ЗДРАВСТВЕНИ ЦЕНТАР ВРАЊЕ
Број: 04-930
Датум: 16.03.2017.године
В р а њ е
На основу члана 55. став 1. тачка 7) Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС” бр. 124/12,
14/15 и 68/15)
ЗДРАВСТВЕНИ ЦЕНТАР ВРАЊЕ
Ул. Јована Јанковића Лунге бр.1
објављује
ОБАВЕШТЕЊЕ
о покретању поступка
(преговарачки поступак са објављивањем позива за подношење понуда
на основу члана 35. став 1. тачка 1)
Назив, адреса и интернет страница наручиоца наручиоца: Здравствени центар Врање, ул. Јована
Јанковића Лунге 1, www.dzvranje.org
2. Врста наручиоца: здравство
3. Опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке: Потрошно-технички материјал и
материјал за подове, Електронски,електромеханички и електротехнички материјал, 31700000
4. Основ за примену преговарачког поступка и подаци који оправдавају његову примену:
Наручилац може спроводити преговарачки поступак са објављивањем позива за подношење понуда:
Ако у отореном, рестриктивном или квалификационом поступку или конкурентном дијалогу добије све
неприхватљиве понуде, под условом да се првобитно одређени услови за учешће у поступку, техничке
спецификације и критеријуми за доделу уговора не мењају. Ако наручилац одлучи да у преговарачки
поступак позове само и све понуђаче који су учествовали у отвореном, рестриктивном или
квалификационом поступку или конкурентном дијалогу да допуне своје понуде, тако да их учине
прихватљивим, није дужан да објави позив за подношење понуда. Понуђена цена у овом преговарачком
поступку не може бити већа од понуђене цене у отвореном, рестриктивном или квалификационом
поступку, односно конкурентном дијалогу.
Наручилац је спровео отворени поступак за јавну набавку добара – потрошно-технички материјал и
материјал за подове, ЈН 35/16.
У предметном поступку наручилац је примио две неприхватљиве понуде за партију 1. Подови,
понуђача „Мапро Предраг Трајковић“ из Врања и „Техноинвест“ из Врања. За партију 2. Керамика,
примљене су две неприхватљиве понуде и то понуђача „Техноинвест“ из Врања и „Рашка комерц“ из
Врања. За партију 3. Кнауф, примљене су две неприхватљиве понуде понуђача „Мапро Предраг Трајковић“
из Врања и „Техноинвест“ из Врања.
Наручилац је одлучио да спроведе преговарачки поступак са објављивањем позива за подношење
понуда на основу члана 35. став 1. тачка1) и да позове само и све понуђаче који су учествовали у отвореном
поступку да допуне своје понуде, тако да их учине прихватљивим.
1.

5. Назив и адреса лица којима ће наручилац послати обавештење о покретању поступка:
1. „Мapro Predrag Trajković“ A.D. ул. Филипа Филиповића бр.28, 17500 Врање
2. „Tehnoinvest“ д.о.о. ул. Омладинских бригада бr. 11, 17500 Врање
3. „Raška Komerc“ д.о.о. ул. Нишка бр. 1А , 17500 Врање

