
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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	Text5: Предмет јавне набавке је набавка услуга сервисирања и одржавања возила са уградњом резервних делова за програм ЗАСТАВА, ЛАДА и ФИАТ на територији града Суботице. Назив и ознака из општег речника набавке:  50112000 - Услуге поправке и одржавања аутомобила.
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	Text7: Јавна набавка се спроводи у преговарачком поступку без објављивања позива за подношење понуда у складу са чланом 36. став 1. тачка 1 Закона  о јавним  набавкама („Сл. Гласник  РС” бр. 124/2012)  с обзиром да Наручилац у спроведеном отвореном поступку за Партију број 2-редовно сервисирање и текуће одржавање возила за програм  ЗАСТАВА, ЛАДА и ФИАТ на територији града Суботице, није добио ни једну понуду. Како је у поменутом члану Закона прописано следеће: „Наручилац може спроводити преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда:
1) ако у отвореном, односно рестриктивном поступку није добио ниједну понуду, односно ниједну пријаву или су све понуде неодговарајуће, под условом да се првобитно одређен предмет јавне набавке и услови за учешће у поступку, техничке спецификације и критеријуми за доделу уговора не мењају“, Наручилац није мењао конкурсну документацију, услове, техничке спецификације и критеријуме за доделу уговора из предходно спроведеног отвореног поступка.
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