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ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОКРЕТАЊУ ПРЕГОВАРАЧКОГ ПОСТУПКА БЕЗ 

ОБЈАВЉИВАЊА JAВНОГ ПОЗИВА 
 

Интернет страница наручиоца: www.imd.org.rs 

 

Врста наручиоца: здравство 

 

Врста предмета: добра 

 

 

Опис предмета набавке, назив и ознака из општег реника набавке: за набавку добара:   

Реагенси и потрошни материјал за апарат ћелијски сортер произвођача Miltenyi Biotec 

GMBH, Немачка 
 

Општи речник набавки: Медицинска опрема и фармацеутски производи /33000000/ 

Основ за спровођење преговарачког поступка 

Члан 36.став 1.тачка 3.Закона о јавним набавкама (Службени гласник РС 124/2012), ако због 

изузетне хитности проузроковане ванредним околностима или непредвиђеним догађајима, чије 

наступање ни у ком случају не зависи од воље наручиоца, наручилац није могао да поступи у 

роковима одређеним за отворени или рестриктивни поступак. Околности које оправдавају хитност 

не могу бити у било каквој вези са наручиоцем.  

Наведени реагенси и потрошни материјал је неопходно да се обезбеде ради лечења два пацијента, 

због животне угрожености пацијената. 

Код тих пацијената хитно је потребна трансплатација матичних ћелија хематопоезе. Услед 

животне угрожености пацијената потребно је што пре обезбедити неопходне реагенсе и потрошни 

материјал. Како је рок трајања моноклонских антитела потребних за обраду калема матичних ћелија 

хематопоезе на магнетном ћелијском сортер  2-3 месеца, и како се унапред не зна на годишњем 

нивоу број болесника код којих ће бити рађена трансплантација од сродног делимично подударног 

даваоца, није могуће унапред планирати набавку потрошног материјала за ову процедуру. Из 

наведених разлога је неопходна наменска набавка на име сваког болесника, по хитном поступку. 

Такође, напомињемо да се ради о затвореном систему. 

Овакве процедуре се не могу унапред планирати и немогуће је предвидети број пацијената на 

годишњем нивоу за које би се потраживао потрошни материјал.  

 

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

 

Наручилац ће послати позив на адресу:  

“Суперлаб д.о.о.“ Нови Београд, М.Миланковића бр. 25, на е-маил: кdmitrovic@superlab.rs; јер је 

једини овлашћени дистрибутер наведених добара 

 

Остале информације: контакт особа дипл.правник Маја Алексић, Софија Гомирац – службеник за 

јавне набавке тел.011/3108-250. 
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