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ПОЗИВ ЗА ПРИКУПЉАЊЕ ПОНУДЕ У ПРЕГОВАРАЧКОМ ПОСТУПКУ СА
ОБЈАВЉИВАЊЕМ ПОЗИВА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

На основу члана 35. став 1. тачка 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ број
124/12) Факултет медицинских наука Универзитета у Крагујевцу ( у даљем тексту: Наручилац)
позива Вас да доставите своју писану понуду у преговарачком поступку са објављивањем позива
за подношење понуда, ради јавне набавке Столица за пацијента за потребе наставе на
Стоматологији. Поступак се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци.
По спроведеном отвореном поступку јавне набавке добра – Опрема за наставу на Стоматологији
број 03-2014 за партију један – Столица за пацијента, која је наведена у Конкурсној документацији
утврђено је да није било прихватљивих понуда.
У складу са чланом 35. став 1. тачка 1. Закона о јавним набавкама, Наручилац је донео одлуку о
покретању преговарачког поступка са објављивањем позива, где се првобитни услови за учешће у
поступку јавне набавке из члана 75. и 76. Закона о јавним набавкама који су одређени у отвореном
поступку који је претходио преговарачком, као ни техничке спецификације и критеријум за доделу
уговора не мењају. Наручилац у преговарачки поступак позива само понуђаче који су доставили
своје понуде у отвореном поступку, а чије су понуде одбијене као неприхватљиве и то :
1. „Neodent“ д.о.о. Београд улица Ранкеова број 4
2 „Commex“ д.о.о. Нови Сад улица Корнелија Станковића број 31 Нови Сад
3. „Ortodent“ д.о.о. Булевар Цара Константина бб Ниш
Предмет понуде је: набавка добара, набавка Столица за пацијента.
- Понуда се сматра благовременом ако је Наручиоцу достављена до 26.12.2014.г. најкасније до
10,00 часова.
- Неблаговременом ће се сматрати понуда која стигне на адресу Наручиоца последњег дана за
предају понуда 26.12.2014.г. након 10 часова.
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- Јавно отварање понуда ће се обавити на дан истека рока за подношење понуда, 26.12.2014.године
са почетком у 13:00 часова у просторијама Наручиоца – Змај Јовина број 32 други спрат.
- Представник понуђача који је поднео понуду, пре почетка поступка, мора предати комисији
посебно писано овлашћење за присуство у поступку отварања понуда и овлашћења за
преговарање, оверено и потписано од стране законског заступника понуђача.
- Елементи уговора о којима ће се преговарати је укупна понуђена цена. Поступку преговарања ће
се приступити непосредно након отварања понуда са свим понуђачима који се доставили понуду.
Преговарање ће се вршити у две фазе, у другој фази понуђачи који учествују у поступку
преговарања дужни су да дају своју коначну цену. Понуђачи ће у Образац понуде који ће се
налазити у ковертама, а које ће добити од Наручиоцу уписивати понуђену цену у свакој фази
преговарања.
- Наручилац је дужан да одбије понуду у којој је понуђена цена у преговарачком поступку већа од
цене у претходно спроведеном поступку.
- Контакт особа Наручиоца је Владимир Вукадиновић, е-маил адреса: vukadinovicv444@gmail.com
у времену од 08.00 – 14.00 часова сваког радног дана
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