
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: www.obcacak.co.rs 
	Text5: Опис предмета набавке: Предмет јавне набавке број 9/2018  је санитетски потрошни материјал: фластер на платну 5cm х 5m за потребе Опште болницеЧачак (двомесечне 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 90, 91 i 215)  за потребе Опште болнице Чачак у отвореном поступку ради закључења оквирног споразума, број јавне набавке 13/2017.
На основу Одлуке о закључењу оквирног споразума, број 3645/12 од 30.05.2017. године закључен је оквирни споразум, број 5195/17 од 12.06.2017. године.
По основу оквирног споразума, установа је закључила појединачан уговор, број 8350/2 од 18.12.2017. године у вредности од 34.848,00 динара са ПДВ-ом. Након испоруке робе по уговору број 8350/2 од 18.12.2017. године, код наручиоца је приспео допис добављача Есенса доо Београд, којим је обавестио наручиоца да није у могућности да даље врши испорку добара.
Наручилац је сагласно допису добаљача "Есенса" доо Београд раскинуо оквирни споразум број 5195/17 од 12.06.2017. године 
Из наведених разлога се спроводи преговарачи поступак за добро Flaster na platnu 5cm x 5m за временски период од 2 месеца, јер следи отворени поступак за санитетски потрошни материјал за 2018. годину. Наведене количине би биле довољне до окончања поступка јавне набавке санитетског потрошног материјала за 2018. годину. 
Из наведених разлога се спроводи преговарачи поступак за предметна добра за временски период од два месеца.
	Text8: 1. FLORA KOMERC Gornji Milanovac, e-mail: florakomerc@mts.rs
2. NOVA GROSIS Nosioci Karadjordjeve zvezde 21 18000 Niš, e-mail: novagrosis@gmail.com
3. SINOFARM доо Београд, ул. Косте Нађа 31 e-mail: sinofarm1@gmail.com
4.  "LAVIEFARM“ ДОО Београд, ул Зрмањска 41/1, 
e-mail: tanja.knezevic@laviefarm.com
	Text9: Рок за подношење понуда је 23.02.2018. 
године до 12 часова.
Почетак отварања понуда и преговарања је 23.02.2018. године у 12.05 часова.


