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:
Предмет јавне набавке су добра: Потрошни лабораторијски материјал за апарат
Dimension RxL.
Назив и ознака из општег речника: 33696500 - лабораторијски реагенси.
ОСНОВ ЗА ПРИМЕНУ ПРЕГОВАРАЧКОГ ПОСТУПКА И ПОДАЦИ КОЈИ
ОПРАВДАВАЈУ ЊЕГОВУ ПРИМЕНУ:
Основ за спровођење предметног преговарачког поступка без објављивања јавног
позива утврђен је у члану 36. став 1. тачка 2. Закона о јавним набавкама (Службени
гласник РС 124/2012, 14/2015 и 68/2015).
Наиме, биохемијска лабораторија Универзитетске дечје клинике користи апарат
Dimension RxL, произвођача Siemens Helathcare Diagnostics. Овај апарат у употреби
је у лабораторији УДК почев од 2010. године и исти представља затворени систем
који користи искључиво потрошни материјал и реагенсе прилагођене конкретном
апарату. Ексклузивни дистрибутер ових апарата, потрошног материјала и
одговарајућих реагенса је привредно друштво “Ïnterlab Exim” доо из Београда,
Бирчанинова 19, као и једини овлашћени сервисер.
Управа за јавне набавке дала је позитивно мишљење за спровођење преговарачког
поступка без објављивања јавног позива, број 404-02-3750/17 од 27.10.2017. године.
НАЗИВ И АДРЕСАЛИЦА КОЈИМА ЋЕ НАРУЧИЛАЦ ПОСЛАТИ ПОЗИВ ЗА
ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА:
Наручилац ће послати позив за подношење понуда понуђачу:
„Interlab Exim” доо из Београда, Бирчанинова 19, с обзиром да је исти
ексклузивни дистрибутер предметних апарата, потрошног материјала и
одговарајућих реагенса, а да је Управа за јавне набавке дала позитивно мишљење
за спровођење преговарачког поступка без објављивања јавног позива, број 404-023750/17 од 27.10.2017. године.

ОСТАЛЕ ИНФОРМАЦИЈЕ:
Јавно отварање понуда и преговарање ће се обавити у просторијама
Универзитетске дечје клинике, Тиршова 10, Београд.
Рок за подношење понуда је 08.12.2017. године, до 09:30 часова.
Понуде ће се отварати одмах након истека рока за достављање понуда, односно
истог дана 08.12.2017. године у 12:00 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.
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