
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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	Text1: Дом здравља "Др Милорад Мика Павловић" 
	Text2: Српскоцрквена број 5, Инђија
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	Text5: Предмет јавне набавке је набавка добара – медицинске опреме-резервног дела и софтвера за мамограф обликована у две партије,  за потребе  Дома Здравља „Др Милорад-Мика Павловић“ из Инђије, и то: Партија 1- Potter buckey 24x30 (Држач касета 24x30, са компресионом плочом и колиматором) – ознака из општег речника набавке-  33111650 –уређаји за мамографију.Партија 2- Web reporting clinic software -за апарат CR Classic System- ознака из општег речника набавке 33197000- рачунарска опрема за медицину
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	Text7:  Дома Здравља „Др Милорад-Мика Павловић“ из Инђије поседује Мамограф Lylium, произвођача Metaltronica, Италија kao и јединицу за компјутеризовану радиографију  CR Classic System, произвођача Carestream Health, Amerika za digitalizaciju pomenutog mamografa. Предмет поменутог поступка набавке су: 1. Резервни део – Potter buckey - Држач касете димензија 24x30, kako би омогућило снимање и преглед пацијенткиња са већим дојкама, у склопу којег долази компресиона плоча као и колиматорска плоча и 2. Софтверско решење - Web reporting software, kоји омогућује писање извештаја лекара директно уз студију, нарезивање извештаја, а све у сврху подизања услуге на виши ниво, бржег процесуирања пацијент студија, као и оптимизације радног тока.  На поменутим апаратима која су у власништву Дома здравља Инђија, се искључиво може имплементирати опрема истог произвођача, у прилог чему говоре изјаве произвођача поменуте опреме.Дом Здравља „Др Милорад-Мика Павловић“ из Инђије, предметно добро може набавити исклучиво од  понуђача Д.О.О“ Medicom“ , Поцерска 3, Шабац, будући да је поменути понуђач једини који има право дистрибуције, продаје, као и да је  једини овлашћени сервисер за обављање свих сервисних активности на територији Републике Србије за цео асортиман производа које производи Carestream Health, SAD и Metaltronica, Italy, a све у складу са позитивним мишљењем Управе за јавне набавке број 404-02-4228/14 од 29.12.2014 године.
	Text8: 1. Д.О.О“ Medicom“ ,Поцерска 3, Шабац
	Text9: Достављање понуда је до 08.01.2015 године до 10 часова. Јавно отварање истог дана у 10,30 часова, у просторијама Дома здравља" Др Милорад Мика Павловић"Српскоцрквена број 5 Инђија. Преговарање ће се одржати одмах након отварања понуда . 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.  


