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На основу члана 36. став 7. 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 
 
 

Јавна набавка лабораторијских реагенаса и потрошних материјала, број ЈН 13/15 ПП  
       -     шифра 33696500 – Лабораторијски реагенси,  
                          33140000 – Медицински потрошни материјали. 
Реагенси и потрошни материјали за: 

- hematološki analizator „XS 1000“ proizvođača „Sysmex“ Japan;  
- biohemijski analizator „BT 3500“ proizvođača „Biotecnica“ Italija;  
- dvokanalni koagulometar „Trombotrack Select“ proizvođača „Axis Shield“ Norvegija. 

Процењена вредност предметне јавне набавке износи: je  3.510.000,00   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 2) Закона о јавним набавкама ("Сл.гласник РС" бр. 
124/2012) предвиђено је да наручилац може спроводити преговарачки поступак без 
објављивања јавног позива ако због техничких, односно уметничких разлога предмета јавне 
набавке или из разлога повезаних са заштитом искључивих права,  набавку може испунити 
само одређени понуђач.  
Предмет јавне набавке је добро - Реагенси и портрошни материјали за:  

- hematološki analizator XS 1000 proizvođača „Sysmex“ Japan;  
- biohemijski analizator BT 3500 proizvođača „Biotecnica“ Italija;  
- dvokanalni koagulometar Trombotrack Select proizvođača „Axis Shield“ Norvegija. 

Наручилац је покренуо наведени поступак, из разлога повезаних са заштитом искључивих 
права, набавку може испунити само одређени понуђач који је једини на територији Р Србије 
овлашћен за дистрибуцију добара који су предмет ове јавне набавке. 
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Назив и адреса лица комe ће наручилац послати позив за подношење понуда: 
- Yunycom d.o.o. Beograd, Resavska 78b,   
 
 
 
Остале информације: 
Понуде се достављају најкасније до 23.09.2015. 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 
 


