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.obvaljevo.rs

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:
Сетови и раствори за апарат за континуирану терапију бубрежне инсуфицијенције за
тип машине ,,РRISMAFLEX" произвођача „Gambro Lundia AB“ Шведска, за потребе
Опште болнице Ваљево, ради закључења уговора.
Основ за примену преговарачког поступка без објављивања позива за подношење
понуда: члан 36. став 1. тачка 2).
Број јавне набавке: 25/2018
Ознака из општег речника набавке: OРН : 33181500- Потрошни материјал за лечење
бубрежне инсуфицијенције

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 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 2 истог члана ЗЈН, прецизно стоји да у ситуавији „ако због техничких, односно уметничких разлога предмета јавне набавке или из разлога повезаних са заштитом
искључивих права, набавку може извршити само одређени понуђач;“.
Произвођач „Gambro Lundia AB“, сада део компаније „Baxter“, овластио је привредно друштво „Medicon“ д.о.о. из Деча као јединог ексклузивног и ауторизованог заступника на територији Републике Србије који може да продаје асортиман производа „Gambro
Lundia".
У конкретном случају, Gambro Lundia AB сада део компаније BAXTER INTERNATIONAL INC., потврђује да је Medicon д.о.о, јединo прописно овлашћено привредно друштво којe може да продаје њихов асортиман производа у 2018. години, односно једини ексклузивни и
ауторизовани заступник на територији Републике Србије, као и да системи наведеног произвођача представљају „затворен систем“ и да се њима могу искључиво користити потрошни материјал произведен од стране Gambro Lundia AB.

Назив и адреса лица којима ће наручилац послати позив за подношење понуда:
-Medicon д.o.o. - Војвођанска бр. 97, Деч

Остале информације:
Рок за достављање понуда истиче 26.10.2018. године у 12:30 часова. Jавно отварање
понуда одржаће се дана 26.10.2018. године у 13:00 часова. Поступак преговарања
одржаће се истог дана у великој сали управне зграде Опште болнице Ваљево,
Синђелићева 62, 14000 Ваљево

