
 

 

 
 

П О З И В 
ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА 

 
 

На основу члана 55. става 1. тачка 2, члана 57. став 1. и 2. и члана 60. став 1. тачка 
1.Закона о јавним набавкама (''Службени гласник РС'' број 124/2012 и 14/2015), 
ИНСТИТУТ ЗА МЕНТАЛНО ЗДРАВЉЕ ИЗ БЕОГРАДА, Палмотићева број 37  
 

о б ј а в љ у ј е  
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ ЗА  

НАБАВКУ ДОБАРА – САНИТЕТСКОГ И МЕДИЦИНСКОГ ПОТРОШНОГ 
МАТЕРИИЈАЛА,  ПО ПАРТИЈАМА  - ЈН бр. 2-I-2015 

 
Предмет јавне набавке је набавка добара – санитетског и медицинског потрошног 
материјала,  за период од годину дана,  по партијама: 
 

1. Партија бр. 1 –    Игле, системи, шприцеви  
2. Партија бр. 2 –    Шпатуле ‘’esmarhovа poveskа’’, топломери 
3. Партија бр. 3 –    Беби систем за вађење крви са вакутаинером 
4. Партија бр. 4 –    Завојни материјал, фластери, маске 
5. Партија бр. 5 –    Латекс рукавице 
6. Партија бр. 6 –    Вата (санитетска и папирна)  
7. Партија бр. 7 –    Средства за дезинфекцију и прање 
8. Партија бр. 8  –   Средства за дезинфекцију подова 
9. Партија бр. 9 –   Тест траке и ланцете за мерење глукозе 
10. Партија бр. 10 -   Шприцеви и игле за потребе генетичке лабораторије 
11. Партија бр. 11  -  Биохемијски реагенси за Cobas Integra 400 +  
12. Партија бр. 12 –  Хематолошки реагенси 
13. Партија бр. 13 –  Тестови за детекцију дрога 
14. Партија бр. 14  -  Потрошни материјал за биохемијску лабораторију 
15. Партија бр. 15 –  Тест траке за урин 
16. Партија бр. 16. – Вакутајнери и игле 
17. Партија бр. 17 -   Реагенси за ''fish'' методу 
18. Партија бр. 18 -   Реагенси за култивацију плодове воде 
19. Партија бр. 19 –  Наменски судови за култивацију плодове воде и чупица 

 
Право учешћа у поступку имају сва заинтересована лица која обављају предметну 
делатност и испуњавају обавезне услове за учешће у поступку прописане  чланом 75. 
Закона о јавним набавкама и која докажу испуњеност услова из члана 75. 
достављањем доказа наведених у конкурсној документацији.  
 
Понуђач може да конкурише само за целе партије (за поједине или за све).   
 
Са сваким понуђачем који буде изабран као најповољнији закључиће се јединствен 
уговор о додели јавне набавке за партије за које је најповољнији. 
 
Преузимање конкурсне документације врши се са портала Управе за јавне набавке и 
интернет странице наручиоца www.imh.org.rs 
 
Понуде се достављају на начин и у складу са конкурсном документацијом. 
Затворене понуде са назнаком: ''Понуда за јавну набавку добара–сантиетског и 
медицинског потрошног материјала – партија бр._____, не отварати, ЈН бр. 2-I-

http://www.imh.org.rs/


 

 

2015. '' достављају се до 04.06.2015. године до 10,00 часова, на адресу: Институт за 
ментално здравље, Београд, Палмотићева бр. 37.  
Јавно отварање понуда обавиће се истог дана, са почетком у 11,00 часова.  
Непотпуне, неблаговремене, неисправне, неодговарајуће, неприхватљиве, као и 
понуде које нису у складу са позивом за подношење понуда и на којима нису 
назначене партија, неће се разматрати. 
 
Избор најповољније понуде извршиће се применом критеријума најнижа понуђена 
цена, сагласно одредбама члана 85. став 1. тачка 2. Закона о јавним набавкама.  
 
Одлуку о додели уговора наручилац ће донети у року до 30 дана од дана јавног 
отварања понуда. 
 
Све додатне информације и обавештења могу се добити на телефонe: 011/33-07-597, 
дипл.фармацеут Александра Тодоровић и 33-07-524, Зора Поповић, дипл.правник. 

 


