Број:

1213

Дана:

15.04.2020.

На основу члана 60. став 1. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“,
бр.124/2012, 14/2015 и 68/2015) и Одлуке о покретању поступка број 1191 од 13.04.2020.
године јавне набавке – Лабораторијски материјал редни број 2/2020,

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ЗРЕЊАНИН
Зрењанин, Др Емила Гаврила бр. 15
www.zastitazdravlja.rs
објављује
ПОЗИВ
ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДA
у отвореном поступку јавне набавке
ЛАБОРАТОРИЈСКИ МАТЕРИЈАЛ
редни број 2/2020

Врста наручиоца: здравствена установа.
Врста поступка јавне набавке: отворени поступак.
Предмет јавне набавке: добра – лабораторијски материјал (ознака из општег
речника набавке: 33696500 – лабораторијски реагенси; 33793000 – производи од стакла
за лабораторијске намене).
Право учешћа у поступку имају сви понуђачи који испуњавају услове предвиђене
чл. 75. Закона о јавним набавкама и конкурсном документацијом наручиоца. Конкурсном
документацијом ближе су одређени услови за учешће у поступку, као и начин
доказивања испуњености услова.
Јавна набавка лабораторијског материјала обликована је у 33 партијe, и то:
 Партија 1 – Прашкасте хемикалије;
 Партија 2 – Течне хемикалије;
 Партија 3 – Реагенси и боје;
 Партија 4 – WTW реагенси „или одговарајуће“;
 Партија 5 – Стандарди за калибрацију;
 Партија 6 – Тестови за Elisa технику – аутоматска Elisa;
 Партија 7 – Тестови за Mini Vidas;
 Партија 8 – Тестови за аутоклав;
 Партија 9 – Хранљиве подлоге;
 Партија 10 – Готове разливене хранљиве подлоге 1;
 Партија 11 – Готове разливене хранљиве подлоге 2;
 Партија 12 – АБ дискови;
 Партија 13 – Серуми и антисеруми;
 Партија 14 – Имунохроматографски тестови;
 Партија 15 – Микробиолошки тестови;
 Партија 16 – ГасПак;
 Партија 17 – Тестови за идентификацију бактерија;
 Партија 18 – Лабораторијска пластика;
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Партија 19 – Лабораторијско стакло;
Партија 20 – Филтер папири и сорбенти за органске полутанте;
Партија 21 – Тестови за површинске воде;
Партија 22 – Референтни сојеви АТСС;
Партија 23 – Петри посуде и брисеви;
Партија 24 – Потрошни материјал за Euroimmun;
Партија 25 – тестови за Elisa технику – полуаутоматска Elisa;
Партија 26 – Референтни стандарди;
Партија 27 – PCR тестови 1;
Партија 28 – PCR тестови 2;
Партија 29 – PCR брисеви;
Партија 30 – PCR пластика;
Партија 31 – Todd Hewitt;
Партија 32 – Дијагностички дискови;
Партија 33 – Тестови за МИК.

Критеријум за доделу уговора у овом поступку јавне набавке је најнижа понуђена
цена.
Сви заинтересовани понуђачи могу преузети конкурсну документацију са Портала
јавних набавки, као и са интернет странице наручиоца www.zastitazdravlja.rs.
Понуда се припрема и подноси у складу са конкурсном документацијом и овим
позивом.
Понуда са припадајућом документацијом доставља се у писаном облику, у
затвореној коверти или кутији на којој је на полеђини написан текст:
„НЕ ОТВАРАТИ – ПОНУДА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ – ЛАБОРАТОРИЈСКИ
МАТЕРИЈАЛ РЕДНИ БРОЈ 2/2020 ПАРТИЈА БРОЈ _____“, назив и адреса понуђача,
број телефона и контакт особа.
Понуде се достављају поштом на адресу наручиоца: Завод за јавно здравље
Зрењанин, Зрењанин, Др Емила Гаврила бр. 15 или непосредном доставом у пословну
зграду наручиоца: Зрењанин, Др Емила Гаврила бр. 15, I спрат, соба број 47.
Рок за подношење понуда је до 18.05.2020. г. до 10,00 часова.
Свака понуда коју наручилац прими по истеку рока за подношење понуда,
сматраће се неблаговременом и вратиће се неотворена понуђачу, са назнаком да је
поднета неблаговремено.
Отварање благовремених понуда обавиће се јавно, дана 18.05.2020. г. у 10,15
часова у пословној згради Завода за јавно здравље Зрењанин у Зрењанину, ул. Др
Емила Гаврила бр. 15.
Сва заинтересована лица могу присуствовати отварању понуда.
У поступку отварања понуда активно могу учествовати само представници
понуђача који непосредно пре отпочињања поступка отварања понуда предају Комисији
за јавну набавку писмено овлашћење издато од стране овлашћеног лица, оверено
печатом и потписом овлашћеног лица и личну карту на увид.
Наручилац ће oдлуку о додели уговора донети у року од 25 дана од дана јавног
отварања понуда.
Наручилац задржава право да обустави поступак јавне набавке у складу са чл.
109. Закона о јавним набавкама.
Особе за контакт: је Ана Димитрић и Зорица Пауљев, e-mail:
kabinet_direktora@zastitazdravlja.rs, факс: 023/560-156, тражење додатних информација
телефоном није дозвољено.
КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ
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