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 медицинских гасова за потребе Дома Здравља «Др
Милорад-Мика Павловић» из Инђије, на период од 2 месеца односно до окончања поступка
централизоване јавне набавке предметног добра од стране РФЗО, ознака из Општег речника
набавке 24111500 – гасови за медицинске намене.

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:
Примењује се преговарачки поступак без објављивања јавног позива, члану 36. став 1. тачка 3. Закона о
јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/12), предвиђа да наручилац може 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. Околности које оправдавају хитност не могу бити у било каквој
вези са наручиоцем.
Предмет јавне набавке је куповина медицинских гасова за потребе Дом здравља“Др Милорад Мика
Павлвовић“, Српскоцрквена број 5, Инђија за период од 2 месеца, до окончања поступка
централизоване јавне набавке предметног добра од стране Републичког фонда за здравствено
осигурање.
Имајући у виду потребу наручиоца за предметном врстом добра, којом се омогућава несметано
обављање послова из делокруга здравствене установе, као и да поступак централизоване јавне набавке
за предметно добро које спроводи Републички фонд за здравствено осигурање у складу са Уредбом о
планирању и врсти роба и услуга за које се спроводе централизоване јавне набавке („Сл. Гласник РС“
29/2013, бр. 49/2013 и 51/2013-испр), је у току, али неће бити окончан до 15.07.2014., наручилац
покреће преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда на основу члана 36. став
1. тачка 3. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС", бр. 124/12) а све у а све у складу са
Инструкцијама број 404-1-13/14-14 од 12.05.2014.године од стране РФЗО и послатом Захтеву Управи за
јавне набавке који су га уредно примили дана 15.05.2014.године, наш број 01-974/2 а на основу члана
36.став 6. који не задржава даље активности наручиоца, иако Мишљење Управе за јавне набавке није
достављено у року објављено у члану 36.став 4.

Назив и адреса лица којима ће наручилац послати позив за подношење понуда:
А.Д.“Messer tehnogas“ Бањички пут 62, 11090 Београд

Остале информације:
Достављање понуда је до 04.06.2014.године до 12:30 часова.
Јавно отварање истог дана у 13 часова, у просторијама Дома здравља" Др Милорад Мика
Павловић"Српскоцрквена број 5 Инђија. 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.

