ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОКРЕТАЊУ ПРЕГОВАРАЧКОГ ПОСТУПКА
БЕЗ ОБЈАВЉИВАЊА ПОЗИВА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

Назив наручиоца:

КБЦ “Др Драгиша Мишовић - Дедиње”

Адреса наручиоца:

Ул. Хероја Милана Тепића бр.1, Београд

Интернет страница наручиоца:

www.dragisamisovic.bg.ac.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 бр. 01П/20 су добра - ДОБРА: : Реагенси за Mini Vidas;.Реагенси за
Biosen C-line;Реагенси за хематолошке анализатор Sysmex; Реагенси за Vitec 2 Compact i
BactAlert;Реагенси за Previ Color Gram i Previ Isolu; Реагенси за Sysmex UF 500
Ознака из општег речника набавке: 33696500 -Лабораторијски реагенси

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:
Наша Установа КБЦ »ДР ДРАГИША МИШОВИЋ –ДЕДИЊЕ« поседује апарате и то:
- за хематолошке анализе Sysmex UF 500, произвођача Sysmex Europe GmbH, Немачка,
- за апарате MiniVidas, Vitec 2 Compact, Previ Color Gram, Previ Isolu и BactAlert, произвођача
Biomerieux, Аустрија,
- за апарат Biosen C line, произвођача EKF diagnostic GmbH, Немачка
У конкретном случају, горе неведени произвођачи, овлашћују привредно друштво „Yunycom“
d.o.o., са седиштем у Београду, као носиоца ексклузивног права на дистрибуцију предмета
набавке на територији Републике Србије који је овлашћен да продаје њихове производе,
као и да наведени апарати представљају „затворен систем“, те се на истим могу користити
само одговарајући реагенси и потрошни материјал, а који су предмет јавне набавке.
Одлука је покренута по добијању позитвног мишљења Управе за јавне набавке о
основаности примене преговарачког поступка акт бр.404-02-1299/20 од 13.03.2020.године

Назив и адреса лица којима ће наручилац послати позив за подношење понуда:
Назив понуђача: "Yunycom“ d.o.o. Седиште: Ул. Булевар Ослобођења 185, Београд. Понуђач
"Yunycom“d.o.o., из Београда, је носилац ексклузивног права на дистрибуцију предмета
набавке.

Остале информације:

