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 27/2013

Врста предмета:

Добра

Опис предмета, ознака из класификације делатности, односно назив и ознака из
општег речника набавке:
Предмет јавне набавке је набавка трајних сувомеснатих
производа за потребе Сектора за угоститељске услуге; ПП
27/2013
Ознака из општег речника: Производи животињског порекла,
месо и месни производи 15100000.
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 124/2012) и Мишљење Управе за јавне набавке,
број: 404-02-2589/13 од 20.11.2013. године
Назив и адреса лица којима ће наручилац послати позив за подношење понуда:
- СЗТР „Ђурђевић“, Суботише, Пећинци, улица
Индустријска зона бб,
- „Агро папук“ д.о.о, Кукујевци, улица Цара Лазара 4,
- „ДВ Аваком“, Београд, улица Бела земља 98а и
- „Калик“ д.о.о, Нови Београд, улица Нехруова 53а
Остале информације:
Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште.
Уколико понуђач понуду подноси путем поште мора да обезбеди
да иста буде примљена од стране наручиоца до назначеног датума
и часа.
Понуде се достављају у писаном облику на српском језику у
затвореној коверти или кутији, затворене на начин да се
приликом отварања понуде може са сигурношћу утврдити да се
први пут отвара.
Понуде се достављају на адресу: Управа за заједничке послове
републичких органа, Београд, Немањина 22-26, I спрат,
канцеларија бр. 14. Коверат или кутија са понудом на предњој

страни мора имати писани текст "ПОНУДА-НЕ ОТВАРАЈ", назив
и број јавне набавке, а на полеђини назив, број телефона и адреса
понуђача.
Неблаговременом ће се сматрати понуда која није примљена од
стране наручиоца до назначеног датума и часа.
Наручилац ће, по oкончању поступка јавног отварања понуда,
вратити понуђачима, неотворене, све неблаговремено поднете
понуде, са назнаком да су поднете неблаговремено.
Понуђач може да поднесе само једну понуду.
Рок за достављање понуда истиче 27.11.2013. године у 10,00
часова.
Jавно отварање понуда одржаће се дана 27.11.2013. године у 10,30
часова.
Поступак преговарања одржаће се 27.11.2013. године у 11,00
часова у Управи за заједничке послове републичких органа,
Београд, Немањина 22-26, I спрат, канцеларија бр. 1.

