
ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОКРЕТАЊУ ПРЕГОВАРАЧКОГ ПОСТУПКА 
БЕЗ ОБЈАВЉИВАЊА ПОЗИВА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

Назив наручиоца: 

Адреса наручиоца: 

Интернет страница наручиоца: 

Врста наручиоца: 

Врста предмета:

За добра и услуге: опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке,  

За радове: природа и обим радова и основна обележја радова, место извршења радова, 

ознака из класификације делатности, односно назив и ознака из општег речника набавке:

Број и датум закључења првобитно закљученог уговора у случају преговарачког поступка 
из члана 36. став 1. тач. 4) и 5) Закона:



Основ за примену преговарачког поступка и подаци који оправдавају његову примену:

Назив и адреса лица којима ће наручилац послати позив за подношење понуда:

Остале информације:
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	Text7: Примењује се преговарачки поступак без објављивања  позива за подношење понуда, сходно члану 36. став 1. тачка 3. Закона о јавним набавкама („Службени  гласник РС“, бр. 124/12) због изузетне хитности проузроковане ванредним околностима, чије наступање ни у ком случају није зависило од воље Дома здравља „Др Миорад М Павловић Инђија , као наручиоца, a на основу поднетог Захтева Апотеке Инђија служби јавних набавки, јер у  отворени поступаку за јавну набавку лекова са листе А,А1/РФЗО на период од 5 месеци који је окончан 16.10.2014 године приликом планирања количине и асортимана лекова у наведеном поступку,  нису се могле прецизно одредити све количине, односно асортиман, јер апотека не може утицати на врсту и количину лекова које прописује лекар, а сходно обевези Установе да мора да обезбеди неопходе лекове,  која су утврђена као право из обавезног здравственог осигурања, и како наручилац није могао да поступи у роковима за отворени поступак (око 60 дана) , Дом Здравља Инђија је поднео захтев за примену наведеног поступка за набавку лекова на период од 4 месеца,  Управи за јавне набавке ,наш број 01-2641 , који је уредно примљен 03.11.2014 године   и покреће поступак иако мишљење није достављено у складу са чланом 36.став 6.ЗЈН.
	Text8: 1. Д.О.О „Phoenix Pharma“, Bore Stankovića 2, 11250 Beograd 2. Д.О.О „Vega“  Vuka Karadžića 41, 14000 Valjevo 3. Д.О.О"Panonija pharm"  Сомбор,Венац војводе Степе Степановића 22  
	Text9: Достављање понуда је до 24.11.2014 године до 10:30 часова. Јавно отварање истог дана у 11 часова, у просторијама Дома здравља" Др Милорад Мика Павловић"Српскоцрквена број 5 Инђија. Поступак преговарање ће се одржати одмах након отварања понуда .   Преговарање се врши у једном кругу, на тај начин што ће понуђачи доћи у заказано време, са овлашћењима за преговарање. Ако овлашћени представник понуђача не присуствује преговарачком поступку сматраће се његовом коначном ценом она цена која је наведена у достављеној понуди. 


