ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОКРЕТАЊУ ПРЕГОВАРАЧКОГ ПОСТУПКА
БЕЗ ОБЈАВЉИВАЊА ПОЗИВА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

Назив наручиоца:

Министарство финансија -Управа за јавни дуг

Адреса наручиоца:

Београд, Поп Лукина 7-9

Интернет страница наручиоца:

www. javnidug.gov.rs

Врста наручиоца:

Органи државне управе

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:
Добра: Канцеларијски материјал
ОРН: 30192000-1- Канцеларијски материјал

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:
Основ је члан 36. став 1. тачка 3) ЗЈН - ако због изузетне хитности проузроковане ванредним
околностима или непредвиђеним догађајима, чије наступање не зависи од воље наручиоца,
наручилац није могао да поступи у роковима одређеним за отворени поступак.
Разлози за примену преговарачког поступка произилазе из Закона о регулисању јавног дуга
Републике Србије по основу неисплаћене девизне штедње грађана положене код банака чије је
седиште на територији Републике Србије и њиховим филијалама на територијама бивших
република СФРЈ („Сл.гласник РС”, бр. 108/16), којим је Управа за јавни дуг одређена као носилац
реализације послова исплате јавног дуга према грађанима по основу старе девизне штедње.
Након ступања на снагу Уредбе о поступку за утврђивања права на исплату девизне штедње
грађана дана и Меморандума о сарадњи, који су потписали Министарство финансија и Агенција
за осигурање депозита дана 22. фебруара 2017. године, Управа за јавни дуг је недвосмислено и
јасно задужена за административно-техничке послове пријема, евидентирања и отпремања
поште и друге административне послове, ради чијег обављања је неопходна набавка
канцеларијског материјала. У прилог разлозима који оправдавају хитност, и који спречавају
Управу за јавни дуг да поступи у роковима одређеним за отворени поступка, стоји и чињеница да
је 23. фебруара 2017. године објављен јавни позив за пријаву потраживања. Планирање
предметне набавке није могло бити извршено приликом уноса података у информациони систем
централизованих јавних набавки за 2017. годину јер је Управа за јавни дуг имала обавезу да исту
пријави пре ступања на снагу предметног закона.
Јавна набавка ће се обавити у преговарачком поступку без објављивања позива, сагласно
позитивном мишљењу Управе за јавне набавке број 404-02-737/17 од 20. марта 2017. године и
члану 36. став 1. тачка 3) Закона о јавним набавкама.

Назив и адреса лица којима ће наручилац послати позив за подношење понуда:
„Winning“ д.о.о. Београд, Страхинића бана 74, „Аmphora“ д.о.о. Београд, Војводе Мишића 10,
„Ивађо“ д.о.о. Земун, Стевана Марковића 8.

Остале информације:

