
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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	Text1: ОПШТА БОЛНИЦА ЧАЧАК
	Text2: ул.Др Драгише Мишовић 205, 32000 Чачак
	Text3: Наручилац нема интернет страницу.
	Text5: Опис предмета набавке: Предмет јавне набавке број 2/2017 је санитетски потрошни материјал за потребе Опште болнице Чачак (једномесечне потребе).
Назив и ознака из општег речника набавки: 
33140000 – медицински потрошни материјал.

	Text6: 
	Dropdown1: [Здравство]
	Dropdown2: [Добра]
	Text7: Основ за примену је Члан 36,став 1, тачка 3 ЗЈН ( “Сл. гласник” РС бр. 124/2012, 14/15 и 68/15).
Члан 36. став 1. тачка 3. Закона о јавним набавкама предвиђа да наручилац може спроводити преговарачки поступак без објављивања јавног позива 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.
Општа болница Чачак у својству наручиоца спровела је поступак јавне набавке Санитетски потрошни материјал и закуп апарата (за партију 292)  за потребе Опште болнице Чачак у отвореном поступку ради закључења оквирног споразума, број јавне набавке 13/2015.
Након истека рока за подношење захтева за заштиту права на Одлуку о закључењу оквирних споразума, број 2588/18 од 29.02.2016. године наручилац је са понуђачем PMM SURGICAL MED, ул. Пазовачки пут 16а Београд закључио оквирни споразум, број  1119/16 од 15.03.2016. године.
Добављач PMM SURGICAL MED, ул. Пазовачки пут 16а Београд је дописом, број 2050 од 09.02.2017. године обавестио наручиоца да није у могућности да испоручи робу уз напомену да о тачном датуму расположивости робе за испоруку накнадно ће обавестити наручиоца.
Како наручилац не може остати без гипсаних завоја због великог броја прелома у зимском временском периоду као и посуда потребних за сузбијање болничких инфекција чињеници и да избарани добављач није прецизирао рок до када неће моћи да испоручује робу то је оквирни споразум раскинут за партије 13 и 56.
Како је тачком 7 подтачка 7.3 оквирног споразума, број 1116/16 од 15.03.2016. године предвиђен рок сваке испоруке 1 дан, да добављач PMM SURGICAL MED, ул. Пазовачки пут 16а Београд није поступио у роковима предвиђеним оквирним споразумом и да је довео у питање пружање здравствене заштите, наручиоца то је оквирни споразум за партију 13 и 56 раскинут.
Из наведених разлога се спроводи преговарачи поступак за  предметна добра за временски период од једног 
месеца. 
	Text8: 1. FLORA KOMERC Gornji Milanovac, 
e-mail: florakomerc@mts.rs
2. PROMEDIA Kikinda, e-mail: office@promedia.rs
3. SN MEDIC Beograd, e-mail: snmedic.beograd@gmail.com
4. INEL MEDIK Beograd, e-mail: inelmedik@mts.rs
	Text9: Рок за подношење понуда је 17.02.2017. 
године до 13 часова.
Почетак отварања понуда и преговарања је 17.02.2017. године у 13.05 часова.


