
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:


	Blank Page
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	Text2: Омладинских бригада 1, 11070 Нови Београд
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	Text5: Предмет јавне набавке су услуге закупа пословног простора, редни број 10. Назив и ознака из општег речника набавке: 70220000-услуге давања других непокретности осим стамбених у најам или закуп и допунском речнику Одељак П- услуге изнајмљивања- Група А-услуге изнајмљивања или закупа- РА02-закуп;
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	Text7: Јавна набавка, редни број 10, број 404-02-200/2014-11 спроводи се у преговарачком поступку без објављивања позива за подношење понуда у складу са чланом 36. став 1. тачка 2. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ број 124/2012) и у складу са позитивним мишљењем Управе за јавне набавке број 404-02-596/14 од 27.02.2014. године. 	Управа за заштиту биља користи пословни простор за потребе граничних фитосанитарних инспектора који обављају послове који се односе на: контролу здравља биља при увозу, извозу и провозу са претоваром, контролу средстава за заштиту и исхрану биља и оплемењивача земљишта при увозу и провозу са претоваром, контролу безбедности хране и хране за животиње биљног и мешовитог порекла на при увозу и извозу и друге послове из ове области. 	Због законске обавезе неопходно је присуство фитосанитарног инспектора на самом граничном прелазу, царинарници или железничкој станици где се поред редовне царинске контроле обавља и фитосанитарна контрола. Из тог разлога није могуће узети у закуп пословни простор који се не налази на граничном прелазу, јер би тиме био онемогућен рад граничног фитосанитарног инспектора. Сви пословни простори које користи Управа за заштиту биља имају простор за паркинг камиона који је неопходан јер инспектор врши њихов преглед и узимање узорака при увозу.	На свим локацијама које дуги низ година користе гранични фитосанитарни инспектори инсталиран је апликативни и data-base систем за контролу у оквиру граничне фитосанитарне инспекције и безбедности хране. Помоћу опреме која је власништво Телеком Србија а.д. (рутери) сви инспектори су повезани у јединствен централизовани систем чији се сервер налази у седишту Управе за заштиту биља. Апликативни и data-base систем за контролу у оквиру граничне фитосанитарне инспекције представља core business software, помоћу кога се обављају сви послови у оквиру ове инспекције. Софтвер такође обухвата и комплетан Document Management систем за обраду захтева које подносе увозници.	Пресељење граничних фитосанитарних инспектора произвело би несразмерне трошкове у односу на висину закупнине, а узимајући у обзир и трошкове и прекид рада инспекцијске службе услед премештања и поновног инсталирања опреме неопходне за функционисање апликативног софтвера, за шта је неопходно ангажовање техничке службе Телекома Србије а.д. с обзиром да се ради о њиховој опреми. У већини ситуација није могуће обезбедити конкурентност с обзиром да се простор мора обезбедити на самом граничном прелазу, у близини царинарнице или на железничком прелазу где се врши контрола пошиљака које се транспортују железницом, где не постоје друга заинтересована лица која би поднела понуду, односно набавку може извршити само одређени понуђач.
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