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ДОМ ЗДРАВЉА КУЛА 
Трг ослобођења 9 
Број: 793 
Дана, 15.03.2018.године 

 
 

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е  
О ПОКРЕТАЊУ ПРЕГОВАРАЧКОГ ПОСТУПКА 

БЕЗ ОБЈАВЉИВАЊА ПОЗИВА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА 
 
 

Назив наручиоца: ДОМ ЗДРАВЉА КУЛА 

 
Адреса наручиоца: Трг ослобођења 9, 25230 Кула 

 
Интернет страница наручиоца: dzkula.rs 
 
Врста наручиоца: Здравство 

 
Врста предмета: Добра 

 
Редни број јавне набавке: ЈН број 2/2018 

 
Опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке: 
Предмет јавне набавке број 2/2018 су добра - лабораторијски реагенси за апарат 
Sysmex - хематолошки бројач. 

Назив и ознака из општег речника набавке: 33696500 - лабораторијски реагенси. 

Основ за примену преговарачког поступка и подаци који оправдавају његову 
примену: 
Наручилац се одлучио да покрене преговарачки поступак без објављивања позива 
за подношење понуда из разлога наведених у члану 36. став 1. тачка 2) Закона о 
јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 124/2012, 14/2015 и 68/2015), који 
предвиђа да наручилац може спроводити преговарачки поступак без објављивања 
позива за подношење понуда ако због техничких, односно уметничких разлога 
повезаних са заштитом искључивих права, набавку може извршити само одређени 
понуђач. 
 
Предмет набавке је набавка лабораторијских реагенаса за хематолошке бројаче 
"Sysmex", у количинама које су потребне за период од 12 месеци, од потенцијалног 
понуђача "YUNYCOM" д.о.о., Београд, укупне процењене вредности од 
1.333.333,00 динара (без ПДВ-а). У питању су лабораторијски реагенси за 
хематолошке бројаче који представљају „затворене системе“, тј. само одређени 
лабораторијски реагенси произвођача апарата могу да се користе на овим 
апаратима и да дају очекиване резултате. Привредно друштво "YUNYCOM" д.о.о., 
Београд, Булевар ослобођења 185, Београд - Вождовац (претходно седиште на 
адреси: Ресавска 78б, Београд - Савски Венац), је једини овлашћени понуђач на 
територији Републике Србије за испоруку лабораторијских реагенаса који су 
предмет набавке, тј. једини привредни субјекат који има право да продаје "Sysmex" 
производе крајњим корисницима на територији Србије и систем за хематолошке 
анализе је предвиђен да се користи само у комбинацији са "Sysmex" реагенсима. 
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Имајући у виду потребу наручиоца за предметном врстом добра, са једне стране, и 
околност да је понуђач "YUNYCOM" д.о.о., Београд, Булевар ослобођења 185, 
Београд - Вождовац (претходно седиште на адреси: Ресавска 78б, Београд - 
Савски Венац), матични број: 100219473, ПИБ: 07445849, једини овлашћени 
понуђач на територији РС за испоруку лабораторијских реагенаса који су предмет 
набавке, наручилац је одлучио да покрене преговарачки поступак без 
објављивања јавног позива на основу члана 36. став 1. тачка 2) Закона о јавним 
набавкама ("Службени гласник РС", бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015), након 
добијања позитивног мишљења Управе за јавне набавке.                                                      

Дом здравља Кула се захтевом број 390 од 06.02.2018.године обратио Управи за 
јавне набавке за добијање позитивног мишљења за покретање поступка јавне 
набавке применом члана 36. став 1. тачка 2) Закона о јавним набавкама 
(„Службени гласник РС“, број 124/2012, 14/2015 и 68/2015). Управа за јавне 
набавке је дописом број 404-02-625/18 од 14.02.2018.године дала мишљење да је 
ОСНОВАНА примена преговарачког поступка без објављивања позива за 
подношење понуда предвиђеног чланом 36. став 1. тачка 2) Закона о јавним 
набавкама, за јавну набавку лабораторијских реагенаса за хематолошке бројаче 
"Sysmex". 

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

1. "YUNYCOM" д.о.о., Булевар ослобођења 185, Београд - Вождовац 
(претходно седиште на адреси: Ресавска 78б, Београд - Савски Венац), 
матични број: 100219473, ПИБ: 07445849. 

  
Наручилац ће упутити позив наведеном понуђачу, с обзиром да је понуђач 
YUNYCOM" д.о.о., Београд, Булевар ослобођења 185, Београд - Вождовац 
(претходно седиште на адреси: Ресавска 78б, Београд - Савски Венац), матични 
број: 100219473, ПИБ: 07445849, једини овлашћени понуђач на територији РС за 
испоруку лабораторијских реагенаса који су предмет јавне набавке. 
 
Остале информације: Нема              
 
 
                                                                                  КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ 


