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На основу члана 36. став 1. тачка 1. Закона о јавним набавкама (Сл.Гласник РС бр. 
124/2012), наручилац Дом здравља „Др Јанош Хаџи“ Бачка Топола објављује следеће: 

 
ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОКРЕТАЊУ ПРЕГОВАРАЧКОГ ПОСТУПКА БЕЗ 

ОБЈАВЉИВАЊА ПОЗИВА ЗА  
ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА 

 
Набавка добара - Санитетско медицински и стоматолошки потрошни материјали, по партијама, у 
преговарачком поступку – број ЈН 14/15 ПП,  за годину дана од дана закључења Уговора. 
Ознака из општег речника набавке: 33140000 – Медицински потрошни материјал, 33141800 – 
Зубарски потрошни материјали.   
Јавна набавка добра - Санитетско медицински и стоматолошки потрошни материјали, по 
партијама – број ЈН 14/15 ОП - за партије број: 
-   2 – Завојни материјали 2  
-   5 – ЕКГ траке и УЗ филмови  
- 14 – Шавни материјали  
- 33 – Средства за идентификацију плака 
Процењена вредност предметне јавне набавке износи: je  331.866,60  динара без ПДВ. 
Средства за наведену јавну набавку су предвиђена у Плану набавки за 2015. годину и налази се 
на конту/позицији: 426751. 
 
 
 
Основ за примену преговарачког поступка и подаци који оправдавају његову примену:  
 
(основ из члана 36. Закона): 
 
У складу са чланом 36. став 1. тачка 1) Закона о јавним набавкама ("Сл.гласник РС" бр. 124/2012) 
предвиђено је да наручилац може спроводити преговарачки поступак без објављивања јавног 
позива ако у отвореном, односно рестриктивном поступку није добио ни једну понуду, односно 
ниједну пријаву, или су све понуде неодговарајуће, под условом да се првобитно одређен 
предмет јавне набавке и услови за учешће у поступку, техничке спецификације и критеријуми за 
доделу уговора не мењају.  
 
Јавна набавка добра - Санитетско медицински и стоматолошки потрошни материјали, по 
партијама – број ЈН 14/15 ОП - за партије број: 
-   2 – Завојни материјали 2  
-   5 – ЕКГ траке и УЗ филмови  
- 14 – Шавни материјали  
- 33 – Средства за идентификацију плака 
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Наручилац је покренуо наведени поступак за партије: 
 
-   2 – Завојни материјали 2, 
- 14 – Шавни материјали, 
- 33 – Средства за идентификацију плака – из разлога што у отвореном поступку јавне набавке 
број ЈН 3/15 ОП није прибављена ни једна понуда; 
 
-   5 – ЕКГ траке и УЗ филмови – из разлога што у отвореном поступку јавне набавке број ЈН 3/15 
ОП за наведену партију од укупно прибављене две понуде, једна није прихватљива из разлога 
што понуђена цена прелази процењену вредност партије, а друга је неприхватљива због битних 
недостатака понуде. 
 
 
 
 
 
Назив и адреса лица комe ће наручилац послати позив за подношење понуда: 

- Еуромедицина д.о.о. Нови Сад, Лазе Лазаревића 25 
- Пан Стар д.о.о. Нови Сад, Которска 61б 
- Велебит д.о.о. Нови Сад, Бул.војводе Степе 64 
- Сутура Медиц  д.о.о. Београд, Генерала Анрија 11 
- Нео Ју Дент д.о.о. Нови Сад, Владике Ћирића 27 
- Неодент д.о.о. Београд, Ранкеова 4 
- Ветметал д.о.о. Београд, Савска 33/II  
- Цоммекс д.о.о. Нови Сад, Корнелија Станковића 31 

 
 
 
Остале информације: 
Понуде се достављају најкасније до 07.07.2015. године до 09.00 часова. Јавно отварање 
понуда i преговарање је истог дана у 09,30 часова у просторијама управне зграде Дома 
здравља „Др Јанош Хаџи“ Бачка Топола, Светог Стефана 1. 
 
 
 
 
 
                                                                                Овлашћено лице наручиоца: 
 
                                                                                             Д и р е к т о р 
                                                                                     Др мед Ађански Јанош 
                                                                                       спец.опште медицине 
 


