ДОМ ЗДРАВЉА КУЛА
Трг ослобођења 9
Број: 2434
Дана, 29.08.2017.године

ОБАВЕШТЕЊЕ
О ПОКРЕТАЊУ ПРЕГОВАРАЧКОГ ПОСТУПКА
БЕЗ ОБЈАВЉИВАЊА ПОЗИВА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
Назив наручиоца: ДОМ ЗДРАВЉА КУЛА
Адреса наручиоца: Трг ослобођења 9, 25230 Кула
Интернет страница наручиоца: У припреми
Врста наручиоца: Здравство
Врста предмета: Добра
Редни број јавне набавке: ЈН број 10/2017
Опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке:
Предмет јавне набавке број 10/2017 су добра - лабораторијски потрошни
материјал - лабораторијски реагенси, по партијама.
Предмет јавне набавке је обликован у 2 (две) партије, и то:
- Партија 1 - Лабораторијски реагенси за апарат Coag4D произвођача Diagon;
- Партија 2 - Лабораторијски реагеси за апарате Dialab Autolyser и Autolyser 450
произвођача Dialab.
Назив и ознака из општег речника набавке: 33696500 - лабораторијски реагенси.
Основ за примену преговарачког поступка и подаци који оправдавају његову
примену:
Наручилац се одлучио да покрене преговарачки поступак без објављивања позива
за подношење понуда из разлога наведених у члану 36. став 1. тачка 2) Закона о
јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 124/2012, 14/2015 и 68/2015), који
предвиђа да наручилац може спроводити преговарачки поступак без објављивања
позива за подношење понуда ако због техничких, односно уметничких разлога
повезаних са заштитом искључивих права, набавку може извршити само одређени
понуђач.
Предмет набавке је набавка лабораторијског потрошног материјала, по партијама,
за потребе ДОМА ЗДРАВЉА КУЛА, Трг ослобођења 9, и то: Партија 1 Лабораторијски реагенси за апарат Coag4D (коагулометар 4-канални) и Партија 2 Лабораторијски реагенси за апарате Dialab Autolyser и Autolyser 450, укупне
процењене вредности од 3.280.000,00 динара без ПДВ-а на годишњем нивоу, од
чега 380.000,00 динара без ПДВ-а за Партију 1 и 2.900.000,00 динара без ПДВ-а за
Партију 2, у количинама које су потребне за период од 12 месеци, од
потенцијалних понуђача "ProMedia" д.о.о., Краља Петра I 114, Кикинда, за Партију
1, односно понуђача "YUNYCOM" д.о.о., Булевар ослобођења 185, Београд, за
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Партију 2. У питању су лабораторијски реагенси за апарате који представљају тзв.
"затворене системе", тј. само одређени лабораторијски реагенси произвођача
апарата могу да се користе на овим апаратима и да дају исправне резултате.
Привредна друштва "ProMedia" д.о.о., Краља Петра I 114, Кикинда, за Партију 1,
односно "YUNYCOM" д.о.о., Булевар ослобођења 185, Београд, за Партију 2, су
једини овлашћени понуђачи на територији Републике Србије за испоруку
лабораторијских реагенаса који су предмет набавке у обе партије.
Имајући у виду потребу наручиоца за предметном врстом добра, са једне стране, и
околност да је понуђач "ProMedia" д.о.о., Краља Петра I 114, Кикинда, за Партију 1,
односно понуђач "YUNYCOM" д.о.о., Булевар ослобођења 185, Београд, за Партију
2, једини овлашћени понуђач на територији Републике Србије за испоруку
лабораторијских реагенаса који су предмет набавке, наручилац је одлучио да
покрене преговарачки поступак без објављивања јавног позива на основу члана
36. став 1. тачка 2) Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ бр. 124/12,
14/2015 и 68/2015), након добијања позитивног мишљења Управе за јавне набавке.
По првобитно достављеном захтеву наручиоца број 1363 од 17.05.2017.године за
добијање позитивног мишљења о примени преговарачког поступка, Управа за
јавне набавке је одговорила дописом број 404-02-1808/2017 од 29.05.2017.године,
који је примљен код наручиоца под бројем 1495 дана 06.06.2017.године, којим је
тражено од наручиоца да се достављени захтев допуни, тј. да се у допуни захтева
достави копија важећег уговора о дистрибуирању закљученог између произвођача
Diagon и привредног друштва "ProMedia" д.о.о., Кикинда, као и копија важећег
уговора о дистрибуирању закљученог између произвођача Dialab и привредног
друштва "Yunycom" д.о.о., Београд.
Имајући у виду наведено, наручилац Дом здравља Кула се Управи за јавне
набавке обратио новим захтевом број 1788 од 03.07.2017.године за добијање
позитивног мишљења за покретање поступка јавне набавке применом члана 36.
став 1. тачка 2) Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 124/2012,
14/2015 и 68/2015), који је уређен и допуњен у складу са захтевима Управе за јавне
набавке из дописа број 404-02-1808/2017 од 29.05.2017.године. Управа за јавне
набавке је новим дописом број 404-02-1808/2017 од 17.07.2017.године, који је
примљен код наручиоца под бројем 2104 дана 27.07.2017.године, дала позитивно
мишљење за примену преговарачког поступка без објављивања позива за
подношење понуда из разлога наведених у члану 36. став 1. тачка 2) Закона о
јавним набавкама.
Назив и адреса лица којима ће наручилац послати позив за подношење
понуда:
За Партију 1 - Лабораторијски реагенси за апарат Coag4D произвођа Diagon:
"ProMedia" д.о.о., Краља Петра I 114, Кикинда, матични број: 08704210, ПИБ:
100579471;
За Партију 2 - Лабораторијски реагенси за апарате Dialab Autolyser и Autolyser 450
произвођа Dialab:
"YUNYCOM" д.о.о., Булевар ослобођења 185, Београд, матични број: 100219473,
ПИБ: 07445849.
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Наручилац ће упутити позивe наведеним понуђачима, с обзиром да су понуђачи
"ProMedia" д.о.о., Краља Петра I 114, Кикинда, за Партију 1, односно "YUNYCOM"
д.о.о., Булевар ослобођења 185, Београд, за Партију 2, једини овлашћени
понуђачи на територији Републике Србије за испоруку лабораторијских реагенаса
који су предмет набавке у обе партије.
Остале информације: Нема
КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ
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