ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОКРЕТАЊУ ПРЕГОВАРАЧКОГ ПОСТУПКА
БЕЗ ОБЈАВЉИВАЊА ПОЗИВА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

Назив наручиоца:

Општинска управа Бор

Адреса наручиоца:

Бор, ул. Моше Пијаде бр. 3

Интернет страница наручиоца:

www.opstinabor.rs

Врста наручиоца:

Градска и општинска управа

Врста предмета:

Добра

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:
Опис предмета јавне набавке:
Предмет јавне набавке је набавка стручне литературе за редовне потребе и усавршавање запослених за
2018. годину у преговарачком поступку без објављивања позива за подношење понуда , разврстано у четри
партије и то:
- Партија 1) стручна литература која се састоји од три часописа и то: Билтен буџетско рачуноводство,Правни
саветник и Подседник за директора, (два примерка) од издавача и дистрибутера - НИП „Образовни
информатор“ д.о.о. Београд
- Партија 2) стручна литература - „Саветник“ часопис за буџетски систем - од издавача и дистрибутера
Завод за унапређење пословања д.о.о. Београд
- Партија 3) стручна литература – часопис „Савремена пракса - Школа“ од издавача и дистрибутера
Пословни Биро, Београд
- Партија 4) електронско издање - електронска правна база података „ Paragraf Lex“ од издавача и
дистрибутера Paragraf Lex d.o.o. Нови Сад
- назив и ознака из општег речника набавке: 22212000 – периодичне публикације
- редни број – ЈН ОУ 3-Д/2017

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:
За законит и успешан рад запослених неопходна је набавка наведене потребне стручне
литературе и часописа коју могу да испоруче само издавачи истих као једини и искљјучиви
издавачи и дистрибутери тражених издања.
Понуђачи су доставили Потврду Завода за интелектуалну својину-Београд и Изјаву да
су једини издавачи и дистрибутери наведене стручне литературе и часописа.
Из тог се разлога, стекли услови да се покреће преговарачки поступак по члану
36.став 1.тачка 2) (ако због техничкох,односно уметничких разлога предмета јавне набавке
или из разлога повезаних са заштитим искључивих права набавку може извршити само
одрђени понуђач), и то по прeтходно добијеном позитивном Мишљењу о основаности
примене преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда од Управе
за јавне набавке број: 404-02-314/2018, од 30.01.2018 . године.

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

За Партију 1) НИП-а „Образовни информатор“ д.о.о. Београд, ул.Цара Лазара 5 -7
За Партију 2) Завод за унапређење пословања д.о.о. Београд, ул. Устаничка бр.64/14
За Партију 3) Пословни Биро, Београд, ул. Опленачка 24/Е
За Партију 4) Paragraf Lex d.o.o. Нови Сад, ул. Јована Бошковића 5/1/2,

Остале информације:

