
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: За предметна добра закључен је оквирни споразум дана 10.04.2018. године са добављачем ''Телемед'' доо Београд у отвореном поступку јавне набавке бр. О17-14, који је објављен на Порталу јавних набавки 05.03.2018. године.Према оквирном споразуму наручилац је планирао уговарање набавке предметних добара са добављачем ''Телемед'' доо Београд према потребама за обављање редовног посла у поступцима вантелесне оплодње, те је упутио добављачу дана 11.07.2018. године, план за поручивање медијума. Потписивање уговора и поручивање добара је планирано почетком септембра, а испорука добара је требало да се изврши 14.09. и 28.09. како процедура не би била прекинута.Дана  03.09.2018. године добављач је доставио допис да неће бити у могућности да изврши испоруку добара до краја септембра услед обустављене производње на страни произвођача ''COOK Medical''. Обзиром да се ради о заказаним пацијентима, који су током лета припремљени и чекају на процедуру, a већина долази из унутрашњости, са унапред резервисаним смештајем, испланираним слободним данима, са малом резервом јајника, у одмаклим годинама, пролонгирање и померање рокова изазвало би губитке, пре свега на страни заказаних пацијената за септембар, а такође и на страни осталих касније заказаних пацијената, јер би и њихове процедуре могле бити одложене. Пацијенти би поново морали да се припремају и да ураде потребне анализе. Укупан број планираних пацијената у поступцима вантелесне оплодње који треба да уради ГАК Народни фронт на годишњем нивоу не би био остварен, па треба истаћи и евентуалне финансијске губитке, обзиром да се ради о веома скупим процедурама. Наручилац је дана 06.09.2018. године упутио захтев за мишљење о основаности примене преговарачког поступка Управи за јавне набавке.
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