На основу чл. 60. и ПРИЛОГА 3Б Закона о јавним набавкама («Сл. гласник РС» бр. 124/2012, 14/15, 68/15), Општа
болница Панчево упућује Позив за подношење понуда за ЈНОП 22/18 – Набавка система за анестезију са
пратећим пацијент монитором.
Понуде морају бити у целини припремљене у складу са Конкурсном документацијом.
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
1.
2.

ПОДАЦИ О НАРУЧИОЦУ
Општа болница Панчево, Панчево, Милоша Требињца број 11, интернет страница: www.bolnicapancevo.rs
ВРСТА НАРУЧИОЦА
Здравствена установа

3.

ВРСТА ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ
Отворени поступак.

4.

ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
Предмет јавне набавке је набавка добара – Набавка система за анестезију са пратећим пацијент
монитором.
Назив и ознака из Општег речника набавке: Уређаји за анестезију, 33172100.

5.

КРИТЕРИЈУМ
Критеријум за оцењивање понуде је економски најповољнија понуда.
a) Понуђена цена - 70 пондера
b) Техничке и технолошке предности - 30 пондера

Елементи критеријума за економски најповољнију понуду пондерисаће се на следећи начин:
а) Цена
Критеријум цена ће се пондерисати по следећој формули:
најнижа цена x 70
понуђена цена
б) Техничке и технолошке предности
1
2

3

Апарат за анестезију има опциону могућност за мерење параметара притиска
и протока у дисајном путу помоћу сензора на позицији непосредно иза тубуса.
Апарат за анестезију има могућност меморисања бар 4 различито
конфигурисана екранска приказа (поделе екрана, графичко-нумерички
параметри...) на свом дисплеју, којима корисник може једном командом брзо
приступити, по потреби.
Апарат за анестезију има могућност избора 3 варијанте приказа петље
респираторне механике: притисак-волумен, проток-волумен, притисак-проток.

поседује = 10 бодова
не поседује = 0 пондера
поседује = 10 бодова
не поседује = 0 пондера
поседује = 10 бодова
не поседује = 0 пондера

Уколико две или више понуда имају исти број пондера, као најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који
је понудио краћи рок испоруке. У случају истог понуђеног рока испоруке, као најповољнија биће изабрана понуда
оног понуђача који је понудио дужи рок плаћања.
У случају да два или више понуђача имају исти број пондера, исти рок испоруке и исти рок плаћања, Наручилац ће
најповољнијег понуЂача изабрати применом трећег резервног критеријума – ЖРЕБА, који ће бити спроведен у
присуству комисије за јавну набавку, свих прворангираних понуђача и других заинтересованих лица.
Комисија ће жреб спровести тако што ће у кутију убацити онолико папирића колико је прворангираних понуђача, с
тим да ће на сваком од папирића бити назначен назив понуђача;
- председник комисије ће „извлачити“ папириће из кутије, па ће први извучени папирић одредити првог
на ранг листи, други извучени папирић ће одредити другог на ранг листи и тако редом док се не исцрпи
круг свих прворангираних понуђача;
- комисија ће сачинити записник који ће потписати сви чланови комисије и сви присутни овлашћени
представници понуђача;
- сви представници понуђача су дужни да пре жреба, доставе овлашћења за учествовање;
- уколико понуђачи не дођу и не присуствују жребу, комисија ће исти спровести без понуђача. Уколико
два или више понуђача нису прворангирани, већ заједно заузимају неко ниже место, комисија ће
спровести жреб по истом принципу.

6.

ПРЕУЗИМАЊЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
Конкурсна документација се може преузети:
- Са Портала јавних набавки
- Са сајта Опште болнице Панчево, адреса: http://www.bolnicapancevo.rs/javne.html

7.

НАЧИН ПОДНОШЕЊА ПОНУДЕ И РОК
Понуђач подноси понуду у затвореној коверти/кутији са ОБАВЕЗНОМ назнаком на истој: „Понуда за јавну
набавку број ЈНОП 22/18, НАБАВКА СИСТЕМА ЗА АНЕСТЕЗИЈУ СА ПРАТЕЋИМ ПАЦИЈЕНТ
МОНИТОРОМ – НЕ ОТВАРАТИ“ препорученом пошиљком или лично на адресу писарнице: Општа
болница Панчево, Милоша Требињца број 11, 26000 Панчево.
Понуда се сматра благовременом ако је у писарницу Опште болнице Панчево пристигла и заведена
пријемним штамбиљем, у року за подношење понуда, закључно са даном 17.08.2018. године до 10:00
часова, по локалном времену.
Неблаговременом ће се сматрати понуда понуђача која није пристигла у писарницу Опште болнице
Панчево и није заведена пријемним штамбиљем, у року за подношење понуда, закључно са даном
17.08.2018. године до 10:00 часова по локалном времену.

8.

ОТВАРАЊЕ ПОНУДА
Јавно отварање понуда одржаће се одмах након истека рока за подношење понуда, дана 17.08.2018. године у
10:15 часова на адреси: Општа болница Панчево, Милоша Требињца број 11, 26000 Панчево.

9.

УСЛОВИ ПОД КОЈИМА ПРЕДСТАВНИЦИ ПОНУЂАЧА МОГУ УЧЕСТВОВАТИ У ПОСТУПКУ
ОТВАРАЊА ПОНУДА
У Поступку отварања понуда могу активно учествовати само овлашћени представници
понуђача.
Пре почетка поступка јавног отварања понуда представници понуђача који учествују у поступку отварања
понуда морају Комисији наручиоца уручити потписана и оверена овлашћења за учешће у поступку јавног
отварања понуда за ЈНОП 22/18.

10.

РОК ЗА ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ
Одлука о додели уговора биће донета у року од двадесетпет дана, од дана отварања понуда.

11. КОНТАКТ
tenderi007@gmail.com

