
 

Бр. 22-946 
Датум: 05.04.2018. год. 
Пожаревац            
 

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: Добра 
 
За добра и услуге: опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке: 
Тестови, реагенси и потрошни материјал за апарате произвођача DiaSys Diagnostic Systems GmbH ; 
Sysmex Europe GmbH ; BioMérieux и EKF-diagnostic Gmbh Ознака из општег речника набавке: ОРН: 
33696500 - Лабораторијски реагенси 
 
Јавна набавка је обликована у пет партије, и то: 
 
 партија бр.1  - Тестови, реагенси  и потрошни материјал за  Глукоза анализатор  Biosen C-Line 
 партија пр.2 -  Тестови, реагенси  и потрошни материјал за  Апарат за одређивање глукозираног 

хемоглобина  Innovastar HbA1C 
 партија бр.3 - Тестови, реагенси  и потрошни материјал за  Хематолошки анализатор   Sysmex KX21N  
 партија бр.4 - Тестови, реагенси  и потрошни материјал за  Имунохемијски анализатор  Mini Vidas  
 партија бр.5 - Тестови, реагенси  и потрошни материјал за   Хематолошки анализатор   Sysmex 

XT2000i  
 
Основ за примену преговарачког поступка и подаци који оправдавају његову примену: 
МИШЉЕЊЕ УПРАВЕ ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ  бр. 404-02-948/18 од 29.03.2018 године. којим је основана 
примена преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда предвиђена чланом 36. став 1. 
тачка 2 ЗЈН, за набавку Тестови, реагенси и потрошни материјал за апарате произвођача DiaSys 
Diagnostic Systems GmbH ; Sysmex Europe GmbH ; BioMérieux и EKF-diagnostic Gmbh 
Чланом 36. став 1. тачка 2.ЗЈН прописано је да наручилац може спровести преговарачки поступак без 
објављивања позива за подношење понуде ако због техничких, односно уметничких разлога повезаних са 
заштитом искључивих права, набавку може извршити само одређени понуђач. 
   
Назив и адреса лица којима ће наручилац послати позив за подношење понуда: 
 

``YUNYCOM``  d.o.o,  ул. Булевар Ослобођења бр.185, 11000 Београд, МБ:07445849; ПИБ:100219473 
 
Остале информације: 
Рок за подношење понуда је 13.04.2018. године до 13:00 часова. 
Јавно отварање понуда одржаће се 13.04.2018.. године у 13:10  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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