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ВРСТА ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понудa
ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Набавка добара – катетери за екстерну дренажу за потребе Универзитетске дечје
клинике, који имају карактер хитних и неодложних, број П-09/2017.
Назив и ознака из општег речника:
33184100 Хируршки импланти
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):
Наручилац је на основу Плана јавних набавки за 2017. годину спровео отворени
поступак јавне набавке добара – остали уградни материјал за потребе
Универзитетске дечје клинике, број набавке ЈН В-26/2017 а предмет ове набавке у
партији бр. 21 били су катетери за екстерну дренажу.
Након доношења Одлуке о додели уговора и истеку жалбеног рока Наручилац је за
партију бр. 21 (катетери за екстерну дренажу) уговор закључио са изабраним
понуђачем „Mercurus Medical Instruments“ доо, Краља Милана бр. 10/I/2, 11000
Београд. Након закључења Уговора Наручилац је поручио катетере за екстерну
дренажу који су били предмет набавке у спорној партији бр. 21 и тек приликом
употребе истих увидео да они не одговарају захтеваном у Конкурсној
документацији. Наиме, катетер за екстерну дренажу јесте уградни материјал који се
користи у неурохирургији за дренажу ликвора из мозга, односно уградни материјал
који се користи при компликованим и хитним неурохируршким процедурама.
Тек када је требовани материјал из партије бр. 21 испоручен Наручилац је увидео
да исти не одговара својој намени јер се њиме не може вршити његова основна
захтевана функција а то је дренажа ликвора с обзиром на то да је у питању обичан
вентрикуларни катетер који се користи у неурохиругији импрегниран
антибиотицима. Наведено Наручилац није могао утврдити у току стручне оцене

достављене понуде с обзиром на то да је то карактеристика добара која се може
утврдити само приликом употребе истих.
Дана 05.09.2017. године са фирмом „Mercurus Medical Instruments“ доо, Краља
Милана бр. 10/I/2, 11000 Београд, закључен је споразумни раскид уговора заведен
под бројем 017-1115/46 а фотокопију истог Вам прослеђујемо у прилогу овог
дописа.
За Наручиоца раскид овог уговора јесте непредвиђени догађај на који није могао да
утиче. Наиме, Наручилац је благовремено покренуо отворени постпак јавне
набавке и закључио уговор са изабраним понуђачем али је тек приликом употребе
испоручених катетера увидео да иста немају потребне техничке карактеристике,
односно не одговарају својој намени а што није могао утврдити на основу података
из достављеног каталога понуђача с обзиром на то да се ово не може утврдити
визуелно већ само приликом употребе.
Стога се поступак 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. „Prospera“ доо, Булевар Краља Александра бр. 309, 11000 Београд
2. „Neomedica“ доо, Балканска бр. 2/1, 11000 Београд
3. „Inel Medik VP“ доо, Калемарска бр. 2б, 11224 Врчин
ОСТАЛЕ ИНФОРМАЦИЈЕ:
Јавно отварање понуда и преговарање ће се обавити у просторијама
Универзитетске дечје клинике, Тиршова 10, Београд.
Рок за подношење понуда је 15.09.2017. године, до 09:30 часова.
Понуде ће се отварати одмах након истека рока за достављање понуда, односно
истог дана 15.09.2017. 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: Јелена Луковић, e-mail: jelena.lukovic@udk.bg.ac.rs.

