
 
 
 
 
 
Назив и адреса наручиоца: Специјална болница за рехабилитацију Ивањица 

Врста наручиоца: здравство 

Интернет страница наручиоца: www.zavodivanjica.co.rs 

                    „ЈУНИКОМ“ ДОО Београд Ресавска 78 б  11.000 Београд 
___________________________________________________________________                                                            

(назив лица коме се позив упућује) 

 

На основу члана 60. став 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, број 

124/2012) и Одлуке о покретању поступка јавне набавке бр. 529 од 29.05.2015. године, 

упућујемо вам: 

 

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА 

у преговарачком поступку 

без објављивања позива за подношење понуда 

 

1. За јавну набавку: добара,  лабораторијског потрошног материјала – реагенси и 

потрошни материјал за хематолошки аналајзер „Celly 70“ произвођача „Hycel“, Француска 

и реагенси и потрошни материјал за апарат „MINI – VIDAS“ произвођача Biomerieux, 

Француска ЈНбр.01/15 

 (за добра и услуге, опис предмета набавке; за радове природа и обим радова и основна 

обележја радова, место извршења радова, ознака из класификације делатности) 

2. Јавна набавка се спроводи на основу члана 36. став 1. тачка 2) Закона о јавним 

набавкама. 

3. Разлози за примену овог поступка су: Наша лабораторија користи реагенсе у 

затвореном систему који су оригинални и на које има ексклузивно право  продаје 

предметних реагенаса  на територији Републике Србије ,као и да се ради о затвореним 

системима због чега се могу користити оригинални реагенси  привредног друштва 

„YUNIKOM“d.o.o Beograd  за  апарат хематолошки аналајзер „Celly 70“ произвођача 

„Hycel“, Француска  и_ апарат „MINI – VIDAS“ произвођача Biomerieux, Француска.                                                                                                       

4. Јавна набавка  није  обликована  у  више  партија. 

5. Право учешћа у поступку имају сва правна и физичка лица која испуњавају обавезне и 

додатне услове предвиђене чл. 75. и 76. Закона о јавним набавкама који су ближе одређени 

конкурсном документацијом. 

6. Понуђачи су обавезни да уз понуду доставе доказе о испуњености услова за учешће у 

складу са чланом 77. Закона о јавним набавкама и условима из конкурсне документације. 

7. Понуду може поднети понуђач који наступа самостално, понуђач који наступа са 

подизвођачем/подизвођачима, као и група понуђача која подноси заједничку понуду.  



 
 
 
 
 
8. Критеријум за доделу уговора је најнижа понуђена цена, а елементи критеријума су 

ближе утврђени конкурсном документацијом, која се може преузети: електронским путем 

са интернет странице наручиоца www.zavodivanjica.co.rs. 

9. Понуде се могу поднети непосредно: 

- у пословним просторијама наручиоца  Специјална болница за рехабилитацију Ивањица 

- путем поште на адресу   13. Септембар бр. 78 32250 Ивањица 

                                                                               (само уколико наручилац испуњава услове 

Понуде се подносе у затвореној коверти. 

 

10.  Рок за подношење понуде је, 19.06.2015. године до12:00 часова, без обзира на начин 

доставе. 

11.  Отварање понуда ће се обавити дана 19.06.2015. године до12:15 часова , у 

просторијама наручиоца у Специјална болница за рехабилитацију, 13. Септембар бр. 78, 

Ивањица, ресторан на другом спрату. 

12.  Отварању понуда  могу  присуствовати  сва заинтересована лица.Представници 

понуђача, пре почетка јавног отварања понуда дужан је имати  писмено овлашћење, које су 

дужни да предају Комисији за јавну набавку пре почетка отварања понуда. 

 (навести услове под којима представници понуђача могу учествовати у поступку 

отварања понуда) 

13.  Одлука о додели уговора биће донета у року од 15 дана од дана отварања понуда. 

14.  Лице за контакт:  Даница  Шарчевић шеф лабораторије,тел.032/662-260 
specijalnabolnica@eunet.rs  

 

Напомене у погледу специфичности које треба унети у позив за подношење понуда у 

зависности од потребе: 

 посебна напомена ако је уговор о јавној набавци резервисан за установе, организације 

или привредне субјекте за радно оспособљавање, професионалну рехабилитацију и 

запошљавање инвалидних лица; 

 у случају обавезе подношења понуде са подизвођачем проценат вредности набавке који 

се извршава преко подизвођача; 

 адресу и интернет адресу државног органа или организације, односно органа или 

службе територијалне аутономије или локалне самоуправе где се могу благовремено 

добити и исправни подаци о пореским обавезама, заштити животне средине, заштити 

при запошљавању, условима рада и сл. 

  


