
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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	Text7: Дописом Министарства здравља број 401-00-400/22/2018-13 од 16.11.2018.г., који је примљен истог дана у Општу болницу Ваљево,  ОБ Ваљево је обавештена о одобрењу средстава за набавку дигиталног апарата за радиолошку дијагностику за флуороскопије и радиографије. У поменутом допису рок за достављање документације Министарству здравља  о спроведеној јавној набавци је 14. децембра 2018.г.  Такође наглашавамо да се Управа за трезор “затвара“ 15. децембра текуће године за сва извршења средстава опредељених из државног буџета, те постоји бојазан да  опредељена новчана средства буду неповратно изгубљена.Наручилац може спроводити преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда ако 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.Обзиром да су финансијска средства одобрена у буџету Министарства здравља РС за  2018.г.  и не могу се пренети у следећу годину, и како ове околности ни у којем случају не зависе од воље Опште болнице Ваљево као наручиоца, Општа болница Ваљево упутила је Управи за јавне набавке захтев за мишљење о основаности примене преговарачког поступка без објављивања јавног позива за набавку дигиталног апарата за радиолошку дијагностику за флуороскопије и радиографије, имајући у виду да поступак јавне набавке није могуће спровести и окончати у текућој години у тако кратком року а сагласно одредбама члана 95. став.1. тачка 2. важећег Закона о јавним набавкама (Сл.Гласник РС бр.124/2012,14/2015 и 68/2015) којим је прописан минималан рок од 30 дана за достављање понуда од објављивања јавног позива.   У складу са чл.36. ст.1, тачка 3. Закона о јавним набавкама (Сл.Гласник РС 124/12  и 68/2015) ОБ Ваљево покренула је јавну набавку одмах по упућеном Захтев за мишљење о основаности примене преговарачког поступка без објављивања јавног позива Управи за јавне набавке,  обзиром да у истом члану у ставу 6 стоји:“ Испитивање постојања основа за спровођење преговарачког поступка задржава даље активности наручиоца у поступку, осим у случају преговарачког поступка из става 1. тачка 3) овог члана и ако мишљење није достављено, односно објављено у року из става 4. овог члана“. Финансијска средства су одобрена у буџету Министарства здравља РС за  2018.г. 16.11.2018.године.  Због неопходности обезбеђења пружања здравствене услуге која се обавља у Општој болници Ваљево која  збрињава становништво са подручја Колубарског округа, што чини популацију око 200.000 становника, Општа болница Ваљево је 16.08.2017.године аплицирала код Министарства здравља РС пројектом за 2017/2018/2019 годину за набавку новог дигиталног апарата за радиолошку  дијагностику за флуороскопије и радиографије за потребе Опште болнице Ваљево. Пројекат подразумева набавку новог дигиталног апарата за радиолошку дијагностику за флуороскопије и радиографије обзиром да се стало са радом на РТГ апарату EI Niš Superix Telestatik(година произбодње 1984), на коме је и забрањен рад 21.07.2015.г.. 
	Text8: 1. SIEMENS  HEALTHCARE  д.o.o. Београд, Ул. Oмладинских бригада  бр. 90в, Нови Београд2. Alpha Imaging д.о.о. Београд, Tошин бунар бр.6, Београд, Zemun3. »МD Imaging« Београд , ул. Алексе Ненадовића бр.1, Београд
	Text9: Рок за подношење понуде је 8 дана од дана објављивања обавесштења о покретаљу преговарачког постука , односно 03.12.2018. године до 12:30 часова. Понуду доставити на адресу Општа болница Ваљево, Синђелићева бр.62, Ваљево. Јавно отварање понуда ће се обавити  03.12.2018. године у 13:00 часова на адреси наручиоца Општа болница Ваљево, Синђелићева бр.62, Ваљево.


