
страна 1 од 2 

 
Број: 5/20/1-246 
Дана: 31.01.2020. 
 

ОБАВЕШТЕЊЕ  
 

О ПОКРЕТАЊУ ПРЕГОВАРАЧКОГ ПОСТУПКА 

БЕЗ ОБЈАВЉИВАЊА ПОЗИВА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА 

 

Назив наручиоца: ИНСТИТУТ ЗА ОНКОЛОГИЈУ ВОЈВОДИНЕ 

Адреса наручиоца: 21204 Сремска Каменица, Пут доктора Голдмана 4 

Интернет страница наручиоца: www.onk.ns.ac.rs 

Врста наручиоца: Здравство 

Врста предмета: Добра 

Број јавне набавке: 02-2020-П-01 

За добра и услуге: опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке: 

опис предмета набавке, назив: Имунохемијски реагенс EnVision Flex, HIGH Ph 

ознака из општег речника набавке: 33696500 - лабораторијски реагенси, 33140000 - 
медицински потрошни материјал 

Основ за примену преговарачког поступка и подаци који оправдавају његову 
примену: 

Правни основ: члан 36. став 1. тачка 3) ЗЈН 

Образложење захтева: Републички фонд за здравствено осигурање (у даљем тексту: 
РФЗО) упутио је здравственим установама дана 20.05.2019. године, Обавештење о јавној 
набавци реагенаса, изузев за трансфузију, у складу са Уредбом о планирању и врсти роба 
и услуга за које се спроводе централизоване јавне набавке, 08 број: 404-532/19. 
Обавештењем из претходног става, здравствене установе су обавештене да ће РФЗО, у 
складу са Уредбом о планирању и врсти роба и услуга за које се спроводе централизоване 
јавне набавке ("Сл. гласник РС" бр. 34/2019 и 64/2019), спровести централизовани 
поступак јавне набавке реагенаса, изузев за трансфузију. Истим Обавештењем, 
здравственим установама  је наложено да обезбеде реагенсе за период до краја октобра 
2019. године, како би се обезбедио континуитет у снабдевању реагенсима до окончања 
поступка централизоване јавне набавке.Поступајући по налогу РФЗО, Институт за 
онкологију Војводине спровео је у јуну месецу 2019. године, поступак јавне набавке 
лабораторијских реагенаса и хемикалија, број јавне набавке 39-2019-О-02, у  количинама 
(оквирним) за које је процењено да су довољне за период до краја  2019. године.  
РФЗО је дана 10.12.2019. године, доставио Обавештење о јавној набавци реагенаса, 08 
број: 404-1293/19, којим обавештава здравствене установе да је покренуо јавну набавку 
реагенаса, изузев за трансфузију, број 404-1-110/19-64, као и да реагенсе који нису 
предмет централизоване јавне набавке број 404-1-110/19-64, здравствене установе 
обезбеђују самостално.РФЗО је дана 27.12.2019. године, објавио Обавештење 08/2 број: 
404-1-58/19-180 о поднетом захтеву за заштиту права у поступку јавне набавке Реагенси, 
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изузев за трансфузију, број 404-1-110/19-64.  Обавештењем у вези јавне набавке Реагенси, 
изузев за трансфузију 08/2 број: 404-1-58/19-187 од дана 13.01.2020. године, здравственим 
установама је наложено да, док се не заврше активности у централизованом поступку 
јавне набавке реагенаса, изузев за трансфузију, број 404-1-110/19-64, обезбеде предметне 
реагенсе за период од месец дана, а због потреба пружања континуиране здравствене 
заштите. Институту за онкологију Војводине, у периоду до окончања поступка 
централизоване набавке коју спроводи РФЗО, хитно је потребан имунохемијски реагенс  
EnVision Flex, HIGH Ph – 1 кит,  који је већ набављен по спроведеном поступку јавне 
набавке број 39-2019-О-02 (партија број 1, ставка 12),  и уговору о јавној набавци број 
288/2019 закљученом дана 15.08.2019. године, са добављачем Гален-Фокус доо, Хаџи 
Милентијева 34, Београд, и који је утрошен. У конкретном случају не постоји могућност 
примене члана 115. став 1. ЗЈН, с обзиром да вредност наведеног реагенса прелази 5% од 
укупне вредности закљученог уговора.   
Наиме, уговор је закључен на износ од 2.174.400,00 динара , а процењена вредност 
неопходног реагенса је 221.000,00 динара. EnVision Flex, HIGH Ph је кит који се састоји од 
више реагенаса којима се раде све анализе имунохистохемије, које су један од параметара 
за одређивање терапије онколошких пацијената. У недостатку истог, ниједна 
имунохистохемијска  анализа не би могла да се изврши, а онколошки пацијенти би били 
ускраћени за лабораторијски налаз и следствено томе, одговарајућу терапију.  
 

 

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

- GALEN-FOKUS doo, Хаџи Милентијева 34, 11000 Београд,  

- LABTEH doo, Генерала Михаила Недељковића 87, 11070 Нови Београд. 

 


