
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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	Text1: Предшколска установа "Наша радост" Суботица
	Text2: Адреса: ул. Антона Ашкерца  бр. 3, 24000 Суботица
	Text3: www.nasaradost.edu.rs
	Text5: Предмет јавне набавке су: добраНазив и ознака из општег речника набавке:Партија 1: Пилеће месо, производи и прерађевине од меса                  15112130-пилеће месо, 15100000 - месо и месни производи Партија 2: Воће и поврће,                  15303000- воће и поврће 
	Text6: Наручилац не спроводи преговарачки поступак из члана 36. став 1. тач. 3.Закона
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	Dropdown2: [Добра]
	Text7: Примењује се преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда сходно члану 36. став 1. тачка 3) Закона о јавним набавкама-због изузетне хитности ,на основу траженог Мишљења од Управе за јавне набавке бр.1668/01 од 16.06.2015.-Образложење:Финансијским планом за 2015.није нам одобрено довоњно средстава за набавку намирница. Средства су нам била довољна за набавку намирница и за склапање уговора само на 4 месеца.Тренутно су сви уговори близу извршења и континуитет исхране деце доведен је у питање.   12.06.2015.Оснивач нам је одобрио промену апропријација, тако да је позиција плата у финансијском плану умањена у износу од 9.000.000 динара , а за исти износ је увећана позиција намирница. Са овим средствима премостит ћемо период до планираног  ребаланса и потписати нове уговоре до септембра.У ППБОЈП 3/15  нисмо закључили уговор за  две партије . 
	Text8: • Група универехпор - Tргопромет АД  Адреса: Сегедински пут, број 80 из Суботице,• "Натура"д.о.о., aдреса: Јована Цвијића бр.10 из Суботице• "Суботица Рода", Сегедински пут 92., Суботица
	Text9: Понуда се даје на српском језику;Понуда са варијантама није дозвољена;Рок за подношење понуда је 09.07.2015. године;Благовременом понудом сматраће се све понуде које стигну на адресу Наручиоца до 09.07.2015. године до  08.30 часова;Отварање понуда обавиће се у просторијама Наручиоца (библиотека); У 9,00 часова.преговарање ће се обавити након  отварања понуда.


