
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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	Text7: Министарство здравља РС дописом број: 401-00-400/17-1/2018-13 од 12.09.2018.год. обавестило је Специјалну болницу за интерне болести Врњачка Бања да су болници  опредељена средства за набавку биохемијског анализатора  (у прилигу: допис).У складу са наведеним дописом спроведен је поступак набавке апарата.Биохемијски анализатор  набављен је од фирме “Yunycom” d.o.o. Београд.  Због техничких карактеристика  апарата и потрошног материјала потребног за рад на истом, набавка се извршити само од одређеног понуђача.   Оправданост примене преговарачког поступка :-овлашћење фирме DIALAB  да је “YUNICOM” d.o.o.Београд  једини привредни субјекат који је овлашћен да  продаје  асортиман производа Dialab autoalajzer (autoalajzer инструмент, прибор и резервне делове, autolyser 450 инструмент, прибор и резервне делове, autolyser реагенсе и потрошни материјал) на територији Србије на енглеском и са преводом на српски–у прилогу; -уговор о дистрибуцији закључен између фирме DIALAB GmbH Аустрија и “YUNICOM” d.o.o.   Београд на енглеском и са преводом на српски језик -у прилогу;-измена и допуна уговора о дистрибуцији закључена између фирме DIALAB GmbH Аустрија и “YUNICOM” d.o.o.  Београд на енглеском и са преводом на српски-у прилогу.            
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