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Дел.број 
12.07.2013 

 

 

На основу члана 35., став 1, тачка1 и 53. Закона о јавним набавкама (''Сл. гласник РС'' бр. 124/2012), в.д. 

диреткора Института проф.др Радован Богдановић, доноси:  

 

Обавештење 

о покретању преговарачког поступка са објављивањем јавног позива, за који наручилац није дужан 

да објави позив за подношење 

  

ПОКРЕЋЕ СЕ преговарачки поступак са објављивањем јавног позива, за који наручилац није дужан да 

објави позив за подношење, за набавку eнтералне исхране и млечних формула. 

  

Редни број јавне набавке за 2013.годину: ЈН 32-П/2013. 

 

1) Врста предмета јавне набавке: 
 

Добра Х 

 

Услуге  

 

Радови  

 

2) Подаци о јавној набавци: 
 

 

Предмет јавне набавке, назив и ознака из 

општег речника набавке 

 

Врста поступка јавних набавки 

Eнтерална исхрана и млечне формуле- 

33600000 Фармацеутски производи 

 

Преговарачки поступак 

Процењена вредност јавне набавке  

(без ПДВ-а) Око 591.000,00  дин  

Подаци о апропријацији у буџету, односно у 

финансијском плану за плаћање 

У плану ЈН за 2013.г.: позиција 1.2 

Ентерална исхрана и млечне формуле - у 

финансијском плану конто- 426711 

 

3) Разлог за примену преговарачког поступка са објављиањем за који наручилац није у обавези да 

објави позив за подношење је тај што у отвореном поступку бр. 12/2013 за партије 11 и 13 је добио 

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

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

Понуђена цена у овом поступку не може бити већа од понуђене цене у отвореном поступку. 

4) Наручилац упућује позив за подношење понуда понуђачу „Keprom“д.о.о.“ Maгистарски трг 16, 

електронском поштом ког позива да своју понуду за партије 11 и 13  учини прихватљивом на тај 

начин што ће доставити Изјаву понуђача којом потврђује да располаже најмање једним доставним 

возилом за испоруку предмета јавне набавке, односно саобраћајну дозволу, односно копију 

уговора који представља основ за коришћење возила, чиме доказује довољан технички капацитет, 

који је у отвореном поступку бр. 12/2013. пропустио и на тај начин учини своју понуду 

прихватљивом 


