
ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОКРЕТАЊУ ПОСТУПКА 

(ПРЕГОВАРАЧКИ ПОСТУПАК БЕЗ ОБЈАВЉИВАЊА ПОЗИВА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА) 

 

1. НАЗИВ АДРЕСА И ИНТЕРНЕТ СТРАНА НАРУЧИОЦА 
 

               Дом здравља „Др Јанош Хаџи“, Светог Стефана 1, 24300 Бачка Топола, www.dzbt.co.rs 

               ПИБ: 101443979 

              Матични број: 08061858 

              Текући рачун: 840-242661-33 

 

2.  ВРСТА НАРУЧИОЦА: здравство 

3. ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ, НАЗИВ И ОЗНАКА ИЗ ОПШТЕГ РЕЧНИКА НАБАВКЕ: 

       Предмет  јавне  набавке  број  2/14  су добра, набавка материјала за дијализу који зависи од типа машине, 

        33180000 – Функционална подршка 

4. ОСНОВ ЗА ПРИМЕНУ ПРЕГОВАРАЧКОГ ПОСТУПКА И ПОДАТКЕ КОЈИ ОПРАВДАВАЈУ ЊЕГОВУ 

ПРИМЕНУ: позитивно мишљење Управе за јавне набавке бр.404-02-256/14 од 31.01.2014. 

Правни основ ( основ из члана 36. Закона): 

Члан 36. став 1. тачка 3) Закона о јавним набавкама 

Крајем претходне године, увели смо нову технологију у раду Дома здравља “Др Јанош Хаџи” Бачка Топола.  

Отворена је нова служба за хемодијализу. Након усвајања плана јавних набавки за 2014. годину, потребно је  

покренути поступак набавке потрошног материјала за хемодијализу који зависи од типа машине.  

С обзиром да имамо залихе овог материјала за 10 дана рада, а исти је хитно неопходан за несметан и 

континуиран рад службе за хемодијализу, сматрамо да би за превазилажење настале ситуације једини начин 

била јавна набавка кроз преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда, по основу 

изузетне хитности. 

Оваквим поступком јавне набавке скратили би време за прибављање хитно потребних количина 

материјала за хемодијализу који је потребан за збрињавање 15 пацијената који се моментално налазе на 

хемодијализи.   ( количине за 3 месеца). Ради се о материјалу који је специфичан, и зависи од типа 

машине, па ћемо следећу набавку за преосталих 9 месеци, урадити кроз преговарачки поступак без 

објављивања позива за подношење понуда по основу техничких разлога. (Поседујемо 2 типа машина, и 

према томе 2 ексклузивна дистрибутера овог материјала). 



 

 

 

5. Подаци о понуђачу (назив/пословно име, седиште) 

          1)  “ Tehnomed medicina d.o.o“  Beograd, Вишњички венац 99- ексклузивни дистрибутер материјала за 

апарат BELLCO-FORMULA 2000 

           2) „ Medicon Deč d.o.o.“ Deč, Војвођанска 97-Ексклузивни дистрибутер материјала за машине INOVA 

HOSPITAL, i GAMBRO  AK 200 ULTRAS 

 


