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Наручилац:  Дом здравља „Др Јанош Хаџи“ 
Адреса:  Светог Стефана 1 
Место:          Бачка Топола 
Број:  01- 354 
Датум:  14.02.2014. 
 

 
На основу члана 108. Закона о јавним набавкама (''Сл. гласник РС'' бр. 124/12) и  Извештаја  
Комисије за јавну набавку добара бр 01-353 – набавка добара- материјала за дијализу који 
зависи од типа машине у преговарачком поступку без објављивања позива за подношење 
понуда број: 01-262, директор Дома здравља „Др Јанош Хаџи“ доноси: 
 

О Д Л У К У 
О ДОДЕЛИ УГОВОРА У ПРЕГОВАРАЧКОМ ПОСТУПКУ  БЕЗ ОБЈАВЉИВАЊА ПОЗИВА 

ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА 
                 за јавну набавку добара – материјала за дијализу који зависи од типа 
машине  
 
 
1. Понуђачу  “Техномед” д.о.о. Панчево (на основу понуде број. 01-349 од 14.02.2014. 
године)   за набавку добара-материјала за дијализу који зависи од типа машине.  
 
2. Понуђачу  “Медикон” д.о.о. Деч (на основу понуде број. 01-350 од 14.02.2014. године)   за 
набавку добара-материјала за дијализу који зависи од типа машине.  
 

О б р а з л о ж е њ е 
 
Наручилац је дана 05.02.2014. године донео одлуку о покретању преговарачког поступка без 
објављивања позива за подношење понуда ( члан 36 став 1тачка 3)), бр. 01-260, за јавну 
набавку добара – материјала за дијализу који зависи од типа машине. 
Упућен је захтев за мишљење о основаности примене преговарачког поступка Управи за 
јавне набавке, на који је добијено позитивно мишљење бр:404-02-256/14 . 
Јавна набавка материјала за хемодијализу који зависи од типа машине, шифра 33180000- 
хитна набавка због изузетне хитности снабдевања овим материјалом, који ће обезбедити 
континуиран и несметан рад службе за дијализу. 
Крајем  2013. године у Дому здравља “Др Јанош Хаџи” Бачка Топола, уведена је нова 
технологија, служба за хемодијализу. С обзиром да је ово новина у нашој установи, било је 
потребно време да се додје до података које количине ће нам бити потребне за рад, што 
зависи од броја пацијената и њихове терапије.  
С тога нам је сада потребно да набавимо одређене количине по хитном поступку, како би 
служба и даље несметано функционисала, и како би били у стању пружити пацијентима 
неопходне терапије. Количине које ћемо набавити овом поступком су довољне за 3 месеца 
рада службе.Након тога материјалом ћемо се снабдевати по Уговорима који ће уследити 
након обављеног централизоиваног поступка набавке.  
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 Позив и конкурсна документација су објављени на порталу Управе за јавне набавке и на 
сајту Дома здравља . 
 Након спроведеног поступка, Комисија за јавну набавку је приступила стручној оцени понуде 
и сачинила извештај о истом. 
У Извештају о стручној оцени понуда бр. 01-353 од 14.02.2014. године, Комисија за јавну 
набавку је констатовала следеће: 
 
1. Врста предмета јавне набавке: 

 

Добра x 

Услуге  

Радови  

 
2. Подаци о јавној набавци из Плана набавки: 

1) Набавка се води под редним бројем: 02/13  набавка добара  
2) Средства су обезбеђене на конту: 4267512 у финансијском плану Дома здравља 

„Др Јанош Хаџи“ Бачка Топола 
3) Предмет јавне набавке: набавка добара-материјала за дијализу који зависи од типа 

машине , за период од три месеца од дана потписивања Уговора. 
4) Процењена вредност јавне набавке 2.500.000,00 (без ПДВ-а) 
5) Вредност уговора о јавној набавци: 2.405.447,50 динара  ( без ПДВ-а)  
6)  

Рекапитулација: 
 

 
Назив понуђача 

укупна вредност у динарима 
без ПДВ 

партија 2 
“Техномед” д.о.о Панчево, Моше Пијаде 110/3   889.315,50 

партија 1 и 3 
„Медикон“ д.о.о. Деч, Војвођанска 97 1.516.132,00 

  
                                                                                                       Свега: 

2.405.447,50 

 
 
 

3. Укупан број поднетих понуда : 2 (две) 

4. Избор најповољније понуде се врши применом критеријума „најнижа понуђена цена“ 
 
5. Назив, односно име понуђача коме се додељује уговор:  
Комисија, после стручне оцене понуда, констатује да се додељује уговор: 
Понуђачу “Техномед” д.о.о. Панчево;  
и Понуђачу „Медикон“ д.о.о. Деч 
 
Одговорно лице наручиоца прихватило је предлог Комисије за јавну набавку услуга –о 
набавци добара, материјала за дијализу који зависи од типа машине  ЈН 02/14 ПП  о додели 
уговора, те је на основу  овлашћења донело одлуку:  
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 Понуђачу  “Техномед” д.о.о. Панчево; и Понуђачу „Медикон“ д.о.о. Деч 
се додељује Уговор за набавку  добара- материјала за дијализу који зависи од типа 
машине . 
 
 

 
ПОУКА О ПРАВНОМ  ЛЕКУ:  
Против ове одлуке понуђач може наручиоцу 
поднети захтев за заштиту права 
у року од 10 дана од дана објављивања 
одлуке о додели уговора на Порталу јавних набавки. 
                                                                                            

                                                                                               Дом здравља „Др Јанош Хаџи“ 
Бачка Топола  

                                                                                              Директор    
                                                                                                 др мед. Ађански Јанош  

                                                                                                          спец. опште медицине 
 


