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Број: 10027/1 

Датум: 13.12.2018. 

 
На основу члана 36. став 1. тачка 1.  Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ бр. 124/2012, 
14/2015 и 68/2015), Дом здравља „Др Милутин Ивковић“ Палилула, 
 
Упућује: 

 
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ  

1) Назив, адреса и интернет страница наручиоца: 

Назив наричиоца: Дом здравља „Др Милутин Ивковић“ Палилула 
Адреса наручиоца: Кнез Данилова 16, Београд 
Интернет страница наручиоца: http://www.dzpalilula.org.rs/ 
 
2) Врста наручиоца: 

Здравствена установа 
 
3) Врста поступка јавне набавке: 

Предметна јавна набавка се спроводи као преговарачки поступак без објављивања јавног позива,  
у складу са Законом о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015) 
 
4) Опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке: 

Редни број јавне набавке: Д 28 
Опис предмета набавке: Куповина аутоматске коморе за развијање филмова 
Назив из општег речника набавке: Медицинска опрема 
Ознака из општег речника набавке: 33300000-1 
Процењена вредност: 290.000,00 динара 
 
5) Подаци о лицима којима ће бити упућен позив за подношење понуда: 

 

 

 „Tehnodent“ d.o.o., Раковачка 7, 21000 Нови Сад 
 
 „Medipro International“ d.o.o., Незнаног јунака 37, 11000 Београд 

 
 
6) Начин преговарања и елементи о којима ће се преговарати: 

 
Отварање понуда ће се обавити јавно, након чега ће се спровети један  круг преговора. 
Преговарање ће се обавити непосредном погодбом. 
Елемент о комe ће се преговарати je цена. 
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7) Начин преузимања конкурсне документације: 

Конкурсна документација се доставља електронским путем уз позив за подношење понуда.  
 
8) Начин подношења понуде и рок: 

Понуђач подноси понуду у затвореној коверти овереној печатом и на полеђини коверте наводи 
свој тачан назив и адресу, телефон и факс понуђача, као и име и презиме овлашћеног лица за 
контакт. 

Понуђач може да поднесе само једну понуду. Понуда се подноси непосредно (лично) или путем 
поште, на адресу наручиоца, са назнаком: 
 

Дом здравља „Др Милутин Ивковић“ Палилула 
Кнез Данилова 16, Београд (служба архиве) 

„Понуда за јавну набавку добра –  
Д 28/2018 

Не отварати 
 
Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 21.12.2018. 
године до 11:00 часова у архиву наручиоца. 
 
9) Место, време и начин отварања понуда: 

Јавно отварање понуда одржаће се 21.12.2018. године са почетком у 11:30 часова се на адреси 
наручиоца. 

Пре почетка јавног отварања понуда, представници понуђача, који ће присуствовати поступку 
отварања понуда, дужни су да наручиоцу предају писмена пуномоћја, на основу којих ће доказати 
овлашћење за учешће у поступку јавног отварања понуда. 
 
10) Услови под којима представници понуђача могу учествовати у поступку отварања понуда: 

Отварању понуда могу присуствовати сва заинтересована лица. Представници понуђача морају 
имати овлашћење које ће предати Комисији за јавну набавку приликом отварања понуда. 
 
11) Рок за доношење одлуке: Рок за доношење одлуке о додели Уговора/обустави је до 10 дана 

од дана јавног отварања понуда. 
 
12) Лице за контакт: 

Ивана Здравковић,  
        javne.nabavke@dzpalilula.org.rs 
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