
 
 

 I   ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ  
 
1. Подаци о наручиоцу 
Наручилац: .....................................Дом здравља Крагујевац 
Адреса: …........................................Ул. Краља Милутина бр.1, 34000 Крагујевац 
Интернет страница:.........................www.domzdrkg.rs  
 
2. Врста поступка јавне набавке 
Предметна јавна набавка се спроводи у отвореном поступку, у складу са Законом и 
подзаконским актима којима се уређују јавне набавке, у циљу закључења оквирног 
споразума. 
 
 
3. Предмет јавне набавке 
Предмет јавне набавке бр. 02/2020 је набавка добара – Набавка  Реагенаса за 5 par diff 
за потребе Службе лабораторијске дијагностике Дома здравља Крагујевац 
Ознака из општег речника набавке: 33696500-Лабораторијски реагенси 
 
Предмет јавне набавке није обликован по партијама. 
 
Након спроведеног отвореног поступка, наручилац ће закључити оквирни споразум за 
са једним понуђачем чија је понуда изабарана као најповољнија по критеријуму 
најнижа понуђена цена. 
У случају када постоје две или више понуда са једнаком ценом наручилац ће извршити избор 
најповољније понуде према дужини рока испоруке добара (биће изабрана понуда понуђача 
чији је рок испоруке добара краћи) у случају да две или више понуде буду са једнаком 
најнижом ценом, и са истим роком испоруке добара, наручилац ће извршити избор 
најповољније понуде према дужим роком важења понуде (биће изабрана понуда понуђача 
чији је рок важења понуде дужи) 

 Важност понуде: Рок важења понуде не може бити краћи од 60 дана од дана 
отварања понуда  

 Рок испоруке: Рок испоруке добара не може бити дужи од 48 сати 
 Понуда са варијантама није дозвољена 
 Плаћање: Не краће од 30 дана од дана фактурисања 

 
4. Контакт (лице или служба)  
Лице (или служба) за контакт Биљана Миливојевић, 034/323  208  лок.140 
Е - маил адреса (или број факса): javne.nabavke@dzkg.rs и domzdrkg@gmail.com  



 

II ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА, 
НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂЕЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК 

ИСПОРУКЕ, МЕСТО ИСПОРУКЕ И СЛ. 

 

 
Реагенси за 5 par diff  за хематолошки  апарат ADVIA 2120 
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N A Z I V JED. 
MERE 

Plan.kol. za  
2020. 

Plan. kol. 
Za 2021. 

Ukupna 
količina  

1 Diff Timepack 2 x 2800ml 11 11 22 
2 CN-Free CBC Timepack 2 x 2700ml 12 12 24 
3 EZ  Kleen (Wash) 2 x 1620ml 11 11 22 
4 Perox Sheat 4 x 2725ml 1 1 2 

5 
Sheath Rinse 20l  1 x 20000 

ml 
32 32 64 

6 Defoamer 4 x 75 ml 3 2 5 

7 
TESTPoint Hematology Control 3 in 
1 Abnormal 1 

6 x 4 ml 
1 1 2 

8 
TESTPoint Hematology Control 3 in 
1 Normal 

6 x 4 ml 
1 1 2 

9 
TESTPoint Hematology Control 3 in 
1 Abnormal 2 

6 x 4 ml 
1 1 2 

 
 

Понуђена добра сматраће се одговарајућим, у смислу члана 3. став 1. тачка 32) Закона 
уколико испуњавају све захтеве из техничке спецификације наведене у поглављу II конкурсне 
документације. 

Количине добара која су предмет јавне набавке представљају оквирне количине за потребе 
Наручиоца и то за период од две године.  

Укупна уговорена количина добара зависи од стварних потреба Наручиоца и може да се 
разликује од оквирних количина наведених у конкурсној документацији. 

Наведене количине добара представљају минимум количина за које добављачи гарантују да 
ће их испоручити Наручиоцу у складу са његовим потребама.  

Квантитативни пријем предметних добара обавиће се при њиховом пријему о чему ће бити 
сачињен записник о квантитативном пријему. Пријем ће се вршити провером по ставкама из 
отпремнице.  

Добављач испоручује предметна добра уз отпремницу која мора да садржи број уговора, као 
и назив предметног добра из спецификације која је дата у прилогу појединачног уговора.   

Уочени недостаци при квантитативном пријему, као што су оштећење, мањак или вишак 
испоручених добара у односу на отпремницу и листу паковања, констатоваће се посебним 
комисијским записником који потписује комисија Наручиоца и представник добављача.  

Добављач се обавезује да у року не дужем од 2 (два) дана од дана потписивања посебног 
записника отклони недостатке констатоване посебним записником.  

Ако добављач у року од 2 (два) дана не отклони недостатке код испорученог добра или се 
исти понове, дужан је да неисправна добра замени новим. 

Након отклањања свих евентуалних недостатака и примедби Наручиоца, сачиниће се 
записник о квантитативном пријему без примедби. 
 



 

Подношење понуда: 

 Понуду могу поднети сва заинтересована, правна и физичка лица која испуњавају обавезне 
услове за учешће у поступку Јавне набавке из чл.75. Закона о јавним набавкама (Сл.гласник 
РС« 124/2012 и 68/2015), као и услове утврђене конкурсном документацијом.  
 
Рок за достављање понуде је 30 дана од дана објављивања позива на Порталу јавних 
набавки, односно до 02.03.2020. године.  Благовременим ће се сматрати све понуде које 
стигну на адресу наручиоца до 02.03.2020. године  до  10.00 часова, без обзира на начин на 
које су послате. 

Понуђачи подносе понуде непосредно, или путем поште на адресу наручиоца - улица Краља 
Милутина бр.1, 34 000 Крагујевац, Огранак Станово 

Понуде се подносе у затвореној коверти или кутији на начин да се приликом отварања 
понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара. На предњој страни понуде 
понуђач је дужан да напише текст: ''Понуда за јавну набавку добара – Набавка  Реагенаса 
за 5 par diff за потребе Службе лабораторијске дијагностике Дома здравља Крагујевац 
Јавна набавка – отворени поступак  02/2020 -НЕ ОТВАРАЈ'', а на полеђини назив, адресу 
понуђача, број телефона и име особе за контакт. 

Неблаговремено поднете понуде ће по окончању поступка отварања понуда бити враћене 
понуђачима неотворене са назнаком да су поднете неблаговремено. 

Отварање понуда:  

Јавно отварање понуда обавиће се након истека рока за подношење понуда, дана 02.03.2020. 
године у 10.30 часова, у Дому здравља Крагујевац, Ул. Краља Милутина бр.1, Крагујевац  - 
Огранак Станово 

Отварање понуда је јавно и може му присуствовати свако заинтересовано лице. У поступку 
отварања понуда могу активно учествовати само овлашћени представници понуђача. 

Одлука о закључењу Оквирног споразума биће донета у Законом предвиђеном року



 

 


