ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОКРЕТАЊУ ПРЕГОВАРАЧКОГ ПОСТУПКА БЕЗ
ОБЈАВЉИВАЊА ПОЗИВА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
НАРУЧИЛАЦ:
Универзитетска дечја клиника из Београда, ул. Тиршова 10
ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦА:
www.tirsova.rs
ВРСТА НАРУЧИОЦА:
Здравствена установа
ВРСТА ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понудa
ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Набавка добара – уље и кекс за потребе Универзитетске дечје клинике, који имају
карактер хитних и неодложних, број П-14/2016.
Назив и ознака из општег речника:
15800000 – Разни прехрамбени производи
ОСНОВ ЗА ПРИМЕНУ ПРЕГОВАРАЧКОГ ПОСТУПКА И ПОДАЦИ КОЈИ
ОПРАВДАВАЈУ ЊЕГОВУ ПРИМЕНУ:
Основ за спровођење преговарачког поступка без објављивања јавног позива
утврђен је у члану 36. став 1. тачка 3. Закона о јавним набавкама (Службени
гласник РС 124/2012, 14/2015 и 68/2015):
Набавка намирница предвиђена је у Плану јавних набавки Универзитетске дечје
клинике за 2016. годину као отворени поступак јавне набавке. Наручилац је
21.06.2016. године покренуо отворени поступак јавне набавке за набавку добара –
намирнице за потребе Универзитетске дечје клинике, ЈН В-10/2016. У овом
поступку јавне набавке Наручилац је, између осталог, за партије бр. 4 (кекс) и бр.
15 (уља) донео Одлуку о обустави поступка број 017/2-1451/18 од 22.08.2016.
године, објављену на Порталу јавних набавки и на нашој интернет страници дана
23.08.2016. године. Након истека рока за подношење захтева за заштиту права
Наручилац је приступио корекцији спецификације за партије које су у претходно
наведеном отвореном поступку јавне набавке обустављене. Међутим, у питању је
већи број партија а за неке од партија потребно је било детаљно испитати тржиште
и дефинисати додатне услове за учествовање потенцијалних понуђача у поступку,
како се не би поновила ситуација да Наручилац опет добије све неприхватљиве
понуде. Сада су се стекли услови за поновно покретање отвореног поступка јавне
набавке за партије које су првобитно обустављене.

Међутим, прошлогодишњи уговор за јавну набавку уља и кекса је истекао а
Наручилац је при самом крају са залихама којима располаже и оне нису довољне да
би се „премостио“ период од месец дана док се не спроведе отворени поступак
јавне набавке и не закључе уговори а како се ради о есенцијалним намирницама
није прихватљива опција да Наручилац потпуно остане без ових намирница за
период од месец дана. На наведене околности Наручилац није могао да утиче,
односно на околност што је у благовремено спроведеном отвореном поступку јавне
набавке за партије бр. 4 (кекс) и бр. 15 (уља) добио све неприхватљиве понуде и
што након новонастале ситуације није могао да закључи уговоре за јавну набавку
за ове партије. Овим путем набављају се количине уља и кекса које би биле
довољне за временски период од месец дана (док се не закључе уговори из
поновљеног отвореног поступка јавне набавке који Наручилац планира да покрене
у најскоријем року). Услед свега наведеног поступак се спроводи на основу члана
36. став 1. тачка 3. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ бр. 124/2012,
14/2015 и 68/2015).
НАЗИВ И АДРЕСА ЛИЦА КОЈИМА ЋЕ НАРУЧИЛАЦ ПОСЛАТИ ПОЗИВ
ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА:
Како би се обезбедила конкурентност у предметном поступку, одлучено је да се
позив за подношење понуда упути следећим понуђачима:
1.
2.
3.

„Illi group“ доо, Ђорђа Зличића бр. 22, 21000 Нови Сад
„Luki komerc“ доо, Ул. Слободана Бајића бр. 12, 22410 Пећинци
“Agro Bačka Promet“ доо, Нехруова бр. 113/25, 11000 Београд

ОСТАЛЕ ИНФОРМАЦИЈЕ:
Јавно отварање понуда и преговарање ће се обавити у просторијама
Универзитетске дечје клинике, Тиршова 10, Београд.
Рок за подношење понуда је 31.10.2016. године, до 09:30 часова.
Понуде ће се отварати одмах након истека рока за достављање понуда, односно
истог дана 31.10.2016. године у 10:30 часова.
УСЛОВИ ПОД КОЈИМА ПРЕДСТАВНИЦИ ПОНУЂАЧА МОГУ
УЧЕСТВОВАТИ У ПОСТУПКУ ОТВАРАЊА ПОНУДА И ПРЕГОВАРАЊА:
Присутни представници понуђача пре почетка јавног отварања понуда, комисији за
јавну набавку наручиоца уручују писмено овлашћење за учешће у поступку јавног
отварања понуда и преговарања које мора бити заведено код понуђача, оверено
печатом и потписано од стране одговорног лица понуђача. У противном наступају
као јавност и не могу предузимати активне радње у поступку отварања понуда.
Предмет преговарања је укупна понуђена цена.
ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТ: Јелена Луковић, e-mail: jelena.lukovic@udk.bg.ac.rs

