На основу члана 55. став 1. тачка 7) Закона о јавним набавкама („Службени
гласник РС“, бр. 124/12 и 14/15),
Управа за заједничке послове покрајинских органа, Булевар Михајла Пупина
16, Нови Сад
објављује

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОКРЕТАЊУ ПРЕГОВАРАЧКОГ ПОСТУПКА
БЕЗ ОБЈАВЉИВАЊА ПОЗИВА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ УСЛУГА – РЕДОВНО СЕРВИСИРАЊЕ И ТЕКУЋЕ ОДРЖАВАЊЕ
ВОЗИЛА ПРОГРАМ ЛАДА
Ред.бр. ЈН ППБОПЗПП 4/2015

Назив наручиоца:

Република Србија - Аутономна Покрајина Војводина
УПРАВА ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ ПОКРАЈИНСКИХ
ОРГАНА

Адреса наручиоца:

21000 Нови Сад, Булевар Михајла Пупина бр.16.

Интернет страница наручица:

www.uprava.vojvodina.gov.rs

Врста наручиоца:

Органи државне управе

Врста поступка јавне набавке:

преговарачки поступак без објављивања позива за
подношење понуда сходно члану 36. став 1. тачка
1) Закона о јавним набавкама („Службени гласник
РС“, бр. 124/12 и 14/15)

Врста предмета:

услуге

За добра и услуге: опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника
набавке
Предмет јавне набавке су услуге – редовно сервисирање и текуће одржавање возила
програм Лада
назив и ознака из Општег речника набавки:
50112000 услуге поправке и одржавања аутомобила
Број и датум закључења првобитно закљученог уговора
преговарачког поступка из члана 36. став 1. тачка 4) и 5) Закона:

у

случају

Наручилац не спроводи преговарачки поступак из члана 36. став 1. тачка 4) и 5)
Закона
Основ за примену преговарачког поступка и подаци који оправдавају његову
примену:
Примењује се преговарачки поступак без објављивања позива за подношење

понуда, сходно члану 36. став 1. тачка 1) Закона о јавним набавкама („Службени
гласник РС“, бр. 124/12 и 14/15) из разлога: што Наручилац у отвореном поступку за
јавну набавку услуга – редовно сервисирање и текуће одржавање возила, обликовану
у више посебних истоврсних целина (партија) од 1 до 2 – за партију 2 – редовно
сервисирање и текуће одржавање возила програм Лада, на основу Позива за
подношење понуда објављеног 30.04.2015. године на Порталу јавних набавки и
интернет страници Наручиоца www.uprava.vojvodina.gov.rs
није примио ниједну
понуду.
Назив и адреса лица којима ће наручилац послати позив за подношење
понуда:
Позив за подношење понуда Наручилац ће упутити следећим лицима:
1. „DDM Company“ doo, Др Светислава Касапиновића бр. 9, 21000 Нови Сад;
2. „Лада бутик АМТР“ Међународни пут бр. 314 21233 Ченеј, и
3. „Точак ауто“ д.о.о Бригадира Ристића бр. 12 23000 Зрењанин
Остале информације:
Понуда се даје на српском језику. Наручилац дозвољава да се понуда да делимично и
на страном језику, у делу који се односи на техничке карактеристике, квалитет и доказ
овлашћеног сервисера.
Понуда са варијантама није дозвољена.
Рок за подношење понуда је 28. август 2015. године до 10:00 часова.
Благовременом ће се сматрати све понуде које стигну на адресу Наручиоца (буду
примљене у писарницу Наручиоца) до 28. августа 2015. године до 10:00 часова.
Отварање понуда обавиће се 28. августа 2015. године, са почетком у 11:00 часова, у
просторијама пословне зграде на Булевару Михајла Пупина бр.25, на IV спрату, крило
Д.
Отварање понуда је јавно и може присуствовати свако заинтересовано лице.
Рок важења понуде не може бити краћи од 30 дана од дана отварања понуда.

