ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОКРЕТАЊУ ПРЕГОВАРАЧКОГ ПОСТУПКА
БЕЗ ОБЈАВЉИВАЊА ПОЗИВА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

Назив наручиоца:

ГЕРОНТОЛОШКИ ЦЕНТАР СУБОТИЦА

Адреса наручиоца:

24000 Суботица, Алеја маршала Тита 31.

Интернет страница наручиоца: www.gerontoloski.rs
Врста наручиоца:

Остало

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:
Набавка млека и млечних производа
Назив и ознака из општег речника набавки - 15500000 млечни производи
број набавке 02/19/ППБОПЗПП

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:
Преговарачки поступак се примењује на основу члана 36. став 1. тачка 3. Закона о
јавним набавкама (Службени гласник РС", бр. 124/12,14/2015,68/2015), ако због
изузетне хитности проузроковане ванредним околностима, чије наступање ни у ком
случају не зависи од воље наручиоца, наручилац није могао да поступи у роковима
одређеним за отворени или рестриктивни поступак . Околности које оправдавају
хитност не могу бити у било каквој вези са наручиоцем.
Дошло је до раскида закљученог уговора са претходним испоручиоцем.,
Како би се новонастала ситуација пребродила потребно је спровести нови поступак за
набавку млека и млечних производа.
Преговарачки поступак би се спровео за набавку добара која покрива период од 3
месеца.

Назив и адреса лица којима ће наручилац послати позив за подношење понуда:
Позив за подношење понуда Наручилац ће упутити следећим лицима:
1.ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ТРГОВИНУ И УСЛУГЕ АМАКС ДОО НОВИ САД, улица Максима Горког 17А, 21000
Нови Сад,
2. "GRUPA UNIVEREXPORT-TRGOPROMET AD" са седиштем у Суботици, Сегедински пут 80, 24000 Суботица
3.НИНИН ДУЋАН ТР,са седиштем у Суботици, Аксентија Мародића бб, 24000 Суботица

Остале информације:
Понуда се даје на српском језику.
понуда са варијантама није дозвољена.
Рок за подношење понуда је 04.09.2019. године до 11,00 часова.
Благовременом ће се сматрати све понуде које стигну на адресу Наручиоца (буду
примљене у писарницу Наручиоца) до 04.09. 2019 године до 11,00 часова.
Отварање понуда обавиће се у пословним просторијама Наручиоца, у Суботици,
Алеја Маршала Тита 31, дана 04.09.2019. године у 11,30 часова.
Отварање понуда је јавно.
Рок важења понуде не може бити краћи од 90 дана од дана отварања понуда.

