ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОКРЕТАЊУ ПРЕГОВАРАЧКОГ ПОСТУПКА БЕЗ
ОБЈАВЉИВАЊА ПОЗИВА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
НАРУЧИЛАЦ:
Универзитетска дечја клиника из Београда, ул. Тиршова 10
ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦА:
www.tirsova.rs
ВРСТА НАРУЧИОЦА:
Здравствена установа
ВРСТА ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда
ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Набавка добра - материјал за лабораторије – гасне анализе – кертриџи за апарат „GEM
3000“, произвођача „Werfwen IVD International – Division of IL S.p.A“ из Италије
Шифра из Општег речника набавки: 33140000 – медицински потрошни материјал.
ОСНОВ ЗА ПРИМЕНУ ПРЕГОВАРАЧКОГ ПОСТУПКА
Члан 36. stav 1. tačka 2. Закона о јавним набавкама (Службени гласник РС 124/2012)
ПОДАЦИ КОЈИ ОПРАВДАВАЈУ ПРИМЕНУ ПРЕГОВАРАЧКОГ ПОСТУПКА
Предмет набавке су добра, материјал за лабораторије – гасне анализе које се изводе на
апарату „GEM 3000“, произвођача „Werfwen IVD International – Division of IL S.p.A“ из
Италије. Како се ради о апарату затвореног типа, што значи да се на њему могу изводиди
искључиво анализе истог произвођача, а имајући у виду да је „Makler“ д.о.о. из Београда
једини овлашћени представник поменутог произвођача, то је наручилац добио позитивно
мишљење Управе за јавне набавке бр. 404-02-3697/15 од 28.10.2015. године, о
основаности примене преговарачког поступка без објављивања позива за подношење
понуда.
ОСТАЛЕ ИНФОРМАЦИЈЕ:
Јавно отварање понуда и преговарање ће се обавити у просторијама Универзитетске дечје
клинике, Тиршова 10, Београд.
Рок за подношење понуда је 25.11.2015. године, до 9:30 часова.
Понуде ће се отварати одмах након истека рока за достављање понуда, односно истог дана
25.11.2015. године у 10:30 часова.
Одлука о додели уговора донеће се применом критеријума „најнижа понуђена цена“.
УСЛОВИ ПОД КОЈИМА ПРЕДСТАВНИЦИ ПОНУЂАЧА МОГУ УЧЕСТВОВАТИ У
ПОСТУПКУ ОТВАРАЊА ПОНУДА И ПРЕГОВАРАЊА:
Присутни представници понуђача пре почетка јавног отварања понуда, комисији за јавну
набавку наручиоца уручују писмено овлашћење за учешће у поступку јавног отварања
понуда и преговарања које мора бити заведено код понуђача, оверено печатом и
потписано од стране одговорног лица понуђача. У противном наступају као јавност и не
могу предузимати активне радње у поступку отварања понуда.
НАЗИВ И АДРЕСАЛИЦА КОЈИМА ЋЕ НАРУЧИЛАЦ ПОСЛАТИ ПОЗИВ ЗА
ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА:
„Маклер“ д.o.o., са седиштем у Београду, Ул. Београдска бр. 39.

