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ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ 
 

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: здравство 

Врста поступка јавне набавке: преговарачки поступак без  објављивањајавног позива, 

бр,31-П/2013 

Врста предмета - услуге: 
Услуге редовног одржаавање и поправка медицинске и прецизне опреме, апарата за анестезију, 

инкубатора, респиратора и друго   произвођача „Drager medical GmbH“ Немачка, процењена 

вредност набавке око 1.670.000 дин без ПДВ-а; назив и ознака из општег речника набавки: 

50400000, услуге поправке и одржавања медицинске и прецизне опреме 

Подаци о понуђачу који ће бити позван на преговарање је  „Драгер техника  “доо, Београд, 

Данијелова 12-16 

Основ за спровођење преговарачког поступка 

По члану 36.ЗЈН став 1. Тачка 2. Наручилац може спровести преговарачки поступак без 

објављивања позива за подношење понуда ако због техничких  разлога предмета јавне 

набавке, односно разлога повезаних са заштитом искључивих права набавку може 

извршити само одређени понуђач. 

Произвођач „Drager medical GmbH “, из Немачке,  ауторизовао је понуђача „Драгер 

техника.“, Београд, Данијелова 12-16, да делује као једина компанија на територији РС која 

је ексклузивни, овлашћени дистрибутер и сервисер производног програма компаније  

„Drager medical GmbH “, из Немачке. 

Из напред наведених разлога наручилац се одлучио да  спроведе преговарачки поступак и 

у складу са чл. 36. став 1. тачка 2. Закона о јавним набавкама (Службени гласник РС 

124/2012).  

 Елементи преговарања: цена и услови плаћања 

Начин преузимања конкурсне документације, лично или поштом 

конкурсна документација се преузима у складу са чланом 62. ст. 1. Закона о јавним 

набавкама. У случају  непосредног преузимања, иста се може преузети на адреси Институт 

за здравствену заштиту мајке и детета Србије „Др Вукан Чупић“, Нови Београд, Радоја 

Дакића 6-8. 

 

 

Начин подношења понуде и рок за подношење понуде: Понуду доставити у затвореној 

коверти са назнаком назива и броја поступка и напоменом „ПОНУДА за ЈН 31-П/2013, НЕ 

ОТВАРАТИ “, на адресу: Институт за здравствену заштиту мајке и детета Србије „Др 

Вукан Чупић“, Нови Београд, Радоја Дакића 6-8 писарница.Рок за подношење понуда је 10  

дана од дана oтпреме  позива, тј. до  24.07.2013. 

Благовременом се сматра понуда која је примљена и оверена печатом пријема у писарници 

института на наведеној адреси) најкасније до 10:00 часова последњег дана 

рокатј.,24.07.2013г, без обзира на начин на који је послата. 

Место, време и начин отварања понуда:  

Поступак отварања понуда ће се спровести  24.07.2013 у 10:15 часова у набавној служби 

Института. Поступак отварања понуда је јаван.Одмах након отварања понуда обавиће се и 

преговарање. 

Услови под којима представници понуђача могу учествовати у поступку отварања 

понуда и преговарања:  

Јавност подразумева присуство  представника понуђача који су поднели понуду, а који пре 

почетка поступка, морају предати посебно писмено овлашћење за присуство поступку 
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отварања понуда и за преговарање, издато, оверено печатом и потписом овлашћеног лица 

понуђача. 

Рок за доношење одлуке:  

Одлука о додели уговора у поступку предметне набавке донеће се на основу члана 108. 

Закона о јавним набавкама  („Службени гласник РС“, 124/12) у року  од 10 дана од дана 

отварања понуда уколико се понуда оцени прихватљивом. 

Лице за контакт: Весна Павловић,  Маја Алексић 3108162 

Остале информације: телефон: 011/2609-869 

 


