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ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОКРЕТАЊУ ПРЕГОВАРАЧКОГ ПОСТУПКА 

БЕЗ ОБЈАВЉИВАЊА ПОЗИВА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА 
 

Назив наручиоца: Општа болница Пожаревац 
   
Адреса наручиоца: ул. Братства јединства 135, 12000 Пожаревац 
 
Интернет страница наручиоца: www.obp.rs 
 
Врста наручиоца: Здравство 
  
Врста предмета: Услуге 
 
За добра и услуге: опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке: услуге прања и хемијског чишћења 
 
Ознака из општег речника набавке: 98310000 - Услуге прања и хемијског чишћења 
 
Основ за примену преговарачког поступка и подаци који оправдавају његову примену: 
Општа болница Пожаревац спровела је отворени поступак јавне набавке са циљем закључења оквирног споразума са два 
понуђача бр. 14/2017 – „Прање и пеглање веша“,  на основу Одлуке о покретању поступка бр.02-1598 од 01.08.2017. 
године. Комисија наручиоца именована од стране директора решењем бр. 02-1599 од 01.08.2017. године објавила  је 
Позив за подношење понуда  заводни број 02-1639  и конкурсну документацију заводни број 02-1640  дана 09.08.2017. 
године, I Измену и допуну Конкурсне документације бр.02-1874 од 24.08.2017. године и II Измену и допуну Конкурсне 
документације бр.02-2008 од 30.08.2017. године  бјављене на Порталу јавних набавки за потребе наручиоца Опште 
болнице „Пожаревац“ из Пожаревца (у даљем тексту: Наручилац).  
Дана 01.09.2017. године поднет је захтев за заштиту права бр. 02-2051 од 01.09.2017. године  (код Подносиоца бр. 37/2017 
од 01.09.2017. године)  
Подносилац Захтева за заштиту права: 
 „БАХА“ д.о.о. / “BAHA” д.о.о. 
Ул. Сланачки Пут број 26, 11000 Београд 
МБ: 20636173 ; ПИБ: 106581102 
Одоговор Републичкој комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки послат је дана 06.09.2017. године у 
складу са чланом 153. став 1. тачка 2) Закона о јавним набавкама (Сл. гл. РС бр. 124/12, 14/15 и 68/15 - у даљем тексту: 
ЗЈН), а након претходне провере у смислу члана 152. ЗЈН.  
Дана 06.10.2017. године Наручилац се на основу члана 66. ЗУП-а којим је прописана радња обавештевања странке од 
стране органа о поступању у управној ствари, путем распрострањених средстава комуникације у складу са ставом 5. 
истог члана, захтевао исто од поступајућег органа Републичке комисије за заштиту права у поступцима јавних набавки. 
Такође, како је чланом 158. став 1. ЗЈН прописан рок од 20 дана од пријема комплетне документације за доношење 
решења од стране Републичке комисије за заштиту права у поступцима јавних набавки, а како је тај рок истекао, а 
обавештење о његовом продужењу у складу са ставом 3. истог члана нам није достављено до дана сачињавања 
обавештења, нити нам је решење достављено у року из става 4. поменутог члана, упућен је захтев за ургентно 
извештавање о току поступка у управној ствари јер, у питању нису  пуке потребе наручиоца већ и здравље и безбедност 
пацијената и запослених због страха од евентуален епидемије великог броја људи, проузроковане невршењем предметне 
услуге од стране неког од добављача. 
епидемије великог броја људи, проузроковане невршењем предметне услуге од стране неког од добављача. 
Дана 12.10.2017. године упућен је захтев Управи за јавне набавке о основаности примене преговарачког поступка без 
објављивања јавног позива (члан 36.став 1. тачка 3.ЗЈН) до доношења Решења Републичке комисије за заштиту права у 
поступцима јавних набавки. Управа за јавне набавке упутила је допис бр. 404-02-3592/17 од 24.10.2017. за допуну захтева 
о основаности примене преговарчког поступка без објављивања позива за подношење понуда.. Наручилац је допуну 
захтева упутио Управи за јавне набавке дана 01.11.2017. год. заводни број 02-2631. 
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Како до дана 16.11.2017. године није добијен одговор  Управе за јавне набавке након послате допуне  података 
неопходних за утврђивање чињеница које су евентуално од значаја за давање мишљења, наручилац је донео одлуку о 
покретању преговарачког поступка у складу са чланом 36. став 1. тачка 3) ЗЈН,  логички тумачећи одредбе члана 36. став 
4. ЗЈН. 
 
Наручилац планира закључење појединачних уговора о јавној набавци у складу са условима дефинисаним у оквирном 
споразуму са периодом важења (извршења) до доношења Решења Републичке комисије за заштиту права у поступцима 
јавних набавки, односно поступања у складу са налогом из истог, а најдуже три месеца. 
 
Назив и адреса лица којима ће наручилац послати позив за подношење понуда: 
 
1. ``Aqua System Doo`` 
ул.Булeвaр oслoбoђeњa бр.41 
21 000 Нoви Сaд 
ПИБ 102852672 
Maтични брoj  08787166 
aquasystem@gmail.com 
 
2. ``Бела Хармонија`` доо  
ул. Светосавска  бр.9 
22 300 Стара Пазова 
ПИБ 105875754 
Матични број 20477890 
office@belaharmonija.com 
 
3. ``Тop Market Global``  
ул. Браће Јерковић бр. 74 G 
11 000 Београд 
ПИБ 105750402 
Матични број 20450789 
office@topmarketglobal.com 
 
Остале информације: 
Рок за подношење понуда је 24.11.2017. године до 08:00 часова. 
Јавно отварање понуда одржаће се  24.11.2017. године у 08:30 часова, на адреси наручиоца: Општа болница Пожаревац, 
ул. Братства Јединства бр.135, Пожаревац ( зграда управе) 
Лице за контакт: Драгана Живојиновић, дипл.ецц, e-mail:nabavnabopo@gmail.com 
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