ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОКРЕТАЊУ ПРЕГОВАРАЧКОГ ПОСТУПКА
БЕЗ ОБЈАВЉИВАЊА ПОЗИВА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

Назив наручиоца:

Факултет медицинских наука Универзитета у Крагујевцу

Адреса наручиоца:

Светозара Марковића број 69

Интернет страница наручиоца:

www.medf.kg.ac.rs

Врста наручиоца:

Просвета

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:
33141800 - Зубарски потрошни материјал за добра из партије број 17, 18, 92, 95, 96, 99, 101,
146, 243, 248, 251, 252, 265, 266, 267, 278, 279, 280, 281, 283

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:
У складу са чланом 36. став 1. тачка 1. Закона о јавним набавкама, наручилац може
спровести преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда, ако у
отвореном, односно рестриктивном поступку није добио ниједну понуду, односно ниједну
пријаву или су све понуде неодговарајуће, под условом да се првобитни услови за учешће у
поступку, техничке спецификације и критеријум за доделу уговора не мењају.

Назив и адреса лица којима ће наручилац послати позив за подношење понуда:
1. Неодент- улица Ранкеова број 4 . Београд
2. Медипро- улица Незнаног јунака број 37. Београд
3. Голддентал - улица Јанка Веселиновића број 1. Београд
4. Дентал медикал - улица Харамбашићева број 8. Суботица
5. Супер лаб - улица Милутина Миланковића број 25. Београд
6. Ветметал - улица Савска број 33/II. Београд
7. Laviefarm - улица Зрмањска 41/1/11 Београд
8. Neo-yu-dent - улица Владике Ћирића број 27 Нови Сад
9. Akord dental - улица Скерлићева број 28 Крагујевац
10. Plast dent - улица Булевар Немањића број 85 - Ниш
11. Profi dent - улица Лознички пут број 5 - Чачак

Остале информације:
Рок за подношење понуда је до 04.08.2014. године до 10:00 часова. Понуде ће се отварати
истог дана у 13:00 часова у канцеларији број 6.

