ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОКРЕТАЊУ ПРЕГОВАРАЧКОГ ПОСТУПКА
БЕЗ ОБЈАВЉИВАЊА ПОЗИВА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

Назив наручиоца:

ЈП „Војводинашуме“

Адреса наручиоца:

21131 Петроварадин, Прерадовићева 2

Интернет страница наручиоца:

www.vojvodinasume.rs

Врста наручиоца:

Државна јавна предузећа

Врста предмета:

Услуге

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:
СЕРВИСИРАЊЕ И ОДРЖАВАЊЕ ВОЗИЛА, МЕХАНИЗАЦИЈЕ, МАШИНА,
УРЕЂАЈА, ЊИХОВИХ КОМПОНЕТИ И ДР. 2017. год.
Назив и ознака из општег речника набавке:
- услуге поправки, одржавања и сродне услуге за возила и припадајућу опрему - 50100000
- ремонт и поправка – ИА23

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:
Одлуком бр. 1331 од 15.08.2017. године покренут је отворени поступак за јавну набавку
услуга: Сервисирање и одржавање возила, механизације, машина, уређаја, њихових
компоненти и др. 2017. год. Поступак је био обликован у 35 партија, спроведен по Позиву за
подношење понуда бр. 70, објављеном на Порталу јавних набавки и интернет страници
наручиоца дана 16.10.2017. године, као и на Порталу службених гласила и базе прописа.
После утврђеног рока за подношење понуда дана 16.11.2017. год. константовано је да до
09,00х – као крајњег рока за достављање понуда истога дана, за партије бр. 13, 16, 17, 22, 24,
26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 и 35 није пристигла ниједна понуда, те нису били створени услови за
доделу уговора по чл. 107. ЗЈН.
У складу са чланом 36. став 1. тачка 1. ЗЈН, одлучено је да се приступи преговарачком
поступку без објављивања позива за подношење понуда.
Партија бр. 35 неће бити предмет набавке овог поступка.

Назив и адреса лица којима ће наручилац послати позив за подношење понуда:
1. ТП „Пољоауто“ доо, Вука Караџића 34, Шид;
2. „Агроцесла“доо, Руменачки пут 5, Руменка;
3. „Еко тех плус“ доо, Краља Александра Карађорђевића 16 А, Сремска Митровица;
4. „DDM company“ доо, Др Светислава Касапиновића бр. 9, Н. Сад;
5. “Цуби 2”, Булевар Војводе Степе,бр. 36А, Н. Сад;
6. “Тргоауто” ул. 19 октобра, бр. 18, Србобран;
7. “Truck servis 022”, ул. Панонска бр. 24, Стара Пазова;
8. “Клима хоп” Николе Тесле,бр. 25, Бегеч;
9. “АМС Магнет” ул. Вељка Петровића, бр. 18, Сомбор;
10. “ДИЗЕЛ ТЕХНИКА АНУШИЋ”, Димитрија Туцовића бр. 94, Панчево;
11. СЗТР ”КОЛЕ”, Радмиле Ћосић 7, Трстеник,
12. “Тахосервис” Стефана Дечанског 18, Нови Сад.

Остале информације:
Предмет јавне набавке представљају партије бр. 13, 16, 17, 22, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31 и 32,
из претходно спроведеног отвореног поступка по позиву за подношење понуда 70.

