На основу члана 55. став 1. тачка 2. 60 став 1 тачка 1. Закона о јавним набавкама
(Службени гласник.РС 124/12) , а у складу са Одлуком о покретању поступка јавне набавке
у отвореном поступку, набавка добара –Лабораторијског материјала обликованог по партијама
за потребе Дома здравља ,,Врачар'' за период од 12 месеци. Бр 14-2015
Дом здравља ,,Врачар''
ОГЛАШАВА
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

1.Дом здравља „Врачар“,ул. Бојанска 16,Београд, тел: 011/3402-555, Интернет адреса:
http://www.dzvracar.org.rs/, Eлектронска пошта: dzvracar@yubc.net
2.Врста поступка јавне набавке – отворени поступак
3..Предмет јавне набавке је набавка добара у отвореном поступку – Лабораторијски материјал
обликован по партијама
Ознака из општег речника набавке: 33696000; 33793000
4. Лабораторијски материјал обликован је у 8 ( осам) партија и то:
Партија 1- Биохемија- Реагенси за биохемијске анализе са контролама и калибраторима и потрошни
материјал за аналајзер Beckman Coulter AU 640 или одговарајуће
Партија 2- Хематологија – Реагенси са контролним крвима и потрошним материјалом за
хематолошке апарате аналајзере ,, HmX'' и ,,Coulter AcT diff'' или одговарајуће
Партија 3- Коагулација – Реагенси са контролама и калибраторима и потрошни материјал за апарате
: Behnk elektronik Cl 4ili Acl 7000IL или одговарајуће
Партија 4- Електролити- Реагенси са контролама и калибраторима и потрошни материјал за апарат
са јон селективном електродом 9180 Electrolyte Analyzer ,, Roche’’ или одговарајуће
Партија 5- Вакум систем за затворено узорковање крви и микровете са комплетним пратећим
материјалом за венско и капиларно узорковање
Партија 6- Хемикалије са тест тракама за урин од 10 параметара и тест за окултно крварење
Партија 7- Стакло и лабораторијско посуђе
Партија 8- Екстерне контроле за биохемијске параметре
5. Критеријум за доделу уговора о јавној набавци је најнижа понуђена цена.
Критеријум за доделу Уговора је најнижа понуђена цена у оквиру сваке партије.Приликом
рангирања понуда у оквиру сваке партије, посматраће се укупна понуђена цена за партију , а у
складу са спецификацијом предмета јавне набавке.

У случају да два или више понуђача понуде идентичне укупне цене у оквиру одређене
партије, повољнијом ће се сматрати понуда оног понуђача који је навео дужи рок
важења понуде.
6.Конкурсна документација се може подићи лично у просторијама Дома здравља
,,Врачар'' ул. Бојанска 16,III спрат соба 302, сваког радног дана од дана објаве позива
заподношење понуде у времену од 08,00 до 13,00 часова или се може преузети са
Портала Управе за јавне набавке –www.portal.ujn.gov.rs , на порталу јавних набавки
града Београда https://nabavke.beopgrad.rs или сајту Дома здравља„Врачар''–
http://www.dzvracar.org.rs/
7. Рок за подношење понуда је 30 дана од дана када је јавни позив објављен на Порталу
јавних набавки (не рачунајући дан објављивања) . Благовремена понуда је она понуда
која стигне код наручиоца 30. дана, до 09,00 часова. Ако 30-ти дан падне у нерадни дан,
рок је први наредни радни дан. Отварање понуда ће се обавити јавно, на дан истека
рока, у 10,00 часова. Јавно отварање подразумева присуство представника понуђача
који су поднели понуду, а који пре почетка поступка морају предати посебно писмено
овлашћење за учешће у поступку отварања понуда, издато на меморандуму понуђача,
оверено печатом и потписом овлашћеног лица.

8. Понуде са одговарајућом документацијом се подносе поштом, препоручено или лично
на адресу наручиоца Дома здравља ,,Врачар'' ул. Бојанска бр. 16, Београд. Понуду
доставити у затвореној коверти са обавезном назнаком „НЕ ОТВАРАТИ – понуда за јавну
набавку 14-2015 – Лабораторијски материјал обликован по партијама за
Партију__________________________________ ( обавезно навести број и назив партије).
Уколико се понуда подноси за више партија потребно је документацију за доказивање услова за
учешће спаковати одвојено у посебну коверту,кутију , а документацију за сваку партију такође у
посебно у коверту, кутију тако да се са сигурношћу може утврдити да се отвара први пут.
На полеђини коверте обавезно навести назив, адресу, број телефона понуђача, као и име
особе за контакт.
9. Подаци о државном органу или организацији , односно органу или служби територијалне
аутономоје или локалне самоуправе где се могу благовремено добити исправни подаци о пореским
обавезама , заштити животне средине, заштити при запошљавању , условима рада и сл., а који су везани за
извршење уговора о јавној набавци.
Подаци о пореским обавезама се могу добити у Пореској управи, Министарства финансија и привреде.
Подаци о заштити животне средине се могу добити у Агенцији за заштиту животне средине и у Министарству
енергетике, развоја и заштите животне средине.
Подаци о заштити при запошљавању и условима рада се могу добити у Министарству рада, запошљавања и
социјалне политике.
10. Право учешћа по позиву за јавну набавку имају сви понуђачи који испуњавају услове
из члана.75 и 76 Закона о јавним набавкама (Сл.гласник. РС 124/2012).Испуњеност ових
услова дужни су да докажу на начин прописан у члану 77.Закона о јавним набавкама , а
како је прецизирано у конкурсној документацији

11. Биће разматране само прихватљиве понуде, понуде које су благовремено предате и
које у потпуности испуњавају све захтеве из конкурсне документације.

12.Неприхватљиве понуде се неће разматрати, већ ће бити одбијене. Одлука о избору
најповољнијег понуђача биће донета у року од 25 дана од дана отварања понуда.
13. Служба за контакт: Служба за јавне набавке: Eлектронска пошта: dzvracar@yubc.net; Факс:
011/6458-822

