План јавних набавки за 2020. годину

Обухвата:

Општа болница Сремска Митровица

Рб

Предмет набавке

Процењена вредност
без ПДВ-а

Укупно

553.205.761

добра

527.250.761

1.1.1

Лекови са Д листе, лекови ван листе лекова,
галенски и магистрални лекови

1.1.2

Лекови са Б и Д листе
Централизована набавка:

1.1.3

Лекови за лечење хемофилије
Централизована набавка:

1.1.4

Лекови са Ц листе (осим лекова за лечење
мултипле склерозе)
Централизована набавка:

Датум усвајања:

Годишњ и план набавки

11.2.2020.

Измена број: 2266/7
Измена број: 4220/2
Измена број: 5695/4

28.2.2020.
6.5.2020.
25.6.2020.

Врста поступка

Оквирни датум
покретања
поступка

закључењ а
уговора

извршења
уговора

4160000

отворени поступак

4/2020

5/2020

5/2021

115607273

отворени поступак

1/2020

2/2020

2/2021

отворени поступак

1/2020

2/2020

2/2021

отворени поступак

1/2020

2/2020

2/2021

Tело за централизоване набавке: РФЗО

12455454,54
Tело за централизоване набавке: РФЗО

14005454
Tело за централизоване набавке: РФЗО

1.1.5

Потрошни медицински материјал

30900000

отворени поступак

2/2020

3/2020

3/2021

1.1.6

Конац и други потрошни материјал за оперативне
гране

7024780

отворени поступак

4/2020

5/2020

5/2021

1.1.7

Реагенси изузев за трансфузију

26708862

отворени поступак

3/2020

4/2020

4/2021

Централизована набавка:

Tело за централизоване набавке: РФЗО

Измена број: 2266/7; усвојена: 28.2.2020.; план: Годишњ и план набавки од 11.02.2020; поступак: ИЗМЕЊЕН
Образложење:
Дописом Републичког Фонда за задравствено осигурање број 404-138/20 од 10.02.2020 године наша установа је обавештена следеће:
Републички фонд за здравствено осигурање, у складу са Уредбом о планирању и врсти роба и услуга за које се спроводе централизоване јавне набавке спроводи поступак
централизоване јавне набавке реагенаса, изузев за трансфузију, за потребе здравствених установа, секундарног и терцијарног нивоа здравствене заштите, које са Републичким фондом
имају закључене уговоре о пружању здравствене заштите.
Поступак јавне набавке Реагенаса, изузев за трансфузију, број 404-1-110/19-64 поништен је од стране Републичке комисије за заштиту права у поступцима јавних набавки,а
Републички фонд планира да понови поступак јавне набавке предметних добара.
Имајући у виду законске рокове за спровођење отвореног поступка јавне набавке, потребно
је да здравствена установа предметна добра обезбеди у циљу пружања континуиране здравстевне заштите, до окончања поступка који спроводи Републички фонд.
На основу наведеног додаје се преговарачки поступак у складу са чланом Члан 36. став 1. тачка 3. – за хитну набавку предметних добара у циљу пружања континуиране здравстевне
заштите, у укупном износу од 11.620.000,00 динара без ПДВ-а.
Такође, у складу са наведеним неопходно је умањити процењену вредност позиције 1.1.7. у Плану јавних набавки за поступак централизоване јавне набавке - Реагенси изузев
трансфузије за износ процењене вредности додатог поступка, те иста након умањења износи 26.708.862,00 динара без ПДВ-а.

1.1.8

Материјал за Службу за снабдевање крвљу и
крвним дериватима

8193372

отворени поступак

4/2020

5/2020

5/2021

1.1.9

Уградни материјал у хирургији

6364172

отворени поступак

4/2020

5/2020

5/2021

Датум штампе: 25.6.2020.

Апликација Управе за јавне набавке

Страна 1 од 6

1.1.10

Медицински гасови

4373636

отворени поступак

7/2020

8/2020

8/2021

1.1.11

Потрошни материјал за уградњу интраокуларних
сочива

2000000

отворени поступак

1/2020

2/2020

2/2021

отворени поступак

2/2020

3/2020

3/2021

Централизована набавка:

1.1.12

Имплантати за прелом бутне кости и потколенице
Централизована набавка:

Tело за централизоване набавке: РФЗО

5698291
Tело за централизоване набавке: РФЗО

Измена број: 5695/4; усвојена: 25.6.2020.; план: Годишњ и план набавки од 11.02.2020; поступак: ИЗМЕЊЕН
Образложење: Смањује се износ процењене вредности на позицији 1.1.12. Имплантати за прелом бутне кости и потколенице ЦЈН, за износ процењене вредности поступка јавне набавке
Остеосинтетски материјал и цемент у ортопедији, а који нису предмет централизоване набавке.

1.1.13

Интраокуларна сочива
Централизована набавка:

2888182

отворени поступак

1/2020

2/2020

2/2021

Tело за централизоване набавке: РФЗО

1.1.14

Животне намирнице и остале намирнице широке
потрошње

17500000

отворени поступак

5/2020

6/2020

4/2021

1.1.15

Потрошни технички материјал за текуће одржавање
објеката

3900000

поступак јавне набавке мале вредности

3/2020

4/2020

4/2021

1.1.16

Штампани обрасци

500000

поступак јавне набавке мале вредности

2/2020

3/2020

3/2021

1.1.17

Административни материјал

3916666

поступак јавне набавке мале вредности

4/2020

5/2020

5/2021

1.1.18

Средства за одржавање хигијене

3500000

поступак јавне набавке мале вредности

5/2020

5/2020

2/2021

1.1.19

Амбалажа за одлагање инфективног отпада

500000

поступак јавне набавке мале вредности

3/2020

4/2020

4/2021

1.1.20

Потрошни технички материјал за медицинску
опрему

5000000

отворени поступак

2/2020

3/2020

9/2021

1.1.21

Материјал и лекови за дијализу

77797272,73

отворени поступак

1/2020

2/2020

2/2021

отворени поступак

1/2020

2/2020

2/2021

Централизована набавка:

1.1.22

Електрична енегрија
Централизована набавка:

Tело за централизоване набавке: РФЗО

24916667
Tело за централизоване набавке: РФЗО

1.1.23

Деривати нафте

2066666

отворени поступак

4/2020

5/2020

5/2021

1.1.24

Цитостатици са листе лекова

22204545

отворени поступак

1/2020

2/2020

2/2021

отворени поступак

1/2020

2/2020

2/2021

отворени поступак

1/2020

2/2020

2/2021

Централизована набавка:

1.1.25

Лекови А и А1 листа
Централизована набавка:

1.1.26

Имплантати за кукове и колена
Централизована набавка:

Tело за централизоване набавке: РФЗО

3750000
Tело за централизоване набавке: РФЗО

23429090
Tело за централизоване набавке: РФЗО

Измена број: 5695/4; усвојена: 25.6.2020.; план: Годишњ и план набавки од 11.02.2020; поступак: ИЗМЕЊЕН
Образложење: Повећава се процењена вредност на позицији 1.1.26. Имплантати за кукове и колена ЦЈН, за износ од 675.000,00 динара без ПДВ-а , јер се првобитно планирани
поступак јавне набавке Цемент у ортопедији припаја у јединствену јавну набавку Остеосинтетски материјал и цемент у ортопедији.

1.1.27

Природни гас
Централизована набавка:

1.1.28

Неспецифичан потрошни материјал за
хемодијализу

Датум штампе: 25.6.2020.

21210000

отворени поступак

1/2020

2/2020

2/2021

отворени поступак

7/2020

8/2020

2/2021

Tело за централизоване набавке: РФЗО

1300000

Апликација Управе за јавне набавке

Страна 2 од 6

1.1.29

Филтери за еритроците филтрирани накнадно
Централизована набавка:

1.1.30

Потрошни медицински материјал 2

1.1.31

Цемент за ортопедију

18600

отворени поступак

1/2020

2/2020

2/2021

38400000

отворени поступак

4/2020

5/2020

5/2021

675000

отворени поступак

3/2020

4/2020

4/2021

Tело за централизоване набавке: РФЗО

Измена број: 5695/4; усвојена: 25.6.2020.; план: Годишњ и план набавки од 11.02.2020; поступак: ОБРИСАН
Образложење: Брише се поступак Цемент у ортопедији позиција 1.1.31., јер се додаје нови поступак јавне набавке Остеосинтетски материјал и цемент у ортопедији, процењене
вредности 1.030.800,00.

1.1.32

Реагенси изузев трансфузије

11620000

преговарачки поступак без објављивања позива за
подношење понуда

3/2020

3/2020

7/2020

Измена број: 2266/7; усвојена: 28.2.2020.; план: Годишњ и план набавки од 11.02.2020; поступак: ДОДАТ
Образложење:
Дописом Републичког Фонда за задравствено осигурање број 404-138/20 од 10.02.2020 године наша установа је обавештена следеће:
Републички фонд за здравствено осигурање, у складу са Уредбом о планирању и врсти роба и услуга за које се спроводе централизоване јавне набавке спроводи поступак
централизоване јавне набавке реагенаса, изузев за трансфузију, за потребе здравствених установа, секундарног и терцијарног нивоа здравствене заштите, које са Републичким фондом
имају закључене уговоре о пружању здравствене заштите.
Поступак јавне набавке Реагенаса, изузев за трансфузију, број 404-1-110/19-64 поништен је од стране Републичке комисије за заштиту права у поступцима јавних набавки,а
Републички фонд планира да понови поступак јавне набавке предметних добара.
Имајући у виду законске рокове за спровођење отвореног поступка јавне набавке, потребно
је да здравствена установа предметна добра обезбеди у циљу пружања континуиране здравстевне заштите, до окончања поступка који спроводи Републички фонд.
На основу наведеног додаје се преговарачки поступак у складу са чланом Члан 36. став 1. тачка 3. – за хитну набавку предметних добара у циљу пружања континуиране здравстевне
заштите, у укупном износу од 11.620.000,00 динара без ПДВ-а.
Такође, у складу са наведеним неопходно је умањити процењену вредност позиције 1.1.7. у Плану јавних набавки за поступак централизоване јавне набавке - Реагенси изузев
трансфузије за износ процењене вредности додатог поступка, те иста након умањења износи 26.708.862,00 динара без ПДВ-а.

1.1.33

Лекови са Д листе, лекови ван листе лекова,
галенски и магистрални лекови 2

450000

отворени поступак

5/2020

6/2020

5/2021

Измена број: 4220/2; усвојена: 6.5.2020.; план: Годишњ и план набавки од 11.02.2020; поступак: ДОДАТ
Образложење: Додаје се поступак јавне набавке Лекови са Д листе, лекови ван листе лекова, галенски и магистрални лекови 2, исти обухвата обустављене партије у претходном
поступку број 1.1.1. као и лек за којим се накнадно указала потреба, а по основу уштеда у поступку јавне набавке за Лекови са Д листе, лекови ван листе лекова, галенски и магистрални
лекови а након закључења уговора.

1.1.34

Санитетски и медицински потрошни материјал
Централизована набавка:

5559000

отворени поступак

6/2020

7/2020

7/2021

Tело за централизоване набавке: РФЗО

Измена број: 5695/4; усвојена: 25.6.2020.; план: Годишњ и план набавки од 11.02.2020; поступак: ДОДАТ
Образложење: Додаје се поступак централизоване јавне набавке Санитетски и медицински потрошни материјал у износу од 5.559.000,00 без ПДВ-а, за колико је умањена процењена
вредност у поступку Потрошни медицински материјал 2, а на основу Обавештења о јавној набавци санитетског и медицинског потрошног материјала број 404-242/20 од 05.03.2020.
године и Дописа број 404-544/20 од 12.05.2020. године РФЗО-а.

1.1.35

Потрошни медицински материјал 3

3330000

отворени поступак

6/2020

7/2020

4/2021

Измена број: 5695/4; усвојена: 25.6.2020.; план: Годишњ и план набавки од 11.02.2020; поступак: ДОДАТ
Образложење: Додаје се поступак јавне набавке Потрошни медицински материјал 3, на основу преосталих средстава након закључења уговора и обустављених партија у поступцима
јавних набавки Потрошни медицински материјал, Потрошни медицински материјал 2 и Конац и други потрошни материјал за оперативне гране. Процењена вредност додатог поступка је
3.330.000,00 динара без ПДВ-а.

1.1.36

Остеосинтетски материјал и цемент у ортопедији

1030800

отворени поступак

6/2020

8/2020

3/2021

Измена број: 5695/4; усвојена: 25.6.2020.; план: Годишњ и план набавки од 11.02.2020; поступак: ДОДАТ
Образложење: Додаје се нови поступак јавне набавке Остеосинтетски материјал и цемент у ортопедији, процењене вредности 1.030.800,00.

Датум штампе: 25.6.2020.

Апликација Управе за јавне набавке

Страна 3 од 6

1.1.37

Ендоскопски стуб - гастроскоп

12971978,08

отворени поступак

6/2020

7/2020

12/2020

Измена број: 5695/4; усвојена: 25.6.2020.; план: Годишњ и план набавки од 11.02.2020; поступак: ДОДАТ
Образложење: На основу Решења о додели средстава по јавном конкурсу за финансирање односно суфинансирање набавке медицинске и немедицинске опреме у здравственим
установа у 2020. години број 138-401-647/2020-21 од 15.06.2020. године Покрајинског секретаријата за здравство АП Војводине, додељена су средства нашој установи за набавку
медицинске опреме
По предметном Решењу нашој установи су додељена средства у износу од 15.566.373,69 динара са ПДВ-ом за набавку:
-Ендоскопског стуба - гастроскопа
У складу са наведеним закључен је уговор број 14/314 од 18.06.2020. године између здравствене установе и Покрајинског секретаријата за здравство.Наручилац је у обавези да спроведе
отворени поступак јавне набавке. Процењена вредност набавке без ПДВ-а је 12.971.978,08

1.1.38

Замена телефонске централе

2000000

поступак јавне набавке мале вредности

6/2020

7/2020

10/2020

Измена број: 5695/4; усвојена: 25.6.2020.; план: Годишњ и план набавки од 11.02.2020; поступак: ДОДАТ
Образложење: На основу Решења о додели средстава по јавном конкурсу за финансирање односно суфинансирање набавке медицинске и немедицинске опреме у здравственим
установа у 2020. години број 138-401-647/2020-21 од 15.06.2020. године Покрајинског секретаријата за здравство АП Војводине, додељена су средства нашој установи за замену
телефонске централе.
По предметном Решењу нашој установи су додељена средства у износу од 2.400.000,00 динара са ПДВ-ом за набавку:
-Замена телефонске централе
У складу са наведеним закључен је уговор број 14/314 од 18.06.2020. године између здравствене установе и Покрајинског секретаријата за здравство.Наручилац је у обавези да спроведе
поступак јавне набавке мале вредности. Процењена вредност набавке без ПДВ-а је 2.000.000,00
25.955.000

услуге
1.2.1

Сервисирање медицинских апарата и уградња
резервних делова

1400000

отворени поступак

2/2020

3/2020

3/2021

1.2.2

Сервисирање немедицинских апарата и опреме

4420000

поступак јавне набавке мале вредности

4/2020

5/2020

5/2021

1.2.3

Сервисирање моторних возила

1000000

поступак јавне набавке мале вредности

3/2020

4/2020

4/2021

1.2.4

Одржавање рачуноводственог информационог
система NexTBIZ

700000

преговарачки поступак без објављивања позива за
подношење понуда

2/2020

3/2020

3/2021

1.2.5

Одржавање вешераја, кухиње и подних облога
болнице

2000000

поступак јавне набавке мале вредности

2/2020

3/2020

3/2021

1.2.6

Осигурање имовине и запослених

2350000

поступак јавне набавке мале вредности

2/2020

3/2020

3/2021

1.2.7

Сервисирање лифтова

2000000

отворени поступак

3/2020

4/2020

4/2021

1.2.8

Одржавање здравственог информационог система
„Heliant Health“

1445000

поступак јавне набавке мале вредности

3/2020

3/2020

3/2021

1.2.9

Одржавање програма за исправку електронске
фактуре и лабораторијског информационог система

660000

поступак јавне набавке мале вредности

3/2020

4/2020

4/2021

1.2.10

Услуге збрињавања медицинског отпада

700000

поступак јавне набавке мале вредности

6/2020

7/2020

7/2021

1.2.11

Сервисирање медицинских апарата и уградња
резервних делова 2

8700000

отворени поступак

11/2020

12/2020

6/2021

1.2.12

Поправка топловодног котла

580000

поступак јавне набавке мале вредности

2/2020

3/2020

12/2020

Датум штампе: 25.6.2020.

Апликација Управе за јавне набавке

Страна 4 од 6

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ИЗМЕНЕ ПЛАНА
Измена број: 2266/7; усвојена: 28.2.2020.; план: Годишњ и план набавки од 11.02.2020
Дописом Републичког Фонда за задравствено осигурање број 404-138/20 од 10.02.2020 године наша установа је обавештена следеће:
Републички фонд за здравствено осигурање, у складу са Уредбом о планирању и врсти роба и услуга за које се спроводе централизоване јавне набавке спроводи поступак централизоване јавне
набавке реагенаса, изузев за трансфузију, за потребе здравствених установа, секундарног и терцијарног нивоа здравствене заштите, које са Републичким фондом имају закључене уговоре о пружању
здравствене заштите.
Поступак јавне набавке Реагенаса, изузев за трансфузију, број 404-1-110/19-64 поништен је од стране Републичке комисије за заштиту права у поступцима јавних набавки,а Републички фонд
планира да понови поступак јавне набавке предметних добара.
Имајући у виду законске рокове за спровођење отвореног поступка јавне набавке, потребно
је да здравствена установа предметна добра обезбеди у циљу пружања континуиране здравстевне заштите, до окончања поступка који спроводи Републички фонд.
На основу наведеног додаје се преговарачки поступак у складу са чланом Члан 36. став 1. тачка 3. – за хитну набавку предметних добара у циљу пружања континуиране здравстевне заштите, у
укупном износу од 11.620.000,00 динара без ПДВ-а.
Такође, у складу са наведеним неопходно је умањити процењену вредност позиције 1.1.7. у Плану јавних набавки за поступак централизоване јавне набавке - Реагенси изузев трансфузије за износ
процењене вредности додатог поступка, те иста након умањења износи 26.708.862,00 динара без ПДВ-а.
Измена број: 4220/2; усвојена: 6.5.2020.; план: Годишњ и план набавки од 11.02.2020
Додаје се поступак јавне набавке Лекови са Д листе, лекови ван листе лекова, галенски и магистрални лекови 2, исти обухвата обустављене партије у претходном поступку број 1.1.1. као и лек за
којим се накнадно указала потреба, а по основу уштеда у поступку јавне набавке за Лекови са Д листе, лекови ван листе лекова, галенски и магистрални лекови а након закључења уговора.
Измена број: 5695/4; усвојена: 25.6.2020.; план: Годишњ и план набавки од 11.02.2020
Смањује се износ процењене вредности на позицији 1.1.12. Имплантати за прелом бутне кости и потколенице ЦЈН, за износ процењене вредности поступка јавне набавке Остеосинтетски материјал и
цемент у ортопедији, а који нису предмет централизоване набавке.
Повећава се процењена вредност на позицији 1.1.26. Имплантати за кукове и колена ЦЈН, за износ од 675.000,00 динара без ПДВ-а , јер се првобитно планирани поступак јавне набавке Цемент у
ортопедији припаја у јединствену јавну набавку Остеосинтетски материјал и цемент у ортопедији.
Брише се поступак Цемент у ортопедији позиција 1.1.31., јер се додаје нови поступак јавне набавке Остеосинтетски материјал и цемент у ортопедији, процењене вредности 1.030.800,00.
Додаје се поступак централизоване јавне набавке Санитетски и медицински потрошни материјал у износу од 5.559.000,00 без ПДВ-а, за колико је умањена процењена вредност у поступку Потрошни
медицински материјал 2, а на основу Обавештења о јавној набавци санитетског и медицинског потрошног материјала број 404-242/20 од 05.03.2020. године и Дописа број 404-544/20 од 12.05.2020.
године РФЗО-а.
Додаје се поступак јавне набавке Потрошни медицински материјал 3, на основу преосталих средстава након закључења уговора и обустављених партија у поступцима јавних набавки Потрошни
медицински материјал, Потрошни медицински материјал 2 и Конац и други потрошни материјал за оперативне гране. Процењена вредност додатог поступка је 3.330.000,00 динара без ПДВ-а.
Додаје се нови поступак јавне набавке Остеосинтетски материјал и цемент у ортопедији, процењене вредности 1.030.800,00.
На основу Решења о додели средстава по јавном конкурсу за финансирање односно суфинансирање набавке медицинске и немедицинске опреме у здравственим установа у 2020. години број 138401-647/2020-21 од 15.06.2020. године Покрајинског секретаријата за здравство АП Војводине, додељена су средства нашој установи за набавку медицинске опреме
По предметном Решењу нашој установи су додељена средства у износу од 15.566.373,69 динара са ПДВ-ом за набавку:
-Ендоскопског стуба - гастроскопа
У складу са наведеним закључен је уговор број 14/314 од 18.06.2020. године између здравствене установе и Покрајинског секретаријата за здравство.Наручилац је у обавези да спроведе отворени
поступак јавне набавке. Процењена вредност набавке без ПДВ-а је 12.971.978,08.
На основу Решења о додели средстава по јавном конкурсу за финансирање односно суфинансирање набавке медицинске и немедицинске опреме у здравственим установа у 2020. години број 138401-647/2020-21 од 15.06.2020. године Покрајинског секретаријата за здравство АП Војводине, додељена су средства нашој установи за замену телефонске централе.
По предметном Решењу нашој установи су додељена средства у износу од 2.400.000,00 динара са ПДВ-ом за набавку:
-Замена телефонске централе
У складу са наведеним закључен је уговор број 14/314 од 18.06.2020. године између здравствене установе и Покрајинског секретаријата за здравство.Наручилац је у обавези да спроведе поступак
јавне набавке мале вредности. Процењена вредност набавке без ПДВ-а је 2.000.000,00.

Место и датум:

М.П.

Овлашћено лице:
др Живко Врцељ
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