
       

 

 

 

 
Дел.бр. 10/663 

Датум: 02.09.2013 

 

 

Oбавештење о покретању преговарачког поступка са објављивањем позива за 

подношење понуда, за који наручилац није дужан да објави позив за подношење 

понуда 

 
Назив наручиоца: Институт за здравствену заштиту мајке и детета Србије „Др Вукан Чупић“ 

 

Адреса наручиоца:Нови Београд, Радоја Дакића 6-8 

 

Интернет страница наручиоца: www.imd.org.rs 

 

Врста наручиоца: здравствeнa установа 

 

Врста предмета: услуге 

 

Опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке:  

Севис централне климатизације у стерилном блоку;  Услуге одржавања и поправке /50000000/ 

 
Основ за примену преговарачког поступка и подаци који оправдавају његову примену: 

 

-Основ за примену преговарачког поступка са објављивањем позива за  подношење понуда:  

Члан 35.став 1.тачка 1.Закона о јавним набавкама (Службени гласник РС 124/2012). Ако у 

отвореном, рестриктивном или квалификационом поступку или конкурентном дијалогу добије 

све неприхватљиве понуде, под условом да се првобитно одређени услови за учешће у поступку, 

техничке спецификације и критеријуми за доделу уговора не мењају. Ако наручилац одлучи да у 

преговарачки поступак позове само и све понуђаче који су учествовали у отвореном, 

рестриктивном или квалификационом поступку или конкурентном дијалогу да допуне своје 

понуде, тако да их учине прихватљивим, није дужан да објави позив за подношење понуда. 

Понуђена цена у преговарачком поступку не може бити већа од понуђене цене у отвореном, 

рестриктивном или квалификационом поступку, односно конкурентном дијалогу. 

 

-Разлог за примену преговарачког поступка са објављивањем позива за поношење понуда за који 

наручилац није у обавези да објави позив за подношење понуда је тај што је у отвореном 

поступку бр.24/2013 за партију 1. Сервис централне климатизације у стерилном блоку добио све 

неприхватљиве понуде. Наручилац је одлучио да позове све понуђаче сда допуне своје понуде 

тако да их учине прихватљивим, и због тога није дужан да објави позив за подношење понуда. 

 

 

Назив и адреса лица којима ће наручилац послати позив за подношење понуда: 

 

DDC Clima Division“doo, Незнаног Јунака 21б, Београд 11000 и „Interfrigo“ doo, Тошин бунар 163, Нови 

Београд 11070. 
 

 

 


