ЗДРАВСТВЕНИ ЦЕНТАР ВАЉЕВО
Број: ЗЦ-01-7261
Датум: 10.12.2010.г.
Ваљево

На основу Одлуке директора ЗЦ Ваљево бр. ЗЦ-01-7260 од 10.12.2010.г.
ЗДРАВСТВЕНИ ЦЕНТАР ВАЉЕВО
Ваљево, Ул. Синђелићева бр.62
оглашава
ЈАВНИ ПОЗИВ
за прикупљање понуда у отвореном поступку
30/2010
Предмет јавне набавке: Набавка протеза и осталог уградног материјал у ортопедији, за
потребе Здравтвеног центра Ваљево у 2011.године, редни број ЈН 30/2010. Набавка се односи на
период до окончања ЈН у рестриктивном поступку коју централизовано спроводи РЗЗО. Предмет
набавке за партију број 5 је на период до краја 2011.год.
Тоталне протезе:
Партија 1. Тотална цементна протеза кука без колара
Партија 2. Тотална цементна протеза кука са коларом
Партија 3. Тотална бесцементна протеза кука без колара
Партија 4. Тотална бесцементна протеза кука са коларом
Партија 5. Тотална протеза колена полиаксиална са постериорном стабилизацијом
Парцијалне протезе:
Партија 6. Протеза по Austin Moore
Партија 7. Биполарна протезе
Остеосинтетски материјал :
Партија 8. Интрамедуларни клин са закључавањем хумерус са 4 шрафа
Партија 9. Интрамедуларни клин са закључавањем фемур са 4 шрафа
Партија 10. Интрамедуларни клин са закључавањем тибија са 4 шрафа
Партија 11. Шраф за ангуларно закључавање интрамедуларних клинова,титанијумски са
Ресорптивним рукавом
Партија 12. Клин за остеосинтезу проксималног окрајка бутне кости интрамедуларни блејд, дужина
клина у дијафизи 20-42 цм са шрафом за дистално закључавање
Партија 13. Клин за остеосинтезу проксималног окрајка бутне кости интрамедуларни са навојем,
Дужина клина у дијафизи 20-42 цм са шрафом за дистално закључавање
Партија 14. Клизајући шраф дужине 80-110мм са припадајућом плочом са 3-5 рупа и одговарајућим
Кортикалним шрафовима за остеосинтезу горњег окрајка бутне кости
Партија 15. Канулирани шрафови фи 3.00мм, самонарезујући и самобушећи, без главе,
титанијумски
Партија 16. Канулирани шрафови, самонарезујући и самобушећи, минимум 6.5мм, титанијумски
Партија 17. Плоче за остеосинтезу- закључавајућа компресивна плоча са закључавајућим
завртњима(6 уз плочу)
Партија 18. Закључавајућа компресивна плоча за дистални фемур, са комбинованом рупом за
кортикалне шрафове и шрафове са закључавајућом главом фи 5.0мм
Партија 19. Закључавајућа компресивна плоча за проксималну латералну тибију, са комбинованом
рупом за кортикалне шрафове и шрафове са закључавајућом главом фи 5.0мм
Партија 20. Закључавајућа компресивна плоча за медијалну дисталну тибију, са комбинованом
рупом за кортикалне шрафове и шрафове са закључавајућом главом фи 3.5мм
Партија 21. Спољашњи фиксатор( сет) за фиксацију прелома доњих екстремитета
Партија 22. Спољашњи фиксатор( сет) за фиксацију прелома горњих екстремитета
Партија 23. Еластични интрамедуларни клинови дебљине 2-4мм
Право учешћа по огласу имају сва домаћа и страна правна лица која имају представништво
на територији Србије, а која су за обављање делатности која је предмет јавне набавке регистрована
и која уз понуду приложе доказе о испуњавању услова из Конкурсне документације сагласно
одредбама чл.44. и 45. Закона о јавним набавкама.

Понуде морају бити сачињене у складу са Конкурсном документацијом.
Избор најповољније понуде вршиће се по критеријуму економски најповољније понуде:цена80 пондера; референтна листа: 20 пондера.
Понуде доставити у затвореним ковертама са назнаком “ПОНУДА-НЕ ОТВАРАТИ” , на
адресу Здравствени центар Ваљево, Правној служби, 14000 Ваљево, Ул. Синђелићева бр.62.
На коверти обавезно навести назив предмета јавне набавке , као и тачан назив, адресу
понуђача, контакт телефон и особу за контакте.
Конкурсна документација може се преузети у Правној служби сваког радног дана од 13 до 15
ч. уз приложен доказ о извршеној уплати износа од 3.000,00 рсд (бесповратно), на т.р. ЗЦ Ваљево
бр. 840-173667-17 или може бити достављена поштом у року од два дана од дана пријема захтева
понуђача у писаној форми уз приложен доказ о извршеној уплати наведеног износа.
Заинтересована лица могу остварити непосредан увид у Конкурсну документацију почев од
дана објављивања јавног позива у Сл.Гласнику РС, у Правној служби сваког радног дана од 13 до
15 ч. .
Понуде доставити најкасније до 07.02.2011.г. до 12.30 ч.
Јавно отварање понуда заказује се за 07.02.2011.г. у 13.00 ч. у сали за седнице зграде
управе (стари АТД), Ваљево,Синђелићева бр.62.
Оквирни рок за доношење одлуке о избору најповољније понуде је 7 дана од дана јавног
отварања.
Ближе информације на тел. 014/295-210; 295-406; 295-575
064/ 8321231; 64/8321332; Факс 014/295-412;
Особе за контакт:Др Предраг Живановић; Мр фарм. Ивана Плећић, дипл.ецц Радмила
Илинчић, дипл.правник Биљана Лукић.

