ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОКРЕТАЊУ ПРЕГОВАРАЧКОГ ПОСТУПКА
БЕЗ ОБЈАВЉИВАЊА ПОЗИВА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
Назив наручиоца:

Управа за заједничке послове републичких органа

Адреса наручиоца:

Београд, Немањина 22-26

Интернет страница
наручиоца:

www.uzzpro.gov.rs

Врста наручиоца:

Органи државне управе

Врста поступка јавне
набавке:

Преговарачки поступак без објављивања позива за
подношење понуда јавне набавке број 115/2014

Врста предмета:

Услуге

Опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке
Набавка услуга сервисирања издувних система за све врсте возила са
уградњом резервних делова.
Назив и ознака из општег речника: 50110000 -9 – Услуге поправки и
одржавања моторних возила и припадајуће опреме.
Основ за примену преговарачког поступка и подаци који оправдавају његову примену:
Члан 36. став 1. тачка 1) Закона о јавним набавкама ("Службени гласник
РС", број 124/2012)
Управа за заједничке послове републичких органа, као Наручилац је на
основу Одлукe о покретању отвореног поступка број: 404-02-1052/201401од 15.05.2014. године, спровела је отворени поступак јавне набавке
број 79/2014, чији је предмет набавка услуга сервисирања издувних
система за све врсте возила са уградњом резервних делова.
За предметну јавну набавку Наручилац jе oбјавио позив за подношење
понуде и конкурсну документацију на Порталу јавних набавки и на
интернет страници Наручиоца.
Имајући у виду да у предметном поступку није била достављена ниједна
понуда, те нису били испуњени услови за доношење Одлуке о додели
уговора, Наручилац је Одлуком број: 404-02-1052/2014-01 од 27.06.2014.
године обуставио поступак јавне набавке.

Назив и адреса лица коме ће наручилац послати позив за подношење понуде:
У преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуде,
Наручилац ће позвати следеће понуђаче:
1) „ГАЗЕЛА КОМЕРЦ“, Београд, Јованке Радаковић 72А;
2) „АУСПУХ СЕРВИС КУЛИЋ“, Београд, Мије Ковачевића 1/2;
3) „АУТО СЕРВИС МАЦУРА“д.о.о, Нови Београд, Тошин бунар 232Б;
4) „АУТО ЦЕНТАР ПАВЛОВИЋ“, Београд, Јужни булевар 57;
Наручилац сматра да наведени понуђачи могу својим техничким и
кадровским капацитетима благовремено и квалитетно извршавати
услуге које су предмет јавне набавке.
Остале информације:
Рок за достављање понуда истиче 18.08.2014. године у 11,00 часова.
Jавно отварање понуда одржаће се дана 18.08.2014. године у 11,30
часова.
Поступак преговарања одржаће се 19.08.2014.године у 10,00 часова у
Управи за заједничке послове републичких органа, Београд, Немањина
22-26, I спрат, канцеларија бр. 1.

