ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОКРЕТАЊУ ПРЕГОВАРАЧКОГ ПОСТУПКА
БЕЗ ОБЈАВЉИВАЊА ПОЗИВА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

Назив наручиоца:

Општа болница ,,Студеница"

Адреса наручиоца:

Југ Богданова бр. 110

Интернет страница наручиоца:

www.bolnicastudenicakv.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:
Прeдмeтнa нaбaвкa je дeфинисaнa у Oпштeм рeчнику нaбaвкe нa следећој пoзицији:
Медицинска опрема (ознака 33100000). Предмет јавне набавке број 19-01/16 су добра –
медицинска опрема

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:
Дана 17.11..2016. године (заводни број наручиоца 4002), наручилац је примио Обавештење
Министарства здравља РС, бр. 401-00-0020/26-4/2016-02 у ком је наведено да су, у складу са изменом
плана расподеле средстава за здравствене установе чији је оснивач Република, за набавку медицинске
опреме у 2016. години, наручиоцу одобрена финансијска средства, између осталог, за набавку
неопходних медицинских апарата а по налогу здравствене инспекције Министарства здравља.
Истим обавештењем предвиђена је обавеза Опште болнице ,, Студеница“ Краљево да спроведе поступак
набавке у складу са Законом о јавним набавкама и подзаконским актима који регулишу ову област као и
да комплетну документацију о спроведеном поступку јавне набавке достави Министарству здравља,
најкасније до 09. децембра текуће године.
Наручилац нарочито наглашава чињеницу да је обавештењем Министарства здравља РС, бр.
401-00-0020/26-4/2016-02 од 09.11.2016. године предвиђен рок за 09. децембар текуће године, као рок
до кога треба да буду закључени уговори о јавној набавци и достављене фактуре на плаћање, нисмо у
могућности да предвиђену медицинску опрему по налогу здравствене инспекције Министарства
здравља набавимо кроз отворени поступак, због рокова који исти предвиђа.
Такође наглашавамо да се Управа за трезор “затвара“ 15. децембра текуће године за сва извршења
средстава опредељених из државног буџета, те постоји бојазан да опредељена новчана средства буду
неповратно изгубљена.
Наручилац може спроводити преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда ако
због изузетне хитности проузроковане ванредним околностима или непредвиђеним догађајима, чије
наступање ни у ком случају не зависи од воље наручиоца, наручилац није могао да поступи у роковима
одређеним за отворени или рестриктивни поступак.

Назив и адреса лица којима ће наручилац послати позив за подношење понуда:
,,Beolaser" Čukarica, 11147 Beograd
,,Olympus" Đorđa Stanojevića 12, 11070 Novi Beograd
,,MEDISAL d.o.o. Skojevska 23, 11271 Surčin, Beograd

Остале информације:
Рок за подношење понуде је 6 дана од дана објављивања обавесштења о покретаљу
преговарачког постука , односно 30.11.2016. године до 10:00 часова. Понуду доставити на
адресу Општа болница "Студеница", улица Југ Богданова 110 Краљево, трећи спрат, служба
архиве.
Јавно отварање понуда ће се обавити 30.11.2016. године у 11:30 часова на адреси наручиоца
Општа болница „Студеница“, Југ Богданова 110 Краљево, трећи спрат.

