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Број: 5/18/1-713 
Дана: 14.03.2018. 
 
На основу чл. 55. став 1. тачка 2), члана 57. став 1 и 2,  члана 60. став 1. тачка 1) Закона о јавним 
набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015, у даљем тексту: ЗЈН), те Одлуке о 
покретању поступка јавне набавке број 12-2018-О-02, деловодни број Одлуке 5/18/1-527 од 
26.02.2018. године, а по објављивању Претходног обавештења број 5/17/2413 од 21.12.2017. године, 
Институт за онкологију Војводине, Пут доктора Голдмана 4, Сремска Каменица, објављује 
 

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА 
у поступку јавне набавке 

 број  12-2018-О-02 
ЛАБОРАТОРИЈСКИ РЕАГЕНСИ 

 

1. назив наручиоца: ИНСТИТУТ ЗА ОНКОЛОГИЈУ ВОЈВОДИНЕ 

2. адреса наручиоца: 21204 Сремска Каменица, Пут доктора Голдмана 4 

3. интернет страница наручиоца: www.onk.ns.ac.rs 

4. врста наручиоца: здравство 

5. врста поступка јавне набавке: отворени поступак 

6. за добра и услуге, опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке: 
предмет: добра 
опис предмета набавке: лабораторијски реагенси 
назив и ознака из општег речника набавке: 33696500  - лабораторијски реагенси 
7. број партија, уколико се предмет набавке обликује у више партија:                 
Предмет јавне набавке је обликован по партијама – 10 партија 
Бр. парт Назив партије 

1 Имунохемијски реагенси за мезенхималне неоплазме и туморе дојке 
2 Имунохемијски реагенси за лимфоме и епителне туморе 

3 
Реагенси и потрошни материјал за уређај Benchmark GX произвођача Ventana Medical 
System Inc и Реагенси и потрошни материјал за уређај за Real-Time RT-PCR анализе 
Cobas Z480 Analyzer, произвођача Roche 

4 Реагенси за флуоросцентну in situ хибридизацију 

5 
Реагенси за детекцију all RAS мутација на уређају Real-Time RT-PCR анализе Cobas Z480 
Analyzer, произвођача Roche 

6 Реагенси за изолацију DNA за Real-Time RT-PCR анализе 
7 Реагенси и потрошни материјал за детекцију KRAS и NRAS мутације 

8 
Реагенси и потрошни материјал за Qubit флуориметар, произвођача Thermo Fisher 
Scientific 

9 Жилети за поделу материјала 
10 Оловка за обележавање биопсија 

8. оквирни споразум, број добављача и време трајања: Предметни поступак јавне набавке 
се спроводи ради закључења оквирног споразума на период од дванаест месеци са једним 
добављачем за сваку партију појединачно. 

9. критеријум, елементи критеријума за доделу оквирног споразума: Критеријум за 
доделу оквирног споразума је најнижа понуђена цена. 
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10. начин преузимања конкурсне документације, односно интернет адресу где је 
конкурсна документација доступна: Заинтересована лица конкурсну документацију 
преузимају са интернет странице Наручиоца www.onk.ns.ac.rs и Портала јавних набавки 
www.ujn.gov.rs. 

11. начин подношења понуде и рок: Понуђач понуду подноси непосредно или путем 
поште у затвореној коверти или кутији, на адресу: Институт за онкологију Војводине, Пут 
доктора Голдмана 4, 21204 Сремска Каменица. Понуда се подноси у затвореној коверти 
или кутији, затвореној на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу 
утврдити да се први пут отвара. На лицу омота понуде, понуђач обавезно наводи: "НЕ 
ОТВАРАТИ - Понуда за јавну набавку у отвореном поступку – лабораторијски реагенси, 
ЈН бр. 12-2018-О-02, понуда се подноси за партију број .......“. На полеђини омота понуде  
обавезно навести назив, адресу, број телефона  и име особе за контакт понуђача. У случају 
да понуду подноси група понуђача, на омоту понуде је потребно назначити да се ради о 
групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди. 

Понуђач подноси понуду искључиво на обрасцима предметне конкурсне документације, 
које попуњава електронски или ручно, штампаним словима, читко, јасно и недвосмислено. 

Благовременим ће се сматрати све понуде које стигну на адресу Наручиоца, најкасније 
04.04.2018. године, до 10,00  часова. 

Понуде које буду примљене након датума и сата одређеног за подношење понуда сматраће 
се неблаговременим, и Наручилац ће их по окончању поступка отварања понуда вратитити 
неотворене понуђачима, са назнаком да су поднете неблаговремено. 

Понуда са варијантама није дозвољена.    

12. место, време и начин отварања понуда: отварање понуда обавиће се на адреси 
Наручиоца, у Одсеку за послове набавке, приземље, соба број 1, одмах након истека рока 
за подношење понуда, тј. 04.04.2018. године, у 10,10  часова. Понуде ће се отварати према 
редоследу приспећа. Отварање понуда је јавно и може присуствовати свако заинтересовано 
лице. 

13. услови под којима представници понуђача могу учествовати у поступку отварања 
понуда: У поступку отварања понуда могу активно учествовати само овлашћени 
представници понуђача, под условом да имају писмено овлашћење тј. пуномоћ, које мора 
имати датум издавања и мора бити оверено печатом и потписано од овлашћеног лица 
понуђача. Писмено овлашћење тј. пуномоћ, предаје се Комисији непосредно пре отварања 
понуда. 

14. рок за доношење закључењу оквирног споразума: Наручилац ће донети одлуку о 
закључењу оквирног споразума у року до 25 дана од дана отварања понуда. 

15. лице за контакт: Лице за контакт Наручиоца је Љубица Јованчић, дипл.правник. 
Комуникација у вези са додатним информацијама, појашњењима и одговорима врши се на 
начин одређен чланом 20. ЗЈН. Захтев за додатне информације или појашњења, понуђач 
може доставити искључиво путем електронске поште: jovancic.ljubica@onk.ns.ac.rs. 
Тражење додатних информација и појашњења телефоном није дозвољено. 


