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ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦА:
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ВРСТА НАРУЧИОЦА:
Здравствена установа
ВРСТА ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понудa
ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Набавка добара – резервни део за апарат за магнетну резонанцу за потребе
Универзитетске дечје клинике, који имају карактер хитних и неодложних, број П08/2016.
Назив и ознака из општег речника:
34913000 – Разни резервни делови
ОСНОВ ЗА ПРИМЕНУ ПРЕГОВАРАЧКОГ ПОСТУПКА И ПОДАЦИ КОЈИ
ОПРАВДАВАЈУ ЊЕГОВУ ПРИМЕНУ:
Основ за спровођење преговарачког поступка без објављивања јавног позива
утврђен је у члану 36. став 1. тачка 3. Закона о јавним набавкама (Службени
гласник РС 124/2012, 14/2015 и 68/2015):
Дана 31.05.2016. године начелник службе за техничке и помоћне послове
Универзитетске дечје клинике Драго Вујовић, доставио је захтев број 06-1318/1 за
хитну набавку резервног дела за апарат за магнетну резонанцу и то појачивача осе
градијента и привременог градијента чија процењена вредност износи 5.134.416,00
динара (без ПДВ-а).
Апарат за магнетну резонанцу служи за радиолошку дијагностију и апсолутно је
неопходан за функционисање Универзитетске дечје клинике. Прегледни на овом
апарату заказани су месецима унапред и његов значај је есенцијалан. Резервни део
на апарату за магнетну резонанцу који се покварио неопходан је за рад уређаја и
без њега је рада апарата у потпуности онемогућен.

Набавка резервних делова за медицинску опрему (у шта спада и резервни део за
магнетну резонанцу) предвиђена је у Плану јавних набавки за 2016. годину као
отворени поступак јавне набавке. За исту није објављено претходно обавештење, те
се рокови за спровођење поступка не могу скраћивати. Рокови које Закон о јавним
набавкама предвиђа за отворени поступак јавне набавке за нас су у овој ситуацији
сувише дуги (30 дана рок за отварање понуда, највише 25 дана од дана отварања
понуда за доношење Одлуке о додели уговора и 10 дана од дана објављивања
Одлуке на Порталу јавних набавки рок за подношење захтева за заштиту права у
поступку јавне набавке). С обзиром на то да апарат за магнетну резонанцу служи за
дијагностификовање различитих врста болести и аномалија и да је Универзитетска
дечја клиника здравствена установа терцијарног сектора у којој се збрињавају
најтежи случајеви оболелих (у овом случају деце), овако дуги рокови за набавку
резервног дела за наведени апарат су неприхватљиви. Листе чекања за преглед на
овом апарату попуњене су месецима унапред, а на истом прегледе обављају
пацијенти са територије целе Републике Србије и из региона. Апарат за магнетну
резонанцу служи за дијагностификовање, између осталог: различитих врста тумора,
цисти, различитих врста аномалија, повреда, запаљенских процеса... Наведено још
само више повећава значај хитне набавке резервног дела с обзиром на то да је рад
апарата тренутно обустављен.
С обзиром на то да су рокови које предвиђа отворени поступак јавне набавке за нас
у овој ситуацији сувише дуги поступак се спроводи на основу члана 36. став 1.
тачка 3. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ бр. 124/2012, 14/2015 и
68/2015).
НАЗИВ И АДРЕСА ЛИЦА КОЈИМА ЋЕ НАРУЧИЛАЦ ПОСЛАТИ ПОЗИВ
ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА:
Како би се обезбедила конкурентност у предметном поступку, одлучено је да се
позив за подношење понуда упути следећим понуђачима:
1. Друштво за трговину и инжењеринг „Gorenje GTI“ доо, Милутина
Миланковића бр. 7, 11000 Београд
2. „Hapel“ доо, Зрмањска бр. 10, 11000 Београд
3. „Promed Service“ доо, Игњата Јоба бр. 20, 11000 Београд
ОСТАЛЕ ИНФОРМАЦИЈЕ:
Јавно отварање понуда и преговарање ће се обавити у просторијама
Универзитетске дечје клинике, Тиршова 10, Београд.
Рок за подношење понуда је 15.06.2016. године, до 09:30 часова.
Понуде ће се отварати одмах након истека рока за достављање понуда, односно
истог дана 15.06.2016. године у 10:30 часова.

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.
Предмет преговарања је понуђена цена.
ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТ: Јасмина Гибић, e-mail: jasmina.gibic@udk.bg.ac.rs

