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Дом здравља "Земун" 

Редни број јавне набавке: 03/2015 ПП 

Број: 03/1848-2 

Датум: 01.06.2015. године 

УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА ЗА САЧИЊАВАЊЕ ПОНУДЕ 

 

у преговарачком поступку  са објављивањем позива за подношење понуда, сагласно члану 

35. став 1 тачка 1.ЗЈН 

 

 

Због несметаног функционисања у нашој установи, Наручилац је донео Одлуку бр. 03/1847 од 

01.06.2015.године којом је покренуо Преговарачки поступак за јавну набавку  

 

„Санитетски потрошни материјал“ за партију 6-Гинеколошки материјал. 

ЈН бр. 03/2015. ПП 

Поступак јавне набавке  спроводи се према члану 35. став 1. тачка 1.  у преговарачком 

поступку и позива све и само понуђаче који су учествовали у отвореном поступку ЈН бр. 

03/2015 „Санитетски потрошни материјал“,  Партија 6. Процењена вредност: 125.000,00 рсд. 

Наручилац спроводи преговарачки поступак са објављивања позива за подношење понуда 

сагласно члану 35. став 1. тачка 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС 

бр.124/12), јер у отвореном поступку за предметну набавку (поступак ЈН 03/2015, одлука о 

обустави поступка број 03/1664 од 15.05.2015. године), Наручилац је одлуку о обустави 

поступка донео из разлога што су за наведену партију стигле све понуде неприхватљиве за 

Партију 6 – Гинеколошки материјал. 

Позивамо Вас да до дана 09.06.2015. године доставите понуду за добра према 

спецификацији. 

 

Понуђаћи који су учествовали у отвореном поступку ЈН БР.03/2015, за Партију 6- 

Гинеколошки материјал, односно у отвореном поступку бр. 03/2015, „Санитетски потрошни 

материјал“,  позивају се да своје понуде учине прихватљивим: 

1. Понуђач „M-Line doo“, Београд: комисија за стручну оцену је констатовала да је понуђач 

понудио већу цену од процењене, односно позива се понуђач да понуди цену која не 

прелази процењену вредност предметне партије. 

2. Понуђач „Flora komerc doo“, G.Milanovac: није доставио тражене узорке који су тражени 

у конкурсној документацији, односно позива се понуђач да достави тражене узорке. 

3. Понуђач „Radakom doo“ , Београд: комисија за стручну оцену је констатовала да је 

понуђач понудио већу цену од процењене, односно позива се понуђач да понуди цену 

која не прелази процењену вредност предметне партије. 
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Ако се у року реализације уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, мора 

се продужити важност средстава финансијсог обезбеђења за период за колико је продужен 

рок извршења уговорне обавезе. 

Поступку преговарања могу приступити законски заступници предузећа или друга 

овлашћења са пуномоћјем у коме мора бити наведено: 

 

 Да су овлашћена да у име и за рачун понуђача предузимају све радње у 

преговарачком поступку са клаузулом да могу: 

 Понудити и нижу цену од укупне цене наведене у достављеној понуди за јавну 

конкретну набавку, 

 

 Потписати, потврдити исправку рачунске или неке друге грешке која не утиче на 

исправност понуде. 

 

Пуномоћје мора обавезно да има свој број, датум, потпис овлашћеног лица и печат 

предузећа. 

 

Пре почетка дела поступка са преговарањем, Комисија за јавну набавку ће извршити преглед 

и оцену поднетих понуда у циљу утврђивања њихове исправности и, после тога, наставити 

поступак у поступку преговарања. 

 

Преговарање ће се обавити давањем писмених понуда у три циклуса (круга), на обрасцу који 

је достављен понуђачу од стране наручиоца (техничка спецификација, попуњена свака 

колона, образац потписан и парафиран) 

 

Евентуалне рачунске грешке, Комисија за јавну набавку ће исправити полазећи од тога да је 

јединачна цена исправна и тачна, а да је евентуално збирна цена подложна исправци. 

 

Пре почетка наставка дела са погађањем, Комисија за јавну набавку ће позвати понуђача да 

потписом потврди пристанак на евентуално извршену исправку. Ово ће се констатовати у 

записнику у делу са погађањем. 

 

Уколико понуђач не прихвати учињене исправке, Комисија за јавне набавке ће такву понуду 

одбити као неисправну. 
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Упутство за преговарање 

 

ПОСТУПАК ПРЕГОВАРАЊА ВОДИЋЕ СЕ  ЗА ЕЛЕМЕНТ КРИТЕРИЈУМА „ЦЕНА“ 

Поступак преговарања спроводи Комисија за јавну набавку. 

 

Комисија  претходно утврђује која лица имају право учешћа у поступку преговарања (имају 

овлашћења или су лично присутни заступници). 

 

Председник комисије за јавну набавку упознаће учеснике са поступком преговарања и 

правилима поступка. 

 

Поступак преговарања  одржава се писаним путем у 3 циклуса, у коме ће понуђачи давати 

понуде у затвореној коверти 3 пута. 

 

Понуђачима ће бити достављен образац, идентичан као у отвореном поступку за предметну 

набавку, односно спецификацију за партију 6 - Гинеколошки материјал. 

 

Понуђачи могу остати при понуђеној цени са отварања понуда или смањити износ укупне 

цене. 

 

Понуђач у поступку преговарања, може да мења само укупну цену из понуде, која је 

објављена у поступку отварања понуда, на начин што ће понудити нову - нижу укупну цену 

у конкретном износу. Умањење се не може односити  на Средства за таксе, накнаде и 

евентуалне накнадне захтеве наручиоца. 

 

Понуђачи попуњене обрасце достављају Комисији у затвореној коверти. 

 

После првог круга достављања понуда у затвореној коверти, Комисија ће извршити отварање 

и упознати присутне са понуђеним ценама. 

Уколико је потребно да се настави процес преговарања, ово се односи на две или више 

понуда са истом понуђеном ценом, Понуђачи су обавезни да одмах по завршеном поступку 

са преговарањем, на обрасцу наручиоца, који ће добити у поступку преговарања, доставе 

коначну понуђену цену, потписану и оверену од овлашћеног лица  понуђача и попуњен 

образац понуде са коригованим ценама по завршеном поступку преговарања. 

Наручилац ће за поступак преговарања водити записник  о преговарању.  

 

Прилог – Спецификација добара 

 

Комисија за јн 03/2015. ПП 
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ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ ЗА ЈН «Санитетски потрошни материјал», 03/2015. ПП 

 

Партија-6-ГИНЕКОЛОШКИ МАТЕРИЈАЛ 

 

Red. 

br. 
NAZIV ARTIKLA PROIZVOĐAČ 

NAČIN 

PAKOVANJA 
KOLIČINA 

CENA/j.mere 

bez PDV-a 

UKUPNO 

bez PDV-a 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Pa I      a (0,5 L)  pak 5   

2 Pa II     a (0,5 L)  pak 5   

3 Pa III    a (0,5 L)  pak 5   

4 
Ljuspice 18x18mm 100 

kom/pak 
 pak. 150   

5 
Ljuspice 24x50mm 100 

kom/pak 
 pak. 160   

6 
Predmetna stakla-

pločice,50kom/pak 
 pak. 500   

 

UKUPNO bez PDV-a  

PDV %  

UKUPNO sa PDV-om  

                                                                            

                                                                                 PEČAT I POTPIS PONUĐAČA 

                                                                                    _________________________ 

 

Datum _____________ 

Pa- 

Preparat treba da se razmazuje lako i pokrovno staklo treba da omogudi efikasno gledanje. 

Dostaviti po 1 kom. uzoraka.  

Uzorci de biti ispitani neposredno u praksi. 


