ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА У ПРЕГОВАРАЧКОМ ПОСТУПКУ
БЕЗ ОБЈАВЉИВАЊА ПОЗИВА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

Назив наручиоца:

Дом здравља "Др Симо Милошевић"

Адреса наручиоца:

Пожешка бр.82

Интернет страница наручиоца: www.dzcukarica.rs
Врста наручиоца:

Здравство

Број и датум доношења одлуке: 177/1 од 29.05.2014. године
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 :реагенси и потрошни материјал за биохемијски анализаторе
произвођача Siemens Healthcare diagnostics GmbH - Sysmex CA1500 ,Dimension RXL HM ,редни
број ЈН ПП-4/2014, општи речник набавки: лабораторијски реагенси -33696500

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:
Наручилац је на основу члана 36 став 2.Закона о јавним набавкама , пре покретања поступка без
објављивања позива за подношење понуда ,прибавио позитивно мишљење Управе за јавне
набавке бр.404-02-1256/14 од 04.04.2014.године године, о основаности примене преговарачког
поступка сходно члану 36 став 1. тачка 2. Закона о јавним набавкама , јер постоје технички разлози
да наведене реагенсе и потрошни материјал може испоручити само одређени понуђач (Дом
здравља поседује апарате који су затвореног типа који подржавају само добра одређеног
понуђача).
У овом случају за реагенси и потрошни материјал за биохемијски анализаторе произвођача Siemens
Healthcare diagnostics GmbH - Sysmex CA1500 ,Dimension RXL HM , понуђач "Interlab Exim doo "
Бирчанинова бр.19 из Београда је једини понуђач који је на територији РС овлашћен за
дистрибуцију добара који су предмет ове набавке што је и доказао достављањем потребних и
тражених докумената.

Процењенa вредност јавне набавке:

8.183.366,00 динара без пдв-а

Број примљених понуда:

1

- Највиша

8.182.377,24 динара без пдв-а

- Најнижа

8.182.377,24 динара без пдв-а

- Највиша

8.182.377,24 динара без пдв-а

- Најнижа

8.182.377,24 динара без пдв-а

Понуђена цена:

Понуђена цена код
прихватљивих понуда:

Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача:

Основни подаци о понуђачу и понуди којој је додељен уговор :
INTERLAB EXIM DOO из Београда, Бирчанинова бр.19
ПИБ: 100269466
Матични број: 17328778

Период важења уговора:

годину дана

Подаци о начину и року за подношење захтева за заштиту права:

Понуђач може у року од 10 дана од дана пријема одлуке да уложи захтев за заштиту права.

Остале информације:
Симоновић Бојана, дипл.правник
011-3538-344

