ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОКРЕТАЊУ ПРЕГОВАРАЧКОГ ПОСТУПКА
БЕЗ ОБЈАВЉИВАЊА ПОЗИВА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

Назив наручиоца:

Управа за капитална улагања Аутономне Покрајине
Војводине

Адреса наручиоца:

21000 Нови Сад, Булевар Михајла Пупина 16

Интернет страница наручиоца:

www.kapitalnaulaganja.vojvodina.gov.rs

Врста наручиоца:

Органи државне управе

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:
Предмет набавке: ИНДЕКСИРАНА ПЛОЧА ЗА ЦТ СИМУЛАТОР
Назив и ознака из општег речника набавке: –уређаји и материјал за радиотерапију 33151000

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:
Сходно члану 36. став 1. тачка 2. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник Републике
Србије", бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015) и Мишљења Управе за јавне набавке, број
404-02-89/16 од 22.08.2016.године, неопходно је спровести преговарачки поступак обзиром
да из техничких разлога набавку предметне опреме - ИНДЕКСИРАНА ПЛОЧА ЗА ЦТ
СИМУЛАТОР, а за потребе Корисника Института за плућне болести Војводине, Сремска
Каменица једино може извршити овлашћени дистрибутер „ELEKTA Ltd“ са ексклузивним
правом продаје предметног добра у Републици Србији - привредно друштво „МАXТEAM
“ ДОО, Београд – Палилула, Војводе Добрњца 20.
Наиме, Корисник добра који чини предмет ове јавне набавке већ поседује ЦТ симулатор као
и вишеенергетски линеарни акцелератор прооизвођача „ELEKTA Ltd“. Модел испорученог
акцелератора је ELEKTA VERSA HD са горњом плочом стола типа “Connection™ System with
maging Module” произвођача „ELEKTA Ltd“ те из тог разлога само равна индексирана плоча
“Elekta iBEAM eco CT Overlay for CT simulator – SiemensDefinition AS 20 Open” и омогућава
потпуну компатибилност са модуларним каучом “Connection with Imaging Module” наведеног
линеарног акцелератора у погледу система индексирања, фактора пригушивања,
радиотерапију и осталих параметара који су од кључног значаја за лечење пацијената.

Назив и адреса лица којима ће наручилац послати позив за подношење понуда:
привредно друштво „МАXТEAM“ ДОО, Београд – Палилула, Војводе Добрњца 20

Остале информације:
-

