ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОКРЕТАЊУ ПРЕГОВАРАЧКОГ ПОСТУПКА
БЕЗ ОБЈАВЉИВАЊА ПОЗИВА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

Назив наручиоца:

ПУ ''Нада Наумовић'' Крагујевац

Адреса наручиоца:

Саве Ковачевића бр. 30 Крагујевац

Интернет страница
наручиоца:

www.nadanaumovic.rs

Врста наручиоца:

установа

Врста поступка јавне
набавке:

Преговарачки поступак без објављивања позива за
подношење понуда јавне набавке

Врста предмета:

Набавка добара

Oпис предмета јавне
набавке, назив и ознака
из општег речника
набавке
Број и датум закључења
првобитно закљученог
уговора у случају
преговарачког поступка
из члана 36. став 1 тачка
4) и 5) Закона

набавка намирница: хлеб, брашно и прерађевине од
житарица,
ОРН: 15810000, 15612000

Основ за примену
преговарачког поступка
и податке кји
оправдавају његову
примену

/

Предметна јавна набавка се спроводи у
преговарачком поступку без објављивања позива за
подношење понуда, у складу са Законом о јавним
набавкама.
Основ за примену преговарачког поступка без
објављивања позива за подношење понуда садржан је у
члану 36. став1. тачка 3) који прописује да наручилац
може спровести јавну набавку у наведеном поступку ако
због изузетне хитности проузроковане ванредним
околностима или непредвиђеним догађајима, 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.
Понуђач ''Маковица'' А. Д Младеновац , ул. Савића Млин

број 9, са којим је Установа имала склопљен уговор о
јавној набаци намирница – хлеб, брашно прерађевине од
житарица је прекинуо испоруку без икаквог званичног
обавештења.
Како са понуђачем није могао да се оствари никакав
контакт представници установе изашли су на терен и
утврдили да је предузеће затворено и да нема
запослених. Овакво понашање
понуђача довело је
установу у тешку ситуацију јер су наведене намирнице
свакодневна потреба наручиоца за исхрану деце.
Установа у свом сатаву има 9 вертића у којима борави
око 2000 деце (јасленог и вртићког узраста).
Установа
је тренуто у поступку спровођења јавне
набавке намирница за 2020 /21 годину.
Наручилац је поднео захтев за мишљење о
основаности примене преговарачког поступка без
објављивања позива за подношење понуда Управи за
јавне набавке и поступио у складу са чланом 36. став
6.Закона.
Наручилац
ће
обезбедити
конкуренцију,
позивањем више лица да учествују у поступку и да ће
обезбедити да уговорена цена не буде већа од
упоредиве тржишне цене као и да ће са дужном пажњом
проверавати квалитет предмета јавне набавке.

Назив и адреса лица
којима ће наручилац
послати позив за
подношење понуда

1.'' Дон Дон'' ул. Војводе Путника бр.70 Крагујевац
2. ''Pepercino'' Косовска 12 Параћин
3. ''Извор'' Видовданска бр 8 Параћин

