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ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ У ПРЕГОВАРАЧКОМ ПОСТУПКУ
БЕЗ ОБЈАВЉИВАЊА ПОЗИВА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
Назив наручиоца
Адреса
Интернет страница
Врста наручиоца
Врста предмета
Опис предмета набавке

ДОМ УЧЕНИКА СРЕДЊЕ ЖЕЛЕЗНИЧКЕ ШКОЛЕ
Београд, Здравка Челара 14
www.domucenika.com
Просвета
добра
НАБАВКА ДОБАРА – Намирнице за исхрану
ученика:4.Партија-Хлеб и пекарски производи

Назив и ознака из општег речника набавке
Oснов за примену преговарачког поступка и
подаци који оправдавају његову примену

Хлеб - 15811100 и Пекарски производи –
15612500.
Основ за примену преговарачког поступка без објављивања
позива за подношење понуда: ако у отвореном, односно
рестриктивном поступку није добио ниједну понуду, односно
ниједну пријаву или су све понуде неодговарајуће, под
условом да се првобитно одређен предмет јавне набавке и
услови за учешће у поступку, техничке спецификације и
критеријуми за доделу уговора не мењају. Ако наручилац
одлучи да у преговарачки поступак позове само и све
понуђаче који су учествовали у отвореном, рестриктивном или
квалификационом поступку или конкурентном дијалогу да
допуне своје понуде, тако да их учине прихватљивим, није
дужан да објави позив за подношење понуда.
Наручилац је предмет јавне набавке покренуо кроз отворени
поступак бр. ДУСЖШ-ЈНД-02/16, који је објављен на Порталу
јавних набавки и на интернет страници Наручиоца дана
11.03.2016.године. Јавно отварање понуда одржано је дана
11.04.2016. године и на истом је Комисија за јавне набавке
Наручиоца у поменутом поступку јавне набавке констатовала
да је благовремено, односно до дана 11.04.2016. године до
09:30 часова пристигла једна понуда.
Комисија за јавну набавку констатовала је да је пристигла
понуда неприхватљива јер прелази износ процењене
вредности набавке. Сходно томе, Наручилац је донео Одлуку
о обустави поступка јавне набавке бр.594 од 20.04.2016.
године

Процењена вредност јавне набавке

2.648.800,00 динара без ПДВ-а

Број примљених понуда

1

-највиша

3.109.600,00

-најнижа

3.109.600,00

Понуђена цена :
Понуђена цена код
прихватљивих понуда :

-највиша
-најнижа

3.109.600,00

3.109.600,00

Део или вредност уговора који ће се извршити
преко подизвођа:
Основни подаци о понуђачу и понуди којој је
додељен уговор:

/

„МАКОВИЦА“ А.Д.-Младеновац, ул. Савића млин бр.9
Датум доношења
Период важења уговора
Подаци о начину и року за подношење захтева за
заштиту права

Остале информације:

До краја истека уговорене вредности од 12 месеци
Свако лице које има интерес да закључи уговор о конкретној
јавној набавци, а сматра да поступак није у свему спроведен у
складу са Законом о јавним набавкама и важећим прописима
може Наручиоцу поднети Захтев за заштиту права у току
целог поступка јавне набавке против сваке радње Наручиоца,
осим ако Законом није другачије одређено. Захтев за заштиту
права може се поднети у роковима и на начин предвиђеним
чл.149 ЗЈН.
/

