
ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОКРЕТАЊУ ПРЕГОВАРАЧКОГ ПОСТУПКА 
БЕЗ ОБЈАВЉИВАЊА ПОЗИВА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

Назив наручиоца: 

Адреса наручиоца: 

Интернет страница наручиоца: 

Врста наручиоца: 

Врста предмета:

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:

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:

Назив и адреса лица којима ће наручилац послати позив за подношење понуда:

Остале информације:


	Blank Page

	Text1: ОПШТА БОЛНИЦА ВАЉЕВО
	Text2: Синђелићева 62
	Text3: www.obvaljevo.rs
	Text5: Набавка , према указаној потреби, техничког потрошног материјала за вишекратну и једнократну употребу за рад на апаратима, за Партије бр.2, 4, 5 и 6, за потребе Опште болнице Ваљево, редни број ЈНМВ бр.28/2018
Ознака из општег речника набавке: 33140000 –Медицински потрошни материјал 
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	Text7: На основу Закона о јавним набавкама Наручилац може спроводити преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда (Чл.36). У ставу један, тачка 1 истог члана ЗЈН, прецизно стоји да у ситацији: „ако у отвореном, односно рестриктивном поступку није добио ниједну понуду, односно ниједну пријаву или су све понуде неодговарајуће, под условом да се првобитно одређен предмет јавне набавке и услови за учешће у поступку, техничке спецификације и критеријуми за доделу уговора, односно оквирног споразума не мењају.“

Обзиром да је Наручилац спровео поступак јавне набавке мале вредности бр.24/2018 - Набавка, према указаној потреби, техничког потрошног материјала за вишекратну и једнократну употребу за рад на апаратима, за потребе Опште болнице Ваљево, где за партије број 2, 4, 5 и 6 није пристигла ниједна понуда, те су се стекли услови за примену наведеног преговарачког поступка.
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	Text9: Рок за достављање понуда истиче 25.12.2018.године у 13,30 часова. Jавно отварање понуда одржаће се дана 25.12.2018.године у 14,00 часова.  Поступак преговарања одржаће се истог дана у  у великој сали управне зграде Опште болнице Ваљево, Синђелићева 62, 14000 Ваљево


