ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОКРЕТАЊУ ПРЕГОВАРАЧКОГ ПОСТУПКА
БЕЗ ОБЈАВЉИВАЊА ПОЗИВА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

Назив наручиоца:

Општа болница "Др Лаза К. Лазаревић" Шабац

Адреса наручиоца:

Шабац, ул. Попа Карана бр. 4.

Интернет страница наручиоца:

www.bolnica015.org.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:
Предмет јавне набавке преговарачки поступак 01/18 су добра - Реагенси, калибратори,
контроле и потрошни материјал за апарате произвођача Siemens
ОРН: Биохемија, лабораторијски реагенси –33696500

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:
Наручилац покреће преговарачки поступак без објављивања јавног позива сходно члану
36. став 1. тачка 2) ЗЈН и мишљењу Управе за јавне набавке бр. 404-02-4338/17 од 14.12.2017.
године.

Назив и адреса лица којима ће наручилац послати позив за подношење понуда:
1. "EURODIJAGNOSTIKA" д.о.о. Нови Сад

Остале информације:
Начин подношења понуде и рок за подношење понуде: Понуде се предају лично у канцеларији 11
(Архива) Управне зграде Опште болнице Шабац или поштом на адресу наручиоца Општа болница
Шабац, управна зграда канц. 11 (Архива), Попа Карана 4, 15000 Шабац, до 14.02.2018. године у
10:30 часова
Место, време и начин отварања понуда: Општа болница Шабац, семинарска сала у управној згради
Опште болнице Шабац, у улици Попа Карана 4. Отварање понуда је јавно и заказано је за
14.02.2018. године у 11:00 часова.
Услови под којим представници понуђача могу учествовати у поступку отварања понуда:
Представници понуђача који присуствују јавном отварању морају приложити оверено и потписано
пуномоћје - овлашћење за учествовање у поступку сходно чл.103 ЗЈН.
Поступак преговарања ће се спровести одмах након отварања понуда, истог дана.

