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Назив наручиоца: Дом здравља „Др Јанош Хаџи“ Бачка Топола ЈН  26 П /18 ПП 
Адреса наручиоца: Светог Стефана 1, 24300 Бачка Топола 
Врста Наручиоца: здравство 
Интернет страница наручиоца: www.dzbt.co.rs 
Број: 01- 399 
Дана: 06.03.2019. године 
 

На основу члана 36. став 7. Закона о јавним набавкама (Сл.Гласник РС бр. 124/2012, 14/2015 i 
68/2015), наручилац Дом здравља „Др Јанош Хаџи“ Бачка Топола објављује следеће: 
 

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОКРЕТАЊУ ПРЕГОВАРАЧКОГ ПОСТУПКА БЕЗ ОБЈАВЉИВАЊА ПОЗИВА ЗА  
ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА 

 
Јавна набавка добра - Набавка  материјала  за дијализу- по партијама,  број ЈН 26 П/18 ПП 
       -     шифра 33000000 –медицинска опрема, фармацеутски производи и производи за личну негу, за сваку партију 
Средства за наведену јавну набавку су предвиђена у Плану набавки за 2018. годину и налази се на конту/позицији: 
4267212. 
 
Основ за примену преговарачког поступка и подаци који оправдавају његову примену: 
 
члан 36.став 1. тачка 1) ЗЈН : Наручилац може спроводити преговарачки поступак без објављивљња позива за 
подношење понуда ако у отвореном, односно рестриктивном поступку није добио ниједну  
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 , односно оквирног споразума не мењају. 

Након спроведеног отвореног поступка по партијама ЈН 26/18 ОП, за поједине партије Наручилац није добио 
ниједну понуду, па  ће с тога предмет преговарања бити партије број: 14, 16, 17, 19 

Назив и адреса лица комe ће наручилац послати позив за подношење понуда: 
 

1. ”MEDICON”  д.о.о., Деч 22441, Војвођанска бр. 97 
2. ” FRESENIUS MEDICAL CARE SRBIJA ” д.о.о. Вршац 26300,  Београдски пут бб 

 
 
 

Остале информације: 
Понуде се достављају најкасније до 15.03.2019. године до 09.00 часова. Јавно отварање понуда је истог 
дана у 09:30 часова,  у просторијама управне зграде Дома здравља „Др Јанош Хаџи“ Бачка Топола, Светог 
Стефана 1. Oдмах након отварања ће се обавити и преговарање. 
 
За наручиоца: 
 
                                                                                                         Д и р е к т о р 
                                                                                                      Др мед Дора Калоци 
                                                                                                       спец.психијатрије 

 


