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ОБАВЕШТЕЊЕ
О ПОКРЕТАЊУ ПРЕГОВАРАЧКОГ ПОСТУПКА
1. НАРУЧИЛАЦ:
1) Назив установе: Општа болница Ћуприја
2) Врста наручиоца: Здравствена установа
3) Адреса: 35230, Ћуприја
4) У лица и број: Миодрага Новаковића 78
5) Интернет страница: www.bolnicacuprija.com
6) е-маил: javnenabavkeobc@gmail.com

2. ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ: Добра – набавка РТГ цеви за потребе Опште Болнице Ћуприја. По
Општем речнику набавке - 33111000-1 Рентгенски уређаји.

3. ВРСТА ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ: Преговарачки поступак без објављивања позива за
подношење понуда у складу са одредбама члана 36. став 1 тачка 3. Закона о јавним набавкама;

4. ОСНОВ ЗА ПРИМЕНУ ПРЕГОВАРАЧКОГ ПОСТУПКА: Сходно одредбама члана 36. став 1. тачка
3.
Закона о јавним набавкама, односно ако због изузетне хитности проузроковане ванредним
околностима или непредвиђеним догађајима, чије наступање ни у ком случају не зависи од воље
наручиоца, наручилац није могао да поступи у роковима одређеним за отворени или рестриктивни
поступак.
Наиме на ЦТ скенеру Bright Speed Elite, proizvođača GE који се налази у Служби РО, ЦТ и МР
дијагностике Опште болнице Ћуприја дошло је до изненадног квара услед којег је цео систем онемогућен
за даљи рад. Дијагностиком квара утврђено је да је дошло до истрошености ртг цеви и да је за
отклањање квара неопходно замена исте. Имајући у виду значај ЦТ скенера, обзиром да је Општа
болница Ћуприја регионалног карактера и да пружа здравствене услуге за пацијенте са читавог округа а
и шире, а једина у округу поседује ЦТ – скенер отклањање квара је крајње неоходно и хитно. Покретањем
система односно ЦТ скенера обезбедила би се правовремена дијагностика, нижа стопа инвалидитета,
нижа стопа леталитета, растерећење других установа ван подручја округа, које поседују ЦТ скенер.
Такође би се решили озбиљни проблеми у функционисању здравствених установа на нивоу региона
(округа) са око 300.000 становника, који гравитирају ка Општој болници Ћуприја обзиром да иста једина
поседује ЦТ апарат у округу. Како се због ванредних околности, односно због непредвиђених догађаја, у
овом случају неодговарајућег функционисања система, чије наступање не зависи од воље наручиоца,
није могло поступити у роковима одређеним за отворен и рестриктивни поступак донета је Одлука о
хитном спровођењу поступка набавке како не би дошло до несагледивих последица по здравље
пацијената и обезбедио правовремени ниво квалитета здравствених услуга.

Општа болница Ћуприја обратила се и Управи за јавне набавке Захтевом за мишљења о основаности
примене преговарачког поступка, у складу са чланом 36. став 3. Закона о јавним набавкама.

ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ЛИЦИМА КОЈИМА ЋЕ СЕ УПУТИТИ ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ
ПОНУДА:
5.

1) ''Ge Holdings'' д.о.о. Београд
2) "Medtech" д.о.о. Београд;
3) "Profesional Medic" д.о.о. Београд;

Објавити: - Портал јавних набавки
- Сајт установе

Комисија
Опште болнице Ћуприја

