
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: услугаНазив и ознака из општег речника набавке:1.услуга припремања оброка 55321000, услуга кувања оброка 553220002.услуга одржавања 50800000 разне услуге одржавања и поправки, 9090000 услуга чишћења и санитарије                                                                                                                        
	Text6: Наручилац не спроводи преговарачки поступак из члана 36. став 1. тач. 3.Закона
	Dropdown1: [Просвета]
	Dropdown2: [Услуге]
	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.2181/01 од 06.08.2015.-Образложење:Финансијским планом за 2015.није нам одобрено довоњно средстава за за ову услугу. Средства су нам била довољна за ову набавку за склапање уговора до 31.08.2015. године.Тренутно су сви уговори близу извршења и континуитет исхране деце доведен је у питање, као и одржавање хигијене.   Оснивач нам је одобрио промену апропријација, тако да је позиција плата у финансијском плану умањена у износу од 1.900.000 динара , а за исти износ је увећана ова позиција.Упоредо са овим поступком покренули смо и отворени поступак .Са овим поступком премостит ћемо период  до његове  реализације. 
	Text8: •"Квит " д.o.o. из  Бајмока, улица ЈНА бр. 27
	Text9: Понуда се даје на српском језику;Понуда са варијантама није дозвољена;Рок за подношење понуда је 25.08.2015. године;Благовременом понудом сматраће се све понуде које стигну на адресу Наручиоца до 25.08.2015. године до  09.00 часова;Отварање понуда обавиће се у просторијама Наручиоца (библиотека); У 9,30 часова.преговарање ће се обавити након  отварања понуда.


