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:

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:
ГРАЂЕВИНСКИ МАТЕРИЈАЛ 2018. год.
Назив и ознака из општег речника набавке:
- грађевински материјали и припадајући производи – 44100000

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. 1229 од 17.08.2018. године покренут је отворени поступак за јавну набавку
добара: Грађевински материјал 2018. год. Поступак је био обликован у 5 партија, спроведен
по Позиву за подношење понуда бр. 68, објављеном на Порталу јавних набавки и интернет
страници наручиоца дана 27.09.2018. године, као и на Порталу службених гласила и базе
прописа.
У року за подношење понуда до дана 30.10.2018. год. до 10,00h, утврђено је да је за партију
бр. 5 наручилац добио све неприхватљиве понуде, док за партију бр. 2 није пристигла
ниједна понуда, те нису били створени услови за доделу уговора по чл. 107. ЗЈН.
Из наведеног разлога, у складу са чланом 36. став 1. тачка 1. ЗЈН, одлучено је да се за партију
бр. 2: Грађевински материјал – ШГ “Сомбор”, приступи преговарачком поступку без
објављивања позива за подношење понуда.
Партија бр. 5 неће бити предмет покретања овог поступка јавне набавке.

Назив и адреса лица којима ће наручилац послати позив за подношење понуда:
1) “Vip group” доо
Филипа Кљајића 65
Сомбор;
2) “Džimi commerce” доо
Милоша Обилића бб
Пригревица;
3) “Central line” доо
Стевана Опачића 16
Београд – Раковица.
Остале информације:

