ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОКРЕТАЊУ ПРЕГОВАРАЧКОГ ПОСТУПКА
БЕЗ ОБЈАВЉИВАЊА ПОЗИВА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
Апелациони суд у Београду
Назив наручиоца:
Београд, Немањина 9
Адреса наручиоца:
Интернет страница
http://www.bg.ap.sud.rs/
наручиоца:
Правосудни орган
Врста наручиоца:
Преговарачки поступак без објављивања позива за
Врста поступка јавне
подношење понуда јавне набавке број 1/2014
набавке:
Услуге
Врста предмета:
Опис предмета, ознака из класификације делатности, односно назив и ознака из општег
речника набавке:
Предмет јавне набавке је набавке је услуга штампања образаца (ПП
1/2014).
Назив и ознака из општег речника: 79820000 Услуге у вези са
штампањем.
Основ за примену преговарачког поступка и подаци који оправдавају његову примену:
Члан 36. став 1. тачка 3) Закона о јавним набавкама ("Службени гласник
РС", број 124/2012) и Мишљење Управе за јавне набавке, број: 404-02469/14 од 14.02.2014. године
Преговарачки поступак примењује се због изузетне хитности
проузроковане ванредним околностима, тј. непредвиђеним догађајима
чије наступање није зависило од воље наручиоца, нити је наручилац
могао да их предвиди и због којих наручилац није могао да поступи у
роковима одређеним за отворени поступак.
Назив и адреса лица којима ће наручилац послати позив за подношење понуда:
- „СВ ЕКСПОРТ-ИМПОРТ“ д.о.о. Стара Пазова, Партизанска бр. 74.
- СЗР „ШТАМПАРИЈА С“, 11273 Батајница, Севастократора Дејана 34.
- „БОРОТЕХНА“ д.о.о, 11222 Београд, Радомира Марковића 22.
- ЈП „Службени гласник“, ШТАМПАРИЈА „ГЛАСНИК“, Београд,
Лазаревачки
Друм бр. 13-15.
- ДОО „КОМАЗЕЦ“, 22320 Инђија, Краља Петра I бб.
- Друштво за графичку делатност, трговину и производњу
„ГРАФИПРОФ“
ДОО, Београд, Браће Крсмановића бр. 23.
Остале информације:
Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште.
Уколико понуђач понуду подноси путем поште мора да обезбеди да иста
буде примљена од стране наручиоца до назначеног датума и часа.
Понуде се достављају у писаном облику на српском језику у затвореној
коверти или кутији, затворене на начин да се приликом отварања понуде
може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара.
Понуде се достављају на адресу: Апелациони суд у Београду, Београд,
Немањина 9, међуспрат, канцеларија бр. M-33. Коверат или кутија са
понудом на предњој страни мора имати писани текст "ПОНУДА-НЕ
ОТВАРАЈ", назив и број јавне набавке, а на полеђини назив, број
телефона и адреса понуђача.
Неблаговременом ће се сматрати понуда која није примљена од стране
наручиоца до назначеног датума и часа.
Наручилац ће, по oкончању поступка јавног отварања понуда, вратити
понуђачима, неотворене, све неблаговремено поднете понуде, са
назнаком да су поднете неблаговремено.
Понуђач може да поднесе само једну понуду.
Рок за достављање понуда истиче 20.03.2014. године у 10,00 часова.

Jавно отварање понуда одржаће се дана 20.03.2014. године у 10,30
часова.
Поступак преговарања одржаће се 20.03.2014. године у 11,15 часова у
Апелационом суду у Београду, Београд, Немањина 9, међуспрат,
судница бр. 4.

