ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОКРЕТАЊУ ПРЕГОВАРАЧКОГ ПОСТУПКА
БЕЗ ОБЈАВЉИВАЊА ПОЗИВА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

Назив наручиоца:

Општа болница Ваљево

Адреса наручиоца:

Синђелићева 62, 14000 Ваљево

Интернет страница наручиоца:

www.zcvaljevo.com

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:
Предметна јавна набавка се спроводи у преговарачком поступку без објављивања позива за
подношење понуда, у складу са Законом и подзаконским актима којима се уређују јавне
набавке. Основ за примену преговарачког поступка без објављивања позива за подношење
понуда: члан 36. став 1. тачка 1.- набавка добара – Набавка свежег јунећег и свињског меса
за исхрану болесника у Општој болници Ваљево, ради закључења уговора.
Број јавне набавке: 21/ 2015
Ознака у Општем речнику набавке
15110000-месо

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:
Основ за примену преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда:
члан 36. став 1. тачка 1.
Околности које оправдавају примену преговарачког поступка без објављивања јавног
позива:
У отвореном поступку набавке производа за исхрану болесника није пристигла понуда за
партију бр.4- Свеже месо, и због наведеног разлогонеопходно је да се понови поступак ЈН у
складу са законским одредбама ЗЈН.
У складу са чланом 36. став 1. тачка 3) Закона предвиђено је да наручилац може спроводити
преговарачки поступак без објављивања јавног позива ако у отвореном, односно
рестриктивном поступку није добио ниједну понуду, односно ниједну пријаву или су све
понуде неодговарајуће, под условом да се првобитно одређен предмет јавне набавке и
услови за учешће у поступку, техничке спецификације и
критеријуми за доделу уговора, односно оквирног споразума се не мењају;

Назив и адреса лица којима ће наручилац послати позив за подношење понуда:
Земљорадничка задруга ТРЛИЋ, ул. Вука Караџића 41, Уб
Еуропром д.о.о., Лукавац бб, Дивци
ВУМ д.о.о. Шабац, Стефана Првовенчаног бр.77/1
Прерада меса Јовановић д.о.о., Чегарска бр.12, Ваљево
Meсара Бифтек Ваљево, Синђелићева бб, Ваљево
Сточар ЛСБ д.о.о., ул. 1.маја бр.2, Уб, Трњаци

Остале информације:

