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:
Набавка детектора равног 30х40, серијски број 07555209, са транспортом, уградњом и
пуштањем у рад за ангио салу Axiom Artis Zee Floor произвођача Siemens, ради закључења
уговора.
Број јавне набавке: 11/2016
Ознака из општег речника набавке и процењена вредност јавне набавке:
33124000 – дијагностички и радиодијагностички уређаји и материјали

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:
Околности које оправдавају примену преговарачког поступка без објављивања јавног позива:
На основу Закона о јавним набавкама Наручилац може спроводити преговарачки поступак без објављивања позива за
подношење понуда(Чл.36).У ставу један, тачка 3 истог члана ЗЈН, прецизно стоји да у ситуацвији
„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. Околности које оправдавају хитност не могу бити у било каквој вези са наручиоцем“.
У току уобичајеног рада у ангио сали Axiom Artis Zee Floor 25.04.2016. године дошло је до застоја рада апарата у току
пружања услуге здравствене заштите пацијенту.
После више тестирања појединих делова апарата, овлашћени сервисер је констатовао да се ради о квару , о чему је
накнадно достављен и писани извештај сервисера. По том извештају ради се о квару флет понела-равног детектора
30х40. Ова врста квара није подложна поправкама и у таквим случајевима мора се приступити замени наведеног дела
апарата.
Због природе и брзине овог типа здравственог стања пацијената ,услуга збрињавања акутног инфаркта миокарда
(Коронарографија – катетеризација у акутном инфаркту миокарда и Коронарографија – катетеризација и примарна
перкутана коронарна интервенција у акутном инфаркту миокарда) и друге интервенције (уградња пјесмејкера) које се
пружају у ангиографској сали неопходна је јавна набавка по хитном поступку. Ангиографска сала Опште болнице
Ваљево збрињава хитна стања пацијената са подручја Колубарског (матична филијала) и Мачванског округа, што чини
популацију око 500.000 становника. Поред поменутих округа у нашој болници гравитирају и становници Лознице,
Косовске Митровице и повремено становници Ужица. Напомињемо да се ради о слугама које се због природе болести
морају одмах збрињавати. Стање листе чекања за имлантацију сталних пејсмејкера је седам (7) пацијената. Како ангио
сала не ради већ месец дана то ће утицати на повећање броја пацијената на постојећој листи чекања, што за последицу
има погоршање здравственог стања пацијената а као крајњи негативан исход смрт пацијента.
Због свега наведеног управа Опште болнице Ваљево обезбедила је од свог оснивача средстава неопхода за набавку
равног детектора 30х40и стављања апарата у функцију. Овим су се стекли услови за примену преговарачког поступка
без објављивања јавног позива на основу члана36. став 1. тачка 3.

Назив и адреса лица којима ће наручилац послати позив за подношење понуда:
1. Сименс доо, Омладинских бригада 21 Београд
2. Еко Трејд БГ Ниш, Страхињића бана бр.3
3. Медиком д.о.о. Шабац, Поцерска бр.3

Остале информације:
Рок за достављање понуда истиче 02.06.2016. године у 12,30 часова. Jавно отварање понуда
одржаће се дана 02.06.2016. године у 13,00 часова. Поступак преговарања одржаће се истог
дана у у великој сали управне зграде Опште болнице Ваљево, Синђелићева 62, 14000
Ваљево

