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
ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Набавка радова – радови на реконструкцији подстанице и сређивање фасаде на
улазу у Универзитетску дечју клинику, број П-01/2015.
Назив и ознака из општег речника: 45000000 – Грађевински радови,
45443000 – Фасадни радови.
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 3. Закона о јавним набавкама (Службени
гласник РС 124/2012):
Образложење хитности поступка налази се у чињеници што се 06.02.2015. године,
услед лоших временских услова, јаких удара ветра и снежних падавина, у
чекаоници педијатријских амбуланти обрушио плафон. Приликом овог инцидента
није било повређених. На основу мишљења шефа техничке службе Универзитетске
дечје клинике, неопходно је у што краћем периоду санирати насталу штету, да би
се искључила могућност поновног пада плафона с обзиром да лоши временски
услови и даље трају, а све у циљу како не би дошло до поновног угрожавања
безбедности пацијената, њихових пратиоца и запослених на Универзитетској дечјој
клиници.
Плафонска конструкција је тренутно санирана и враћена у првобитно стање али
постоји могућност и реална опасност да са првим наредним јачим ударом ветра
падне цео плафон. Стога је неопходно да се у што краћем временском периоду
затворе рупе које се налазе изнад улаза амбуланте као и да се изврши санација
плафонског дела изнад улаза у амбуланту.
Имајући у виду напред наведено, извођење предметних радова у оваквој ситуацији
НЕ ТРПИ ОДЛАГАЊЕ, те сматрамо да су се испунили услови из члана 36. став 1.

тачка 3. Закона о јавним набавкама (Службени гласник РС 124/2012) за спровођење
преговарачког поступка без објављивања јавног позива.
НАЗИВ И АДРЕСАЛИЦА 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. „KI biro“ доо, Мике Аласа бр. 42, 11000 Београд
2. „Marnik biro“ доо, Кондина бр. 1а, 11000 Београд
3. „Grading MM“ доо, Трг Јована Цвијића 2/1, 15300 Лозница
ОСТАЛЕ ИНФОРМАЦИЈЕ:
Јавно отварање понуда и преговарање ће се обавити у просторијама
Универзитетске дечје клинике, Тиршова 10, Београд.
Рок за подношење понуда је 13.02.2015. године, до 09:30 часова.
Понуде ће се отварати одмах након истека рока за достављање понуда, односно
истог дана 13.02.2015. године у 10:00 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.
ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТ: Јелена Луковић, e-mail: jelena.lukovic@udk.bg.ac.rs.

