
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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	Text7: Наручилац КБЦ „Бежанијска коса“ – Београд је спровео отворени поступак за јавну набавку добара  - Прехрамбени производи по партијама за период до 12 месеци, број ЈН ОП 62Д/18. За наведену јавну набавку позив за подношење понуда, у отвореном поступку, објављен је на Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца.За партију 4 (Пахуљице, мињон корпице, розен слане коре, кекс ) није пристигла ниједна понуда. Имајући у виду наведено, Наручилац КБЦ „Бежанијска коса“ је у складу са чланом 36. став 1. тачка 1) одлучио да покрене преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда за јавну набавку добара - Прехрамбени производи по партијама за период до 12 месеци, број ЈН ОП 62Д/18, и то за партију 4, за коју није пристигла ниједна понуда у отвореном поступку. 
	Text8: 1. „Интеркомерц“ д.о.о. Рача  улица Краља Александра Карађорђевића број 32;2. „Авала Меркур“ д.о.о. Београд, улица Mилана Распоповића 12, 11000 Београд3. „Паланка Промет“ д.о.о. Смедеревска Паланка,  улица Змај Јовина број 14.Понуде могу поднети и остали заинтересовани понуђачи, уколико испуњавају услове прописане конкурсном документацијом.
	Text9: Рок за подношење понуде је 14.12.2018. године до 09:00 часова.Понуда се сматра благовременом ако је у архиву наручиоца на адреси Наручиоца, Бежанијска коса бб, Београд, пристигла закључно са 14.12.2018. године до 09:00 часова, без обзира на начин достављања.Неблаговременом  ће  се  сматрати  понуда  понуђача  која  није  стигла  у  архиву наручиоца на адреси Бежанијска Коса, Београд закључно са 14.12.2018. године до 09:00 часова, без обзира на начин достављања.Ако је поднета понуда неблаговремена, наручилац ће је по окончању поступка отварања вратити неотворену понуђачу, са назнаком да је поднета неблаговремено.Отварање понуда и поступак преговарања је јаван и одржаће се одмах након истека рока за подношење понуда,  дана 14.12.2018. године, у 11:00 часова.  на адреси Бежанијска коса бб, Београд, у присуству чланова Комисије за предметну јавну набавку. Отварање понуда и поступак преговарања ће се обавити у просторијама наручиоца, КБЦ "Бежанијска коса", Београд, Бежанијска бб, Одсек јавних набавки- зграда старе поликлинике.Отварању понуда и поступку преговарања могу присуствовати сва заинтересована лица.Представници понуђача морају имати посебно писано овлашћење/пуномоћје за присуство у поступку отварања понуда и овлашћење/пуномоћје за преговарање, оверено и потписано од стране законског заступника понуђача, које ће предати Комисији за јавну набавку приликом отварања понуда и поступка преговарања.


