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:

Радови

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:
Набавка радова за адаптацију простора за потребе палијативног збрињавања пацијената,
ради закључења уговора.
Број јавне набавке: 23/2015
Ознака из општег речника набавке и процењена вредност јавне набавке:
45000000 – грађевински радови
Процењена вредност јавне набавке: 3.665.000,00

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:
По објављеном јавном позиву на Порталу јавних набавки и на интернет адреси Опште
болнице Ваљево дана 15.12.2015.г., ЈНМВ бр. 22/2015, на адресу наручиоца Опште болнице
Ваљево приспела је једна благовремена,одговарајућа, али неприхватњива понуда. Понуђена
вредност понуђача је заначајно већа од процењене вредности и на основу наведеног
понуда понуђача је одбијена јер је неприхватњива. Процењена вредност обухваћена
Решењем о расподели средстава за адаптацију служби палијативног збрињавања у
здравственим установама из плана мреже у 2015.г. број: 401-00-02918/2015-08, Програм
1803:„ Унапређење квалитета и услова за лећчење“, Пројекат 4014-ИПА 2010- Развој служби
палијативног збрињавања у Републици Србији, а иста ће се финансирати из средстава
опредељених по основу Обавештења РФЗО-оа број: 401-00-02918/2015-08.
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:
1. Грађевинско привредно друштво Кеј д.о.о из Ваљева, ул. Владике Николаја бр.29б
2. Hopex International” d.o.o., ul. Dobanovački put br. 34, 11000 Zemun
3. SZR “Zero Cord”, Mala Ježevica, Požega
4. GP “Tončev gradnja” d.o.o. ul. 5-ti septembar br. 5 17530 Surdulica
5. “Gramis” d.o.o. ul. Bete Vukanović br. 5 11000 Beograd

Остале информације:
Рок за прикупљање понуда je 28.12.2015.г. до 13 и 30 ч, а јавно отварање заказано је за исти
дан са почетком у 14 часова. Рок за јавно отварање је 28.12.2015. године.

