
 

Бр. 02-2143 
Датум: 29.12.2017. год. 
Пожаревац 
 

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОКРЕТАЊУ ПРЕГОВАРАЧКОГ ПОСТУПКА 
БЕЗ ОБЈАВЉИВАЊА ПОЗИВА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА 

 
Називнаручиоца: Општа болница Пожаревац 
 
Адресанаручиоца: ул. Братства јединства 135, 12000 Пожаревац 
 
Интернетстраницанаручиоца: www.obp.rs 
 
Врстанаручиоца: Здравство 
 
Врста предмета:Добра 
 
За добра и услуге: опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке: 
Сaнитeтскимaтeриjaл 
Ознака из општег речника набавке:ОРН →  33000000 - Медицинска опрема, фармацеутски производи и 
производи за личну негу 
 
Јавна набавка је обликована у 4 ( четири ) партије, и то: 
партија бр.1 → Гипсани завој  
партија бр.2 → Air canila 
партија бр.3 → Материјал за болничку лабораторију 
партија бр.4 → Лапароскопски иглодржач 
 
Основ за примену преговарачког поступка и подацикоји оправдавају његовупримену: 
Након спроведеног отвореног поступка ЈНОП 16/2017 - Санитетски материјал, за партију 1 добијене су две 
неблаговремене понуде, ЈНОП 10/2017 - Санитетски материјал није пристигла ниједна понуда за партије 2, 3 и 
4 а све у складу са чланом 36. став 1 тачка 1) ЗЈН 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 
 
Назив и адреса лица којима ће наручилац послати позив за подношење понуда: 
 
партија бр.1 → Гипсани завој  
1.„Flora Komerc“ Доо, ул.Рајићева бр.55, 32300 Горњи Милановац, florakomerc@mts.rs,  МБ:06169945 
ПИБ:102156404 
2.„Ecotrade Bg“ Доо, ул.Страхињића Бана 3, 18000 Ниш, ecotradebg@ecotradebg.rs, МБ:17121189 
ПИБ:100336710 
 
партија бр.2 → Air canila 
1.``Inel Medik Vp`` Дoo, ул.Кaлeмaрскaбр. 2Б, 11244 Врчин, Бeoгрaд, office@inelmedikvp.com,  МБ:2083981 
ПИБ:107626097 
 
партија бр.3 → Материјал за болничку лабораторију 
1.„Flora Komerc“ Доо, ул.Рајићева бр.55, 32300 Горњи Милановац, florakomerc@mts.rs,  МБ:06169945 
ПИБ:102156404 
2. „Superlab“ Доо, ул. Милутина Миланковића 25, 11000 Београд, superlab@super-lab.com,  ПИБ:101822498  
Матични број: 17051717 
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партија бр.4  → Лапароскопски иглодржач 
1."Ranex" Доо, ул. Видикoвaчки вeнaц 104 Г - Л 95, спрaт I, 11090 Бeoгрaд, info@ranex.co.rs,  МБ:06923348 
ПИБ:101517144 
 
Остале информације: 
Рок за подношење понуда је 11.01.2018. године до 10:00 часова. 
Јавно отварање понуда одржаће се 11.01.2018. године у 10:30 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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