
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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	Text7: Примењује се преговарачки поступак без објављивања јавног позива, члану 36. став 1. тачка 2. Закона о јавним набавкама („Службени  гласник РС“, бр. 124/12), проузрокован 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 Behring Fibrintimer II на коме се могу користити искључиво оригинални реагенси и потрошни  материјал(затворен систем).Одељење за лабораторијску дијагностику дома здравља „Др Милорад М Павловић“ Инђија, предметно добро може набавити искључиво од  понуђача Д.O.O. „Interlab exim“ Београд, улица Бирчанинова бр.19, будући да је он именован као једини и ексклузивни заступник и дистрибутер за Србију и самим тим је једини овлашћени за продају добара која су предмет набавке односно асортимана производа које производи Siemens Healthcare Diagnostics GmbH , 1210 Vienna, Siemensstrasse 90, a у складу са позитивним мишљењем Управе за јавне набавке Београд број 404-02-540/14 од 25.02.2014.године.
	Text8: Д.O.O. „Interlab exim“ Београд, улица Бирчанинова бр.19  емаил: : office@interlabexim.rs
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