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:
Пoнавља се поступак јавне набавке добара – санитетског потрошног материјала,
обликованог по партијaма, ознака из општег речника набавке- 33140000- медицински
потрошни материјал, на период од 12 месеци за партије 1,2,7,8,12,13,17,19,20,21 из ОП
2/2020.

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 1. ЗЈН,
проузрокована је из разлога што у поступку ОП 2/2020 није поднета ни једна понуда за
наведене партије,а све у складу са одлуком о обустави постпука број 01.4-2-25/2020 од
24.04.2020 године и објаве Обавештења о истом дана 06.05.2020 године

Назив и адреса лица којима ће наручилац послати позив за подношење понуда:
1. Апотеке Београд са седиштем у Београду, улица Бојанска 16/IV office@apotekabeograd.co.rs
2. ДОО "Еco trade" Страхинића Бана 3, 18000 Ниш office@ecotradebg.rs
3.ДОО ''Sinofarm'' Косте Нађа 31, 11160 Београд sinofarm1@gmail.com
4.ДОО ''Superlab'', Милутина Миланковића 25, 11070 Нови Београд superlab@super-lab.com
5.ДОО "Меди лабор" Мичуринова 52, 21000 Нови Сад medilabor@mts.rs

Остале информације:
Достављање понуда је до 22.05.2020 године до 11:00 часова у канцеларији 267-општи послови
сваког радног дана од 7д о14 часова. Јавно отварање истог дана у11:15 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.

