
 СПЕЦИЈАЛНА  БОЛНИЦА ЗА ИНТЕРНЕ БОЛЕСТИ ВРЊАЧКА БАЊА 

Ул.8. Марта 12, 36210 Врњачка Бања 

Дана: 12.10.2018.год.                                                   

 
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ 

 
1.1. Наручилац 
Наручилац Специјална болница за интерне болести Врњачка Бања (интернет 
адреса:www.bolnicavb.org.rs),позива све заинтересоване понуђаче да припреме и поднесу 
понуде у складу са законом, конкурсном документацијом и позивом за подношење 
понуда. 
 
2.1. Врста поступка јавне набавке 
Предметна јавна набавка се спроводи сходно члану 39.и 40. Закона о јавним набавкама 
(„Службени гласник Републике Србије“, број 124/12), Законом о изменама и допунама 
Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије, број 14/15 и 68/15)  и 
подзаконскимактима којима се уређују јавне набавке („Службени гласник Републике 
Србије“, број 033/13, 86/15 и 83/15), ради закључења оквирног споразума. 
 
3.1. Предмет јавне набавке 
Прeдмeтнa нaбaвкa je дeфинисaнa у Oпштeм рeчнику нaбaвкe нa следећој позицији – 
Материјал за дијализу 
Предмет јавне набавке број 46/18 су добра- материјал за дијализу, обликована у 18 
партија (целина) и то: 
1.Дијализатор, синтетичко влакно, low-flux, површине 1,5 m2  без бисфенола А у 
мембрани и кућишту, стерилисан без етиленоксида 
2. Дијализатор, синтетичко влакно, high-flux, површине 1,5 m2  без бисфенола А у 
мембрани и кућишту, стерилисан без етиленоксида 
3. Дијализатор, синтетичко влакно, high-flux, површине 1,7 m2  без бисфенола А у 
мембрани и кућишту, стерилисан без етиленоксида 
4. Дијализатор, синтетичко влакно, high-flux, површине 1,9 m2  без бисфенола А у 
мембрани и кућишту, стерилисан без етиленоксида 
5. Дијализатор, синтетичко влакно, high-flux, површине 2,1 m2  без бисфенола А у 
мембрани и кућишту, стерилисан без етиленоксида 
6. Дијализатор, синтетичко влакно, high-flux, површине 2,5 m2  без бисфенола А у 
мембрани и кућишту, стерилисан без етиленоксида 
7.Игле дијализне фистулне 15G, 16G, 17G  (сет од 2 комада са ротирајућим крилцима и 
леђним отвором, дужина игле 20mm, 25mm и 32mm, дужина прикључног црева 150 
mm 
8.Концентрат дијализни кисели, са или без глукозе, финалне концентрације Na 138-140 
mmol/l, концентрације   Ca у опсегу 1,25-1,75 mmol/l, у паковању од 10 литара 
9.Комплет сет за конекцију и дисконекцију 
10.Натријум хлорид за резервну осмозу, у таблетама, степен чистоће 99,6% NaCl, 
расворљивост у води на 37C дужа од 9 минута 
11.A-V линија комплет за апарат Hospal Innova 
12.Суви бикарбонат у одговарајућем паковању, 720 gr за апарат Hospal Innova 



13.Средство за хладну стерилизацију машине за апарат Hospal Innova 
 14.Филтер за висоско пречишћену воду за апарат Hospal Innova 
 15.A-V линије за HD/HDF комплет за апарате Nipro Surdial Xтм 

16.Суви бикарбонат  у одговарајућем паковању 650/760/1100 грама  за апарате Nipro 
Surdial Xтм 

17.Средство за стерилизацију и деклацификацију машина за апарате Nipro Surdial Xтм 

18.Филтер за високопречишћену воду за апарате Nipro Surdial Xтм 

 
4.1.Начин преузимања конкурсне документације 
Интернет адресе на којима је конкурсна документација доступна су Портал управе за 
јавне набавке и  интернет страница наручиоца. 
 
5.1. Рок и начин подношења понуде 
5.1.Понуђач понуду подноси непосредно или  путем поште. 
 
5.2. Понуђач подноси понуду у затвореној коверти или кутији, затворену на начин да се 
приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара.Коверат 
или кутија са понудом мора имати ознаку„понуда за ,добра- материјал за дијализу, ЈН 
број 46/18 – не отварати“. На полеђини коверта обавезно назначити назив, седиште и 
адресу понуђача, као и овлашћено лице за контакт. 
 
5.3.У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти или кутији је потребно 
назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресе свих учесника у 
заједничкој понуди. 
 
Понуду доставити на адресу Специјална болница за интерне болести Врњачка Бања, ул.8. 
Марта 12, 36210 Врњачка Бања. 
 
5.4.Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 
12.11.2018. године до 10:00 часова. 
 
5.5.Понуда коју наручилац није примио у року одређеном заподношење понуда, односно 
која је примљена по истеку данаи сата до којег се могу понуде подносити, сматраће 
сенеблаговременом.Наручилац ће, након окончања поступка отварањапонуда, 
неблаговремену понуду вратити неотворену понуђачу, са назнаком да је поднета 
неблаговремено. 
 
5.6. У року за подношење понуда понуђач може да измени,допуни или опозове своју 
понуду, на начин који је одређен у конкурсној документацији. Понуђач је дужан да јасно 
назначи који део понуде мења односно која документа накнадно доставља. 
 
5.8. Било би пожељно да сва документа у понуди буду повезана у целину и запечаћена, 
тако да се не могу накнадно убацивати, одстрањивати или замењивати појединачни 
листови, односно прилози а да се видно не оштете листови или печат. 
 
 



6. Време и место отварања понуда 
6.1.Јавно отварање понуда одржаће се 12.11.2018. године са почетком у 11 часова у 
Специјалној болници за интерне болести Врњачка Бања. 
 
6.2.Пре почетка поступка јавног отварања понуда,представници понуђача, који ће 
присуствовати поступкуотварања понуда, дужни су да наручиоцу предају писмена 
пуномоћја, на основу којих ће доказати овлашћење за учешћеу поступку јавног отварања 
понуда. 
 
6.3.Присутни представници понуђача, након окончања поступка отварања понуда, 
потписују Записник о јавном отварању понуда  у коме се евидентира и  њихово присуство. 
 
6.4.Понуде које Наручилац буде прихватио оцењиваће се применим критеријума најниже 
понуђена цена. 
 
 
7. Рок у којем ће наручилац донети одлуку о закључењу оквирног споразума 
7.1. Одлуку о закључењу оквирног споразума, која ће бити образложена и која ће 
садржати нарочито податке из извештаја о стручној оцени понуда, као и упутство о 
правном леку, наручилац ће донети у року од 25 дана од дана јавног отварања понуда. 
 
8. Лица за контакт 
Татјана Милачић Јевтић 062/591574 
др Љиљана Ивек 062/8863236 
 

 

 

 

 

 

 


