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Назив и ознака из општег речника: 30192000 - Канцеларијски материјал
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):
Универзитетска дечја клиника је закључила уговор број 017-901/64 од дана
21.03.2018. године за набавку канцеларијског материјала за партију 9 – папири за
штампање и копирање. Уговор је закључен са привредним друштвом „Компас
Комерц“ д.о.о. са седиштем у Земуну, ул. Ђорђа Чутуковића број 40.
Дана 21.03.2018. године наведени изабрани понуђач, уговорна страна доставила је
допис о раскиду уговора због како наводе неизмирених дуговања од стране
Универзитетске дечје клинике.
Универзитетска дечја клиника због последица раскинутог уговора сада се налази у
ситуацији да је услед раскида уговора од стране привредног друштва „Компас
Комерц“ д.о.о. са седиштем у Земуну, ул. Ђорђа Чутуковића број 40, остала без
добављача за папир за штампање и копирање који нам је веома битан за нормално
функционисање клинике с обзиром да се требовање истог врши на дневном нивоу у
великом количинама.
Како регуларан поступак спровођења набавке, у овом случају набавка папира за
штампање и копирање изискује одређено време које је потребно да би се поступак
спровео у складу са планирањем за 2018 годину, односно у складу са Законом о
јавним набавкама што повлачи за собом време које је потребно за истек рока за

подношење захтева за заштиту права на одлуку о додели уговора, а затим и само
закључење уговора што је превише дуг период за који би Наручилац требало да
остане без добављача наведеног папира што би последично утицало како смо
претходно навели на функционисање Универзитетске дечје клинике, свакодневног
требовања предмета папира. Како је предметни Уговор подразумевао сукцесивну
испоруку добара током целог трајања уговора (а то је најдуже до годину дана) на
Универзитетској дечјој клиници нема више залиха предмета уговора.
Сада бисмо набавили количине папира за штампање и копирање које би нам биле
довољне за период од 3 (три) месеца, односно за период док се не спроведе редован
поступак јавне набавке и не закључи уговор за набавку наведених добара.
Процењена вредност износи 221.710,00 динара (без ПДВ-а).
Дакле, ради се о непредвиђеним догађајима, околностима о којима Наручилац није
могао имати сазнања и које су се дешавале ван воље Наручиоца, обзиром на то да
Наручилац никако није могао да зна да ће изабрани понуђач раскинути уговор који
му је био додељен према правоснажној одлуци о додели уговора за канцеларијски
материјал – партија 9, те услед тога наручилац није могао знати да ће остати без
потребних добара.
С тим у вези Вас молимо да нам одобрите хитну набавку добара – папира за
штампање и копирање за коју је закључивање уговора након правоснажне одлуке о
додели уговора изостало услед раскида уговора од стане извшиоца уговора
односно друге уговорне старне, а кроз примену преговарачког поступка без
објављивања позива за подношење понуда 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. „ФИДУЦИА“ Учитељска бр. 66, 11000 Београд
2. „Drale“ доо, предузеће за трговину и услуге,Личка бр. 10/6, 11000 Београд-Борча
3. „Tabulir komerc“ доо,Народног фронта бр. 45/1, 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 29.03.2018. године, до 09:30 часова.
Понуде ће се отварати одмах након истека рока за достављање понуда, односно
истог дана 29.03.2018. 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: Биљана Симоновић, e-mail: biljana.simonovic@udk.bg.ac.rs

