
ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОКРЕТАЊУ ПРЕГОВАРАЧКОГ ПОСТУПКА 
БЕЗ ОБЈАВЉИВАЊА ПОЗИВА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

Назив наручиоца: 

Адреса наручиоца: 

Интернет страница наручиоца: 

Врста наручиоца: 

Врста предмета:

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:

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:

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

Остале информације:
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	Text7: Примењује се преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда, сходно члану 36. став 1. тачка 2) Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр.124/12 и14/15) из следећих разлога:Оснивач Информативног центра за пословну стандардизацију и сертификацију – АП Војводина, је у складу са оснивачким актом – Одлуком о оснивању Информативног центра за пословну стандардизацију и сертификацију („Службени лист АПВ“, бр. 14/2009 и 39/2013) обезбедио пословни простор за почетак рада Центра  у згради  „ДНЕВНИК“ ХОЛДИНГ АД – у реструктуирању 21000 Нови Сад Булевар ослобођења 81. од 2011.године. На основу Уговора о закупу пословног простора број 109  361-4/2011 од 15.04.2011.године и Уговора о закупу пословног простора број I–01–21/2012 од 14.09.2012.године,Центар  користи пословни простор укупне површине од 245,10 м2 а који се састоји се од једне просторије површине 165,10 м2 (десно од улаза) и две просторије укупне површине 80 м2 = 29 м2 + 51 м2 ( лево од улаза) ради обављања своје регистроване делатности. У сврху прилагођавања простора у истом је извршено извођење инфраструктурних радова сходно потребама и стандардима Центра у складу са специфичношћу делатности Центра као и опремање истог.Простор површине 165,10 м2, као једна целина, прилагођен је како раду запослених у Центру тако и пре свега корисницима услуга Центра,уз могућност прилагођавања и мењана облика зависно од броја корисника и врсте догађаја, док је простор од 80 м2 прилагођен за учионички простор и преводилачку собу.У реновирање и опремање ( намештај прилагођен простору са могућношћу монтаже и демонтаже и другачијег организовања простора зависно од догађаја за који је у свакој конкретној прилици намењен, рачунарска опрема, електричне инсталације и ИТ мрежа, преводилачки бежични систем, радови на изради и одржавању ентеријера – подови и зидови и др.) уложено је око 4.000.000,00 динара.Део је финансиран из програма ИПА а део из средстава Центра.Изнајмљивање другог пословног простора било би нецелисходно и неекономично с обзиром на уложена средства и свако пресељење би захтевало додатна материјална средства и улагања која у овом моменту нити оснивач може да обезбеди Центру нити Центар има, а тешко да би се нашо сличан простор у који би се набављена опрема уклопила. Потреба Центра је да и у 2015.години, у складу са ЗЈН,користи наведени пословни простор као закупац.На основу члана 36. став 2.ЗЈН Центар се обратио Управи за јавне набавке са захтевом за мишљење  о основаности примене преговарачком поступка из члана 36. став 1. тачка 2) ЗЈН са одређеним понуђачем - „ДНЕВНИК“ ХОЛДИНГ АД – у реструктуирању 21000 Нови Сад Булевар ослобођења 81. те добио позитивно мишљење број 404-02-533/15 од 20.02.2015.године,које је примио 26.02.2015.године, за спровођење преговарачког поступка сходно члану 36. сав 1. тачка 2) ЗЈН са понуђачем „ДНЕВНИК“ ХОЛДИНГ АД – у реструктуирању 21000 Нови Сад Булевар ослобођења 81. ради закупа пословног простора у Новом Саду Булевар ослобођења 81 спрат 10. укупне површине 245,10 м2.                                                                          
	Text8: Позив за подношење понуда Наручилац ће упутити  следеће лицу:„ДНЕВНИК“ ХОЛДИНГ АД – у реструктуирању 21000 Нови Сад Булевар ослобођења 81.                                                                      
	Text9: Понуда се даје на српском језику.Понуда са варијантама није дозвољена.Рок за подношење понуда је 11.03.2015. године до 13,00 часова.Благовременом ће се сматрати све понуде које стигну на адресу Наручиоца (буду примљене у писарницу Наручиоца) до 11.03.2015. године до 13,00 часова.Отварање понуда и преговарање обавиће се у просторијама Наручиоца, у Новом Саду, Булевар ослобођења 81/X, дана 11.03.2015. године, у 14:00 часова. Отварање понуда је јавно.Рок важења понуде не може бити краћи од 30 дана од дана отварања понуда.


