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 – смрзнуто поврће за потребе Универзитетске дечје клинике, који
имају карактер хитних и неодложних, број П-01/2019.
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):
Дана 10.10.2018. године закључен је уговор број 017-1872/15 са понуђачем „Агро
Бачка промет“ доо, Јурија Гагарина бр. 28, 11000 Београд и то, између осталог, за
партију бр. 17 (Смрзнуто поврће).
Горе наведени испоручилац обавестио је дана 11.02.2019. године наручиоца да не
може више да испуни уговорени квалитет добара с обзиром на то да као добављач
не може да утиче на произвођачки квалитет уговорених добара, који је временом
постао лошији јер се ради о сезонској роби те је у међувремену род бораније,
грашка, спанаћа, карфиола и броколија постао лошијег квалитета а да са друге
стране није у могућности да понуди добра другог произвођача а под истим
комерцијалним условима.
Услед свега наведеног Наручилац је дана 21.02.2019. године са испоручиоцем
„Агро Бачка промет“ доо, Јурија Гагарина бр. 28, 11000 Београд, закључио
споразумни раскид уговора заведен код испоручиоца под бројем 017-1872/42.

Универзитетска дечја клинка сада се налази у ситуацији да је услед раскида
уговора остала без добављача смрзнутог поврћа што су битне намирнице за
функционисање кухиње Универзитетске дечје клинике и спремање свакодневних
оброка а нарочито имајући у виду да је тренутно зима и да нема могућност
спремања оброка од свежег поврћа.
Како је Уговор који је раскинут подразумевао сукцесивну испоруку добара током
целог трајања уговора (а то је најдуже до годину дана) на Универзитетској дечјој
клиници нема веше залиха ових намирница.
Споразумни раскид уговора са испоручиоцем „Агро Бачка промет“ доо, Јурија
Гагарина бр. 28, 11000 Београд, за Наручиоца јесте непредвиђени догађај на који
није могао утицати, о коме није имао сазнања и који се десио ван његове воље с
обзиром на то да у тренутку закључења уговора Наручилац није имао сазнања да
испоручилац неће бити у могућности да испоручује добра уговореног квалитета и
да самим тим реализује уговор до краја.
Услед свега наведеног Наручилац спроводи предметни поступак јавне набавке 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. Индустрија смрзнуте хране „Frikom“ доо Београд, Зрењанински пут бб,
11213 Београд, office@frikom.rs
2. „Bookmark“ доо, Светозара Марковића бр. 79, 11000 Београд,
bookmark@open.telekom.rs
3. „Sigma-AZ“ доо, Др Ивана Рибара бр. 136/5, 11070 Нови Београд,
office@sigma-az.co.rs
ОСТАЛЕ ИНФОРМАЦИЈЕ:
Јавно отварање понуда и преговарање ће се обавити у просторијама
Универзитетске дечје клинике, Тиршова бр. 10, 11000 Београд.
Рок за подношење понуда је 27.02.2019. године, до 09:30 часова.
Понуде ће се отварати одмах након истека рока за достављање понуда, односно
истог дана 27.02.2016. године у 10:30 часова.
УСЛОВИ ПОД КОЈИМА ПРЕДСТАВНИЦИ ПОНУЂАЧА МОГУ
УЧЕСТВОВАТИ У ПОСТУПКУ ОТВАРАЊА ПОНУДА И ПРЕГОВАРАЊА:
Предмет преговарања је „укупна понуђена цена“.
Поступку преговарања ће се приступити непосредно након отварања понуда са
свим овлашћеним представницима понуђача који су доставили понуду и којима у
Записнику са отварања понуда нису константовани никакви недостатци у понуди а
који буду одлучили да приступе поступку преговарања.

Преговарање ће се вршити у највише 3 (три) корака, све док понуђачи не дају своју
коначну цену.
Уколико представници понуђача не буду присуствовали отварању понуда,
сматраће се да је цена коју су дали у понуди уједно и коначна.
ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТ: Јелена Луковић, e-mail: jelena.lukovic@udk.bg.ac.rs.

