ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОКРЕТАЊУ ПРЕГОВАРАЧКОГ ПОСТУПКА
БЕЗ ОБЈАВЉИВАЊА ПОЗИВА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

Назив наручиоца:

Дом здравља „Краљево“

Адреса наручиоца:

Југ Богданова 110 Краљево

Интернет страница наручиоца:

www.dzkralјevo.co.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 број 12 – 2/16 су добра – потрошни медицински материјал.
Прeдмeтнa нaбaвкa je дeфинисaнa у Oпштeм рeчнику нaбaвкe нa следећој пoзицији
Медицински потрошни материјал (ознака 33140000).

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:
У складу са чланом 36. став 1. тачка 1. Закона предвиђено је да наручилац може спроводити
преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда ако у отвореном
поступку није добио ниједну понуду или су све понуде неодговарајуће, под условом да се
првобитно одређен предмет јавне набавке и услови за учешће у поступку, техничке
спецификације и критеријуми за доделу уговора, не мењају
Наручилац је покренуо преговарачки поступак без објављивања позива за подношење
понуда, сагласно члану 36. став 1. тачка 1. Закона о јавним набавкама, јер су у отвореном
поступку за предметну набавку поступак број ЈН 13 – 1/16, за коју је позив за подношење
понуда објављен на Порталу јавних набавки као и на интернет адреси наручиоца дана
01.03.2016. године, донета одлука о обустави број 13 – 1/16 – 8 од 18.04.2016. године јер је
пристигла понуда која је неодговарајућа (понуда понуђача „Flora komerc“ Горњи Милановац
заводни број 788 од 30.03.2016. године), односно није пристигла ни једна понуда.

Назив и адреса лица којима ће наручилац послати позив за подношење понуда:
Galen Fokus, 11000 Beograd, MБ: 07421460, ПИБ: 101547957
Flora komerc, 32300 G. Milanovac, МБ: 06169945, ПИБ: 102156404
Uni-Chem,11000 Beograd,МБ:17167677,ПИБ:100052572

Остале информације:
12-2/16

