
Општа болница Панчево упућује Вам Позив за подношење понуде за ППБОП 01/17 Реагенси 
потребни за рад биохемијских анализатора Beckman DXC800 и Beckman AU480, 
хематолошког бројача Beckman Act diff и гасног анализатора Gem Premier3000. 
Понуда мора бити у целини припремљена у складу са Конкурсном документацијом. 

 

 

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ 
 

 
1. ПОДАЦИ О НАРУЧИОЦУ 
           Општа болница Панчево, Панчево, Милоша Требињца 11, интернет страница: 

 www.bolnicapancevo.rs  
 
2.      ВРСТА НАРУЧИОЦА 
          Здравствена установа 
 
3. ВРСТА ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

Преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда (на основу члана 
36. став 1. тачка 2. Закона о јавним набавкама). 

 
4. ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

Предмет јавне набавке ППБОП 01/17 је набавка добара – Реагенси потребни за рад 
биохемијских анализатора Beckman DXC800 и Beckman AU480, хематолошког бројача 
Beckman Act diff и гасног анализатора Gem Premier3000. 
Назив и ознака из Општег речника набавке: Реагенси и контрасти, 33696000-5. 

 
5. БРОЈ ПАРТИЈА 
         Ова јавна набавка није обликована по партијама. 

 
6. КРИТЕРИЈУМ 
          Критеријум за оцењивање понуде је најнижа понуђена цена. 

Уколико два или више Понуђача понуде исту цену, предност ће имати понуда Понуђача 
који је понудио краћи рок испоруке, а ако су понудили и исти рок испоруке, предност ће 
имати понуда Понуђача који је понудио дужи рок плаћања. 

  
7.       ЕЛЕМЕНТИ УГОВОРА О КОЈИМА ЋЕ СЕ ПРЕГОВАРАТИ И НАЧИН ПРЕГОВАРАЊА 

      
Елемент уговора о којем ће се вршити поступак преговарања је цена.   
Начин преговарања: Понуђач подноси писмену понуду која се записнички констатује у 
записнику о отварању понуда, након чега ће се са сваким присутним, овлашћеним 
представником понуђача самостално и у једном кругу обавити преговарање које ће се 
записнички констатовати у записнику о преговарању.  

Након завршетка поступка отварања понуда приступа се поступку преговарања.  

Након почетка самог поступка преговарања Комисија наручиоца ће наложити 
представницима понуђача овлашћеним за преговарање да напусте просторију у којој се 
обавља преговарање. Након тога Комисија позива овлашћеног представника за 
преговарање првог понуђача. Редослед преговарања са овлашћеним представницима 
понуђача се врши по редоследу пријема - завођења понуда.  

Након што се овлашћени представник за преговарање првог понуђача изјасни о 
елементима о којима се преговара и то се записнички констатује у Записник о 
преговарању, Комисија позива овлашћеног представника за преговарање другог понуђача. 

http://www.bolnicapancevo.rs/


Наиме, овлашћени представник понуђача са којим је обављено преговарање присуствује 
преговарању са сваким од наредних овлашћених представника понуђача без права да 
коментарише његову понуду тј. изјашњава се о елементима о којима се преговара, или на 
било који други начин утиче на поступак преговарања са сваким наредним овлашћеним 
представником понуђача јер се са сваким преговара самостално. Након што преговарање 
буде обављено са свим овлашћеним представницима понуђача који су приступили 
преговарању, а што је претходно записнички констатовано, у присуству свих овлашћених 
представника понуђача у Записник о преговарању се уносе за сваког понуђача елементи 
уговора о којима се преговара пре и после самог поступка преговарања. 

Преговарање са овлашћеним представником понуђача се врши посебно за сваку ставку из 
Техничке спецификације у Обрасцу понуде. 

Ако овлашћени представник понуђача не присуствује преговарачком поступку сматраће се 
његовом коначном ценом она цена која је наведена у достављеној понуди. 
У поступку преговарања није дозвољено кориговање понђене цене на више (повећање 
износа). 

 
8. НАЧИН ПОДНОШЕЊА ПОНУДЕ И РОК 

Понуђач подноси понуду у затвореној коверти (на коверту треба залепити Прилог П/7 из 
Конкурсне документације) препорученом пошиљком или лично на адресу писарнице: 
Општа болница Панчево, Панчево, Милоша Требињца 11. 
Понуда се сматра благовременом ако је у писарницу Општe болницe Панчево пристигла 
и заведена пријемним штамбиљем, у року за подношење понуда, закључно са даном 
27.03.2017. године до 14:00 часова, по локалном времену. 
Неблаговременом ће се сматрати понуда понуђача која није пристигла у писарницу 
Општe болницe Панчево и није заведена пријемним штамбиљем, у року за подношење 
понуда, закључно са даном 27.03.2017. године до 14:00 часова по локалном времену. 
 

9. ОТВАРАЊЕ ПОНУДА И ПРЕГОВАРАЊЕ 
Јавно отварање понуда одржаће се одмах након истека рока за подношење понуда, дана 
27.03.2017. године у 14:15 часова на адреси: Општа болница Панчево, Панчево, Милоша 
Требињца 11. 
Поступак преговарања обавиће се одмах након завршетка јавног отварања понуда. 
 

10.      УСЛОВИ ПОД КОЈИМА ПРЕДСТАВНИЦИ ПОНУЂАЧА МОГУ УЧЕСТВОВАТИ У 
ПОСТУПКУ ОТВАРАЊА ПОНУДА И ПОСТУПКУ ПРЕГОВАРАЊА 
У Поступку отварања понуда и поступку преговарања могу активно учествовати само 
овлашћени представници понуђача. 
Пре почетка поступка јавног отварања понуда и поступка преговарања представници 
понуђача који учествују у поступку отварања понуда и поступку преговарања морају 
Комисији наручиоца уручити писмена овлашћења за учешће у поступку јавног 
отварања понуда и поступку преговарања за ППБОП 01/17. 

 
11. РОК ЗА ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ 

Одлука о додели уговора биће донета у року од двадесетпет дана, од дана отварања 
понуда. 

 
12.    ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТ 

 tenderi007@gmail.com       

mailto:tenderi007@gmail.com

