ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОКРЕТАЊУ ПРЕГОВАРАЧКОГ ПОСТУПКА
БЕЗ ОБЈАВЉИВАЊА ПОЗИВА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

Назив наручиоца:

Дом здравља "Др Милорад Мика Павловић"

Адреса наручиоца:

Српскоцрквена број 5, Инђија

Интернет страница наручиоца:

www.dzindjija.rs

Врста наручиоца:

Здравство

Врста предмета:

Добра

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:
Предмет јавне набавке је набавка добара лабораторијског потрашног материјала - Реагенси
за хемaтолошки анализатор ADVIA 1200, ознака из Општег речника набавке 33696500 –
лабораторијски реагенси.

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:
Спровођења преговарачког поступка у складу са чланом 36. став 1. тачка 2. ЗЈН,
проузрокована је због техничких, односно уметничких разлога предмета јавне набавке или
из разлога повезаних са заштитом искључивих права, када набавку може извршити само
одређени понуђач.
Одељење за лабораторијску дијагностику дома здравља „Др Милорад М Павловић“ Инђија,
у свом власништву поседује апарат Advia 1200 на коме се могу користити искључиво
оригинални реагенси произведени и испоручени од стране компаније Siemens Healthcare
Diagnostics GmbH из Беча .
Дом здравља „Др Милорад М Павловић“ Инђија, предметно добро може набавити
искључиво од понуђача Д.O.O. „ЕУРОДИЈАГНОСТИКА“ Нови Сад, улица Лазе Лазаревића бр.
23, будући да је он именован као једини дистрибутер за Siemens Healthcare Diagnostics
GmbH , 1210 Vienna, Siemensstrasse 90, за производну линију ADVIA 1200 на територији РС и
да поседује уговор за продају и сервисирање производног асортимана АДВИА имунолошка
хемија а у складу са позитивним мишљењем Управи за јавне набавке Београд број
404-02-3213/18 од 03.08.2018 године

Назив и адреса лица којима ће наручилац послати позив за подношење понуда:
Д.O.O. „ЕУРОДИЈАГНОСТИКА“ 21000 Нови Сад, улица Лазе Лазаревића бр. 23

Остале информације:
Достављање понуда је до 20.08.2018 године до 10:45 часова. Јавно отварање истог дана у
11:15 часова, у просторијама Дома здравља" Др Милорад Мика Павловић"Српскоцрквена
број 5 Инђија,канцеларија 269. 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.

