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 на основу
Члана 36. став 1. тачка 2) Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ број
124/2012, 14/2015 и 68/2015).
ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Набавка услуге – текуће поправке и техничко одржавање плазма стерилизатора
„Plasmaster 80 (HMTS)“, произвођача „Humanmeditek Co.Ltd“, Кореја, број П01/2018.
Назив и ознака из општег речника:
50421000 Услуге поправке и одржавања медицинске опреме
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 2. Закона о јавним набавкама (Службени
гласник РС 124/2012, 14/2015 и 68/2015):
Предмет јавне набавке је услуга – текуће поправке и техничко одржавање плазма
стерилизатора „Plasmaster 80 (HMTS)“, произвођача „Humanмeditek Co., Ltd.“,
Кореја, односно услуга редовног годишњег сервиса поменутог апарата, који
прописује произвођач истог „Human Meditek, Co., Ltd.“, Кореја. Како Наручилац
поседује поменути апарат, који користи за потребе обављања своје основне
делатности и како би се обезбедило његово исправно функционисање, непходно је
извршити редовно годишње сервисирање истог. Произвођач „Humanмeditek Co.,
Ltd.“, Кореја, има ексклузивног, односно јединог овлашћеног сервисера у Србији,
који може сервисирати и одржавати овај апарат као и вршити обуку запослених.

Имајући у виду да је „ПТМ“ д.о.о. из Шапца, Ул. Стојана Новаковића бр. 51
ексклузивни, односно једини овлашћени сервисер произвођача „Humanмeditek Co.,
Ltd.“, Кореја за територију републике Србије, једино је „ПТМ“ д.о.о. из Шапца
овлашћен да може извршити ову набавку.
Услед свега наведеног 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) а
примену овог поступка одобрила је Управа за јавне набавке својим Мишљењем
број 404-02-1142/18од 11.04.2018. године.
НАЗИВ И АДРЕСА ЛИЦА КОЈИМА ЋЕ НАРУЧИЛАЦ ПОСЛАТИ ПОЗИВ
ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА:
Позив за подношење понуда упутићемо понуђачу:
1. „ПТМ“ д.о.о., Ул. Стојана Новаковића бр. 51, 15000 Шабац
ОСТАЛЕ ИНФОРМАЦИЈЕ:
Јавно отварање понуда и преговарање ће се обавити у просторијама
Универзитетске дечје клинике, Тиршова 10, Београд.
Рок за подношење понуда је 21.05.2018. године, до 09:30 часова.
Понуде ће се отварати одмах након истека рока за достављање понуда, односно
истог дана 21.05.2018. 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.
Предмет преговарања је понуђена цена.
ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТ: Јелена Луковић, e-mail: jelena.lukovic@udk.bg.ac.rs.

