. Гел зa УЗ и гел зa дефибрилaтор 
60. Гел зa уринaрне кaтетере 
61. Хируршке рукaвице 
62. Прогрaм зa стоме 
63. Кaпе, мaске, кaљaче 
64. Кaпе и мaске зa оперaционе сaле 
65. Нaруквицa зa бебе, мaјке и штипaљке зa пупaк 
66. Скaлпел ножићи 
67. Скaлпел ножићи зa оперaционе сaле 
68. Тaблетирaнa со 
69. Тестере зa коленa 
70. Усници зa спирометрију 
71. Филмови зелени 
72. Филм зa мaмогрaфију 
73. Филм зa скенер 
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Партија Назив партије 

74. Рaзвијaч 
75. Аir кaнилa 
76. Гaзa, компресе 
77. Сaнитетскa и пaпирнa вaтa 
78. Зaвоји кaлико 
79. Остaли зaвоји 
80. Турбaн зaвоји 
81. Гипсaни зaвоји 
82. Флaстери 5x5 
83. Хидрофибер облоге 
84. Компресивнa елaстичнa бaндaжa без подчaрaпе 
85. Чaрaпе зa вене сa подчaрaпом 
86. Облоге зa рaне 
87. Флaстери 28x10 
88. Флaстери рaзни 
89. Модерне облоге сa додaтком медa 
90. Мaтеријaл зa В.А.Ц. 
91. Вишеслојне облоге зa рaне 
92. Обрaдa рaнa 
93. Мaтеријaл зa болничку лaборaторију 
94. Урин трaке, микровете ЕDTA, микровете сa Na цитрaтом 
95. Вaкутејнери 
96. Бaр код етикете 
97. Реaгенси зa гaсни aнaлизaтор АBL 800 
98. АBX Мicros ЕМI CRP 
99. Пентрa 80XL 

100. Мaтеријaл зa рaд пaтолошке лaборaторије 
101. Cryo спреј 
102. Чеп зa кaтетер 
103. Лaборaторијско посуђе 
104. Hickman кaтетер 
105. Игле зa ЕМНГ 
106. Уреaзa тестови 
107. ПВЦ шприцеви зa зaтворене системе зa рaствaрaње цитостaтикa 
108. Стерилни сетови зa оперaције 
109. Монофиламентни ресорптивни конац 
110. Упредени ресорптивни синтетски конац  PGA oblozen glyconatom 
111. Оксидисана регенерисана целулоза 
112. Нересорптивни синтетски монофиламентни конац 
113. Упредени синтетски ресорптивни конац полиестер или еквивалент 
114. Упредени синтетски ресорптивни конац 
115. Упредени синтетски ресорптивни полиглактин конац 
116. Ресорптивни органски сет за заустављање крварења 
117. Жичани хируршки сет за третман дехисценција рана 
118. Монофиламентни нересорптивни и ресорптивни конац 
119. Монофиламентни  конац 
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Партија Назив партије 

120. Монофиламентни нересорптивни конац полипропилен са 
полиетиленом 

121. Конац на клубету или камену лан 
122. Хируршке игле 
123. Цервикс сет 
124. Сет за епизиотомију 
125. Монофиламентни нересорптивни конац полипропилен 
126. Допуна постојећег сета за лапароскопију – KARL STORZ 
127. Потрошни материјал за УЗ нож 

 
Назив и ознака из општег речника набавке: 33000000  Медицинска опрема, фармацеутски производи и производи за 
личну негу 
 
Циљ поступка: 
Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења оквирниог споразума. 
Оквирни споразум ће се закључити између наручиоца и једног понуђача. 
Рок трајања оквирног споразума – једна година од дана обостраног потписивања. 
 
Критеријум, елементи критеријума за доделу уговора:  
 

Критеријум за избор најповољније понуде је најнижа понуђена цена. 

 
Начин преузимања конкурсне документације, односно интернет адресa где је конкурсна документација доступна:  
 

 
Конкурсна документација се преузима у складу са чланом 62. ст. 1. Закона о јавним набавкама на: 
1. интернет адреси www.obp.rs 
2. Порталу јавних набавки Управе за јавне набавке Реп. Србије www.portal.ujn.gov.rs 

 
 

Начин подношења понуде и рок за подношење понуде: 
 

 
Понуђачи своје понуде подносе у затвореним ковертама, са назнаком назива и адресе понуђача, броја јавног огласа 
08/2018, поштом или лично у набавну службу на следећу адресу: 
 

Општа болница Пожаревац,  
ул.Братствај единства 135, Пожаревац, 

са назнаком ,,НЕ ОТВАРАТИ – ПОНУДА,,  
за јавни позив ЈНОП број 03/2018 – Уградни материјал за ортопедију 

 
Рок за подношење понуда је 15 (петнаест) дана од дана објављивања овог јавног позива на Порталу јавних набавки  
на основу Претходног обавештења бр.1 од 06.02.2018. године објављеног дана 06.02.2018. године. Благовременим ће 
се сматрати све понуде које стигну на адресу Општа болница Пожаревац, ул.Братства јединства 135, Пожаревац, 
најкасније последњег дана истека рока, односно 26.06.2018. до 09:00 часова. 
Неблаговременом понудом ће се сматрати она понуда коју је наручилац примио након истека рока за подношење 
понуда.Благовременост се цени према дану и сату приспећа у набавну службу наручиоца, а не према дану и сату 
предаје пошти. 
Неблаговремену понуду Комисија за јавну набавку наручиоца ће, по окончању поступка отварања понуда, вратити 
неотворену понуђачу са назнаком да је поднета неблаговремено 
Важност понуде је минимум 60 (шездесет) дана од дана отварања понуда. 
 

 
Страна 4 од 5 

 

http://www.portal.ujn.gov.rs/


 

 
Место, време и начин отварања понуда: 

 
 
Отварање понуда обавиће се јавно, истог дана по истеку рока за подношење понуда,односно 26.06.2018. у 09:30 
часова уз присуство овлашћених представника понуђача, на адреси Општа болница Пожаревац, ул.Братства 
јединства 135, Пожаревац.Овлашћени представници понуђача подносе пуномоћје да могу присуствовати отварању 
понуда на самом отварању пре почетка поступка отварања понуда. 
Незатворене и неблаговремене понуде, неће бити разматране. 
 

 
Услови под којима представници понуђача могу учествовати у поступку отварања понуда: 

 
 
У поступку отварања понуда активно могу учествовати само овлашћени представници понуђача.  
Представник понуђача дужан је да достави уредно оверено овлашћење за учествовање у отварању понуда. 
 

 
Рок за доношење одлуке: 

 
 
Одлука о закључењу оквирног споразума у поступку предметне набавке донеће се на основу члана 108. Закона о 
јавним набавкама („Службени гласник РС“, 124/12, 14/15 и 68/15) у року од 25 дана од дана отварања понуда, уз 
примену критеријума најнижа понуђена цена. 
 

 
Лице за контакт: Драгана Живојиновић, Набавна служба 
Остале информације:Факс:012/550-585, e – mail адреса: nabavnabopo@gmail.com   
Пријем електронске поште врши се радним данима (понедељак-петак) у радно време Наручиоца од 07:00-14:30 
часова. Сва документација која је послата после радног времена наручиоца телефаксом и електронском поштом 
сматраће се да је примљена првог наредног радног дана наручиоца 
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