Република Србија
МИНИСТАРСТВО СПОЉНИХ ПОСЛОВА
Одељење за имовинско-правне и заједничке послове
Број: 2479-13/16
Датум: 19. децембар 2017. године
Београд
ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОКРЕТАЊУ ПРЕГОВАРАЧКОГ ПОСТУПКА БЕЗ
ОБЈАВЉИВАЊА ПОЗИВА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

Назив наручиоца:

Министарство спољних послова

Адреса наручиоца:

Београд, ул. Кнеза Милоша бр. 24-26

Интернет страница наручиоца:

www.mfa.rs

Врста наручиоца:

Орган државне управе

Врста поступка јавне набавке:

Преговарачки
поступак
без
објављивања позива за подношење
понуда – редни број ЈН 27/2017

Врста предмета:

Радови

Извођење
грађевинско
занатских
радова на текућем одржавању објеката
Министарства
спољних
послова
(молерско
фарбарских
радова,
водоинсталатерских
радова,
столарских, браварских и други
занатских интервенција)
Опис предмета набавке, назив и 45410000 - Малтерисање
45420000 - Радови на уградњи
ознака из општег речника набавке:
столарије
45430000 - Постављање подних и
зидних облога
45440000 - Бојадерски и стакларски
радови
45450000
Остали
завршни
грађевински радови
Основ за примену преговарачког поступка и подаци који оправдавају
његову примену

Основ: Чланом 36. став 1. тачка 1) Закона о јавним набавкама прописано је да
наручилац може спроводити преговарачки поступак без објављивања позива за
подношење понуда, ако у отвореном, односно рестриктивном поступку није
добио ниједну понуду, односно ниједну пријаву или су све понуде
неодговарајуће, под условом да се првобитно одређен предмет јавне набавке и
услови за учешће у поступку, техничке спецификације и критеријуми за доделу
уговора, односно оквирног споразума не мењају.
Разлог за примену: Наручилац је за предметну јавну набавју спровео отворени
поступак у складу са чланом 32. Закона о јавним набавкама и исти обуставио
Одлуком о обустави, број: 2479-8/16 од 17. новембра 2017. Године, како у
остављеном року од 30 дана није примио ниједну понуду.
Имајући у виду да важећи уговор о текућем одржавању објекта
Министарства спољних послова, важи до 20. децембра 2017. године, наручилац
се определио да искористи законску могућност и за предметну набавку спроведе
преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда у складу са
чланом 36. став 1. тачка 1) Закона о јавним набавкама.
GODJOS KRAFT 78 DOO, Драгољуба
Стојановића 14, леви прилаз, Београд
DRVOIMPEX-INŽENJERING
DOO
Назив и адреса лица којима ће
BEOGRAD, Војводе Степе 114-116,
наручилац
послати
позив
за
Београд
подношење понуда
IZOLINVEST doo, Волгина 73, Београд
Građevinsko preduzeće MORAVA IN
doo, Призренска 4, Крушевац

