ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОКРЕТАЊУ ПРЕГОВАРАЧКОГ ПОСТУПКА
БЕЗ ОБЈАВЉИВАЊА ПОЗИВА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

Назив наручиоца:

ЗАВОД ЗА ТРАНСФУЗИЈУ КРВИ НИШ

Адреса наручиоца:

Булевар Зорана Ђинђића 48

Интернет страница наручиоца:

www.transfuzijanis.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:
Реагенси за испитивање agregacije trombocita na aparatu MULTIPLATE (33696500
лабораторијски реагенси )
Набавка није обликована по партијама

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:
Због техничких, односно уметничких разлога предмета јавне набавке или из разлога
повезаних са заштитом искључивих права, набавку може извршити само одређени понуђач;
Апарати MULTIPLATE произвођача Verum diagnostica GmBh су затворени системи.
Предузеће „АЛУРА МЕД“доо је ексклузивни дистрибутер компаније Ierum diagnostica GmBh
и једино овлашћено предузеће у Србији да продаје и нуди реагенсе и потрошни материјал
за апарат МУЛТИПЛАТЕ .
Ни један други правни субјект не може да продаје ове реагенсе и потрошни материјал.
Управа за јавне набавке дала је мишљење (Бр. 404-02-782/14) да су у конкретном случају
испуњени услови за примену преговарачки поступак без објављиванња позива за
подношење понуда.
Предузећу„АЛУРА МЕД“доо треба доставити позив, он је једини једини привредни субјект
који може да продаје ове реагенсе на територији Србије..

Назив и адреса лица којима ће наручилац послати позив за подношење понуда:
АЛУРА МЕД д.о.о Београд

Остале информације:
Понуђачи подносе понуде у затвореној коверти , препорученом пошиљком или лично на адресу наручиоца: Завод за трансфузију крви Ниш, бул.
Зорана Ђинђића 48 , са напоменом: „Понуда за јавну набавку добара: Реагенси за испитивање афрефације тромбоцита на апарату Мултиплате
ЈН 24/14 – не отварати.Рок за подношење понуда је: .8.09.2014 године, до 9.30 часова.
Отварање понуда је јавно и одржаће се одмах након истека рока за подношење понуда, дана 08.09.2014 године, у 9.45 часова на адреси Зорана
Ђинђића 48 , Ниш , у присуству чланова Комисије за предметну јавну набавку.
Предмет преговарања је укупна понуђена цена.Поступку преговања ће се приступити непосредно након отварања понуда, са понуђачем који је
доставио понуду. Преговарање ће се вршити у 3 круга.
Представник понуђача који је поднео понуду, пре почетка поступка, мора предати комисији посебно писано овлашћење за присуство у поступку
отварања понуда и овлашћење за преговарање, оверено и потписано од стране законкског заступника понуђача. Неопходно је да овлашћени
представник понуђача у поступак преговарања са собом понесе печат понуђача.
Ако овлашћени представник понуђача не присуствује преговарачком поступку сматраће се његовом коначном ценом она цена која је наведена у
достављеној понуди.
Особа за контакт : др Слађана Јовановић 018/4533-106

