ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОКРЕТАЊУ ПРЕГОВАРАЧКОГ ПОСТУПКА
БЕЗ ОБЈАВЉИВАЊА ПОЗИВА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

Назив наручиоца:

Mинистарство за рад, запошљавање, борачка и социјална
питања

Адреса наручиоца:

Немањина 22-26

Интернет страница наручиоца:

http://www.minrzs.gov.rs/cir/

Врста наручиоца:

Органи државне управе

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:
Набавка хране за мигранте који се налазе у прихватно-смештајним центрма на територији
Републике Србије
ОПН 15000000- Храна, пиће, дуван и сродни производи

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:
Члан 36. став 1. тачка 3. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС", број 124/12,
14/15 и 68/15), предвиђа да наручилац може спроводити преговарачки поступак без
објављивања позива за подношење понуда 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 рестиктивни поступак.Основ за покретање преговарачког поступка без
објављивања позива за достављање понуда је обезбеђивање хране за мигранте смештене у
прихватно-смештајним центрима на територији РС, а како би се обезбедили предуслови за
пружање адекватне и квалитетне подршке наведеним лицима.Набавка се спроводи у оквиру
реализације пројекта "Хуманитарна помоћ Републике Кореје у Србији у 2017. години", на
који је сагласност дала Влада РС својим закључком 05 број 337-1630/2017 од 23.02.2017.
године.
У складу са наведеним, наручилац покреће преговарачки поступак без објављивања јавног
позива у складу са чланом 36. став 1. тачка 3) Закона, на основу Мишњења Управе за јавне
набавке број 404-02-1178/17 од 11.04.2017.

Назив и адреса лица којима ће наручилац послати позив за подношење понуда:
1. Gozba d.o.o.
Војка, Цара Душана 192
Пиб: 104120435
Матични број: 200951199
Контакт: Александар Кељановић
Телефон: 022/2301-311
И-мејл адреса: gozbavojka@open.telekom.rs
2. Алфа 3 М д.о.о.
Гундулићева 18, Нови Сад
Пиб: 105160119
Матични број: 20326328
Контакт: Зоран Мушицки
Телефон: 021/644-7267
И-мејл адреса: alfa3m.ns@gmail.com
3. Bookmark d.o.o.
Светозара Марковића 79, Београд
Пиб: 100284106
Матични број: 17373617
Контакт: Зоран Чапрић
Телефон: 011/362-0913
И-мејл адреса: bookmark@mts.rs

Остале информације:
контакт особа:
Маша Ковачевић masa.kovacevic@minrzs.gov.rs

