
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:
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	Text5: Вакутајнер епрувета 2,7 мл, 
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Шприцеви за гасне анализе, ОРН: 33141310 Шприцеви
	Text6: 
	Dropdown1: [Здравство]
	Dropdown2: [Добра]
	Text7: Основ за примену преговарачког поступка - Члан 36. став 1. тачка 3) Закона о Јавним набавкама
Због изузетне хитности проузроковане ванредним околностима и непредвиђеним догађајима, чије наступање није зависило од воље наручиоца, наручилац, Градски завод за плућне болести и туберкулозу,Београд, није могао да поступи у роковима одређеним за отворени или рестриктивни поступак.

Градски завод за плућне болести и туберкулозу, Београд је здравствена установа чији је оснивач Град Београд, и бави се превенцијом, дијагностиком и лечењем туберкулозе и других плућних болести становника са ширег подручја града, како одраслих тако и деце и једина је установа тог типа у граду.
Објекат Градског завода за плућне болести и туберкулозу, Београд на Звездари у ул. Прешевској 35 био је забрањен за употребу 15 месеци решењем грађевинске инспекције Секретаријата за имовинско – правне послове, грађевинску и урбанистичку инспекцију Градске управе града Београда,  XXI-04 број: 354.1 – 462/07 од 15.11.2012. године, због чега се установа нашла у веома тешкој ситуацији. 
Завод је од 24.01.2014. године наставио са радом у објекту на Звездари. Завод је од тада имао значајан прилив пацијената, како оних који су се раније лечили у Заводу, тако и оних који су упућивани од стране изабраног лекара из Домова здравља, јер је као што је већ поменуто Завод једина установа овог типа у граду. Резултат тога је значајно повећање броја услуга и повећана потрошња медицинског материјала које никако нисмо могли предвидети, односно испланирати. 
План јавних набавки за 2014. годину је рађен на основу планова набавки, извршења плана рада и потрошње материјала претходних година.
Уговор о пружању и финансирању здравствене заштите између Градског завода за плућне болести и туберкулозу, Београд и Републичког фонда за здравствено осигурање, потписан је тек 21.01.2015. године те није било могућности за раније покретање поступка јавних набавки. 

	Text8:  Наручилац ће упутити позив за подношење понуда :
1) Layon,  Браће Југовића 7, 11000 Београд
2) Vicor, Гоце Делчева 42, 11070 Нови  Београд
3) Flora-komerc Рајићева 55, 32300 Горњи Милановац 
4) Grosis, Пантелејска 77, 18000 Ниш
5) Medicom d.o.o., Поцерска 3, 15000 Шабац 
6)Beolaser, Трговачка 16а, 11000  Београд
7)Labteh d.o.o., Милутина Миланковића 7Б 2  11070 Нови Београд
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