На основу члана 55. стav 1. тачка 7. и члана 57. Закона о јавним набавкама ("Сл.
гласник РС" број 124/2012, 14/2015 и 68/2015):
ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ "ВОЈВОДИНАШУМЕ"
21131 Петроварадин, Прерадовићева 2
интернет страница http://www.vojvodinasume.rs
објављује
Обавештење о покретању поступка
(преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда)
Редни број јавне набавке 100/19
Покренут Одлуком наручиоца број 1530 од 06.11.2019.

Опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке:
Предмет јавне набавке су добра - ХРАНА ЗА ДИВЉАЧ зрнаста и кабаста 2019. год. за партију број 1 (зоб – за потребе ШГ „С. Митровица“)
Назив и шифра из општег речника набавке:
зоб (овас) – 03211600;
Основ за примену преговарачког поступка и податке који оправдавају његову
примену:
Предметна јавна набавка се спроводи у преговарачком поступку без
објављивања позива за подношење понуда по чл. 36. став 1. тачка 1. ЗЈН, у складу
са Законом и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. Одлуком број 998
од 06.08.2019. покренут је отворени поступак за јавну набавку добара ХРАНА ЗА
ДИВЉАЧ зрнаста и кабаста 2019. год. Поступак је био обликован у 11 партија,
спроведен по Позиву за подношење понуда бр. 58, објављеном на Порталу јавних
набавки и инернет страници наручиоца дана 29.08.2019. као и на порталу службених
гласила и базе прописа. У року за подношење понуда, до дана 30.09.2019. до 10,00
часова, утврђено је да за партију број 1 није пристигла ниједна понуда, те нису били
створени услови за доделу уговора по члану 107. ЗЈН.
Из наведеног разлога, у складу са чланом 36. став 1. тачка 1. ЗЈН, одлучено је да се
за партију број 1 (зоб – за потребе ШГ „С. Митровица) приступи преговарачком
поступку без објављивања позива за подношење понуда.
Назив и адреса лица којима ће наручилац послати позив за подношење понуда:
Наручилац ће позив за подношење понуда упутити следећим потенцијалним
понуђачима:
 „SIT SYSTEMS“ доо, Београд, Милана Ракића 1;
 „КОНЗУЛ“ доо, Нови Сад, Стевана Мусића 1;
 ПГ „ СЛАВИЦА КАНГРГА“ Криваја, М. Тита 3/17.

