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Број: 01-1891 
Дана: 05.09.2019. године ЈН бр. 20/19 ПП 
 

 
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ 

 
На основу члана 36. Закона о јавним набавкама ( „Службени гласник РС", бр. 124/2012, 14/2015 i 68/2015 у 
даљем тексту ЗЈН) 
 

ДОМ ЗДРАВЉА “Др Јанош Хаџи“ Бачка Топола 
Светог Стефана 1,  oбјављује 

 
ПОЗИВ 

 
за подношење понуда  у преговарачком  поступку без објављивања позива за подношење понуда за 

јавну набавку добра 
- Набавка  санитетско медицинског  и стоматолошког потрошног материјала 

- по партијама,  
ЈН бр. 20/19 ПП 

(након отвореног поступка  ЈН 15/19 ОП) 
 

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

1.  “PANONIJA PHARM “ d.o.o. Sombor,  ul.Venac Vojvode Stepe Spepanovića broj 22, 25000 Sombor 

2. “BEOCOMPASS”  d.o.o., Beograd, Zvečanska 60/22, 11000 Beograd  

3. “ARROWPACK” d.o.o. Leštane, ulica Kružni put 36, 11309 Beograd-Grocka 

4. “FARMALOGIST“ d.o.o. Beograd, Mirijevski bulevar 3, 11000 Beograd 

5. “MAKLER” d.o.o. Beograd, ulica: Beogradska 39 , 11000 Beograd 

6. ”MEDINIC”d.o.o.  Beograd, Daničareva 57, 11000 Beograd 

7. GROSIS” d.o.o. Niš, ulica Pantelejska 77, 18000 Niš 

8. “ECOTRADE BG” d.o.o. Niš, ulica Strahinjića bana  br 3, 18000 Niš  

9.  “PHOENIX PHARMA” d.o.o. Beograd, Bore Stankovića  broj 2, 11000 Beograd 

10. “SUPERLAB”  d.o.o. Novi Beograd, ulica Milutina Milankovića 25, 11070 Novi Beograd 

11. “YUNYCOM “d.o.o.  Beograd, ulica Bulevar oslobođenja 185, 11000 Beograd 

12. ”LAVIEFARM” d.o.o. Beograd, Zrmanjska 41/1, 11000 Beograd 

13. “Velebit “  d.o.o., 21000 Novi Sad, ulica Bulevar Vojvode Stepe 64 

14.  “Medilabor” d.o.o. Novi Sad, Mičurinova 52, 21000 Novi Sad 

15. “Medicinski depo plus”d.o.o. Novi Sad, dr Jovana Raškovića br 5, 21000 Novi Sad  

16.  “Neomedica” d.o.o. Niš 18103, Bul Sv. Cara Konstantina  82-86 

17. „Neodent“ d.o.o. Beograd,  ulica Rankeova broj 4 
18. “MS GLOBAL MEDIC TRADE” d.o.o. Beograd, Ladno brdo 11 v, 11000 Beograd 

 



2 
 

да дају своје понуде за наведене партије (укупно 26) за јавну набавку добра–санитетско медицинског и 
стоматолошког потрошног материјала - по партијама ,  у  преговарачком  поступку без објављивања  
позива за подношење понуда. 
Разлог за примену преговарачког поступка са објављивањем позива:  
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, за поједине партије Наручилац није добио ниједну 
понуду, па  ће с тога предмет преговарања бити партије број:  3, 9, 16, 17, 20, 28, 29, 71, 88, 113, 115, 137, 
138, 140,141, 142, 144, 146, 147, 148, 149, 150,  157, 159, 165,168  . (26 партија) 
159* једна понуда за коју није достављен тражени узорак, па је неприхватљивљ, и с тога је та партије без 
понуде, из отвореног поступка јавне набавке ЈН 15/19 ОП. 

2.  Врста наручиоца: Здравство 
3.  Предметна јавна набавка се спроводи у преговарачком  поступку без објављивањем позива у складу са   
    чланом 36.став 1. тачка 1) ЗЈН  
4. Опис предмета набавке, назив и ознаке из општег речника набавке: 33000000 -медицинска 
     опрема, фармацеутски производи и производи за личну негу, за сваку партију 
5.Понуду могу поднети сви заинересовани понуђачи  
6. Понуде са варијантама нису дозвољене. 
7. Понуде морају у целини бити припремљене у складу са овим позивом и конкурсном документацијом за   
    јавну набавку добра - Набавка санитетско медицинског и стоматолошког потрошног материјала,  
    у преговарачком  поступку без  објављивањем позива. 
8. Позив за подношење понуда достављен је понуђачима који су учествовали у отвореном поступку  
     с тим да понуду могу поднети сва заинтересована лица.   
    Конкурсна документација и образац структуре цене ( у exel-u) објављени су на Порталу управе за јавне 
    набавке и    на интернет страни наручиоца www.dzbt.co.rs, 
    Понуђач је дужан да поднесе понуду до 20.09.2019. године до 09:00 часова. Отварање понуда и       
    преговарање биће одржано 20.09.2019. године у 09:30 часова у просторијама Дома здравља.   
    Преговарање ће се обавити непосредно након отварања понуда у једном кругу након чега ће бити сачињен   
    записник. Уколико позвани понуђач не присуствује преговарању , сматраће се да остаје при датој писаној   
    понуди . 
    Понуда се доставља непосредно, или путем поште на адресу:  
    Дом здравља, “Др Јанош Хаџи“ Бачка Топола, Светог Стефана 1, 24300 Бачка Топола, са назнаком: 
   „Понуда за јавну набавку добра  –санитетско медицинскоги и стоматолошког 
    потрошног материјала,  партија бр________________ , ЈН бр.    20/19  ПП -   НЕ ОТВАРАТИ“ 
9. Понуђач подноси понуду у затвореној коверти, затворену на начин да се приликом отварања понуда може  
    са сигурношћу утврдити да се први пут отвара.Потребно је да сви документи поднети у понуди буду  
    повезани траком у целину и запечаћени, тако да се не могу накнадно убацивати, одстрањивати или  
    замењивати појединачни листови, односно прилози, а да се видно не оштете листови или печат. 
    Рок важности понуде је минимум 60 дана од дана отварања понуда. 
10. Благовремено достављене понуде биће јавно комисијски отворене, 20.09.2019. у 9:30 часова,  
     У Дому здравља, “Др Јанош Хаџи“ Бачка Топола, Светог Стефана 1, 24300 Бачка Топола. 
    Отварање понуда је јавно и могу присуствовати сва заинтеросована лица, а само овлашћени  
    представници понуђача, који су дужни  да своје својство представника понуђача докажу предајом          
    овлашћења Комисији за јавну набавку,  могу активно учествовати. 
     Понуде поднете по истеку датума и сата одређених у позиву, сматраће се неблаговременим и  биће по    
     окончању поступка отварања понуда, враћене неотворене  понуђачима, са назнаком да су поднете    
     неблаговремено. 
11. Уговор ће се доделити применом критеријума „најнижа понуђена цена“. 



3 
 

12. Оквирни рок за доношење Одлуке о додели уговора  је 25 дана од дана јавног отварања понуда. 
13. Лице за контакт је Мара Јелић Е-маил: jndzbt@stcable.net, jndzbt@gmail.com . 
 
 
 

 


