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 понудa на основу
Члана 36. став 1. тачка 3) Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ број
124/202, 14/2015 и 68/2015).
ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Набавка добара – стентови за потребе Универзитетске дечје клинике, који имају
карактер хитних и неодложних, број П-04/2019.
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):
Стентови су планирани као јавна набавка осталог уградног материјала
Универзитетске дечје клинике која се у Плану јавних набавки за 2019. годину
налази у делу „Добра“, ставка бр. 24 а као месец покретања ове јавне набавке
предвиђен је јун 2019. године.
До краја текућег месеца ова јавна набавка биће покренута али спровођење
отвореног поступка јавне набавке изискује извесне рокове у којима Наручилац није
у могућности да поступи услед потребе за хитном набавком стентова
проузроковане ванредним околностима, чије наступање ни у ком случају не зависи
од воље наручиоца и није ни у каквој вези са наручиоцем.
Универзитетска дечја клиника планира набавку стентова уобичајених
(педијатријских) величина за период од годину дана. Међутим, у изузетном
околностима, код нас се могу лечити и пацијенти старији од осамнаест година и то
на основу сагласности комисије за високе технологије у здравству Министарства
здравља Републике Србије за оснивање центра за лечење одраслих са урођеним
срчаним манама, број 2948/1 од 17.10.2008. године.

Тако је скоро примљена пацијенткиња којој је катетеризација срца у нашој
катетеризационој сали хитног и неодложног карактера и код које нисмо у
могућности да чекамо завршетак отвореног поступка јавне набавке осталог
уградног материјала нити да испоштујемо рокове које он предвиђа. Наиме, ради се
о пацијенткињи Стојановски-Тунић Тијани рођеној 11.06.1983. године која је у 24тој недељи трудноће и којој је пре пар дана откривена коарктација аорте.
Планирано је да се интервентном катетеризационом процедуром коригује
коарктација аорте и на тај начин омогући нормалан наставак трудноће и спрече
потенцијално фаталне компликације за мајку и њен плод. За спровођење ове
интервентне катетеризације неопходна је величина стентова промера 12-24 мм и
дужине 39-45 мм. Ове адултне величине стентова нису планиране
прошлогодишњом јавном набавком (из разлога што је лечење адултних пацијената
у Универзитетској дечјој клиници врло ретко али ипак под одређеним горе
наведеним околностима могуће) а није могуће испоштовати рокове које предвиђа
отворени поступак јавне набавке услед урегентности здравственог стања горе
наведене пацијенткиње и могућих компликација које могу настати и по њу и по
плод.
Услед свега наведеног Наручилац спроводи предметни поступак јавне набавке 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. „Celtis Pharm“ доо, Далматинска бр. 115/27, 11000
dragan.milosevic@celtispharm.rs
2. „Biostent“
доо,
Баја
Пивљанина
бр.
29/1,
11000
janko.stefanovic@biostent.rs
3. „Stiga“ доо, Болманска бр. 8, 21000 Нови Сад, info@stiga.rs

Београд,
Београд,

ОСТАЛЕ ИНФОРМАЦИЈЕ:
Јавно отварање понуда и преговарање ће се обавити у просторијама
Универзитетске дечје клинике, Тиршова бр. 10, 11000 Београд.
Рок за подношење понуда је 17.06.2019. године, до 09:30 часова.
Понуде ће се отварати одмах након истека рока за достављање понуда, односно
истог дана 17.06.2019. године у 10:30 часова.
УСЛОВИ ПОД КОЈИМА ПРЕДСТАВНИЦИ ПОНУЂАЧА МОГУ
УЧЕСТВОВАТИ У ПОСТУПКУ ОТВАРАЊА ПОНУДА И ПРЕГОВАРАЊА:
Предмет преговарања је „укупна понуђена цена“.

Поступку преговарања ће се приступити непосредно након отварања понуда са
свим овлашћеним представницима понуђачима који су доставили понуду и којима
у Записнику са отварања понуда нису константовани никакви недостатци у понуди
а који буду одлучили да приступе поступку преговарања.
Преговарање ће се вршити у више корака, све док понуђачи не дају своју коначну
цену.
Уколико представници понуђача не буду присуствовали отварању понуда,
сматраће се да је цена коју су дали у понуди уједно и коначна.
Представник понуђача који је поднео понуду, пре почетка поступка, мора предати
комисији посебно писано овлашћење за присуство у поступку отварања понуда и
овлашћење за преговарање, оверено и потписано од стране законкског заступника
понуђача.
Ако овлашћени представник понуђача не присуствује преговарачком поступку
сматраће се његовом коначном ценом она цена која је наведена у достављеној
понуди.
У поступку преговарања не може се понудити виша цена од цене исказане у
достављеној понуди.
Наручилац је дужан да у преговарачком поступку обезбеди да уговорена цена не
буде већа од упоредиве тржишне цене и да са дужном пажњом проверава квалитет
предмета набавке.
Наручилац ће водити записник о преговарању.
ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТ: Јелена Луковић, e-mail: jelena.lukovic@udk.bg.ac.rs.

