
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: Члан 36.став 1.тачка 3.Наручилац је одлуком број број  4780 од  21.09.2016.године покренуо отворени поступак јавне набавке добара Д-54/16  :Кромпир,  са процењеном вредношћу у износу од 12.600.000,00 дин без ПДВ-а ,на бази процењених количина за период од горину дана, а пре истека рока на који је закључен претходни уговор за предметна добра.У року за подношење понуда ,заинтересовано лице регистровано пољопривредно газдинство,Ајдачић Спасоје Мршинци,Чачак  поднело је захтев за заштиту права број број 5715 од 31.10.2016.године на конкурсну документацију.Уз наведени захтев ,подносилац захтева није доставио доказ о  уплати таксе из члана 156 ЗЈН. .Сагласно члану151.став 2. ЗЈН, наручилац је закључком бр. 5739  од 01.11.2016.године одбио наведени захтев ,као неуредан.За овим,  наручилац се дописом број 6239  од 25.11.2016.године обратио Републичкој комисији за заштиту права захтевом за информацију да ли је заинтересовано лице поднело Републичкој комисији жалбу на наведени закључак,а ради даљег поступања наручиоца,имајући у виду одредбе члана 150,став1. ЗЈН који прописује да У случају поднетог захтева за заштиту права наручилац не може донети одлуку о додели уговора,  нити може закључити уговор о јавној набавци пре доношења одлуке о поднетом захтеву за заштиту права.У међувремену ,  Решењем број 4-00-1565/2016 од 28.11.2016.године , код наручиоца заведеним под бр.6562 од 09.12.2016.године , код наручиоца заведеним под бр.6562 од 09.12.2016.године,  Републичка комисија је  поништила закључак наручиоца Установе Студентски центар“Београд“ бр.5739 од 01.11.2016.године ,  којим је као неуредан одбачен захтев за заштиту права  подносиоца захтева Регистровано пољопривредно газдинство, Ајдачић Спасоје Мршинци, Чачак, поднет у предметном поступку јавне набавке.За овим, наручилац је доставио републичкој комисији одговор на поднети захтев за заштиту права 23.12.2016.године.Поступак заштите права је  у току.У међувремену је истекао претходно закључени уговор за испоруку  кромпира .
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