ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОКРЕТАЊУ ПРЕГОВАРАЧКОГ ПОСТУПКА
БЕЗ ОБЈАВЉИВАЊА ПОЗИВА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

Назив наручиоца:

Дирекција за електронску управу у Министарству државне
управе и локалне самоуправе

Адреса наручиоца:

Београд, Дечанска 8а

Интернет страница наручиоца:

www.deu.gov.rs

Врста наручиоца:

Органи државне управе

Врста предмета:

Услуге

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:
Набавка административне опреме, и то
Партија 1
– Набавка централног мрежног безбедносног уређаја
Партија 2
– Набавка компјутерске опреме:
- Два (2) desktop PC рачунара
- Два (2) монитора
- Један (1) лаптоп са dock station

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:
члан 36. став 1. тачка 1) Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/2012,
14/2015 и 68/2015)

Назив и адреса лица којима ће наручилац послати позив за подношење понуда:
- За Партију 1 - S&T Sebia d.o.o. Београд, Ђорђа Станојевића 14/III, Нови Београд
- За Партију 2 - INFORMATIKA a.d.Београд, Јеврејска 32

Остале информације:
У спроведеном поступку јавне набавке ЈН - О - 04/2016 - отворени поступак за набавку добра Набавка административне опреме, није одабран додељен уговор ниједном од понуђача ни за
Партију 1 ни за Партију 2 јер је:
1. за Партију 1, понуда понуђача SnT Serbia, d.o.o., Ђорђа Станојевића 14, 11070 Нови Београд
одговарајућа обзиром да је благовремена и за коју је утврђено да потпуно испуњава све техничке
спецификације, али је неприхватљива јер прелази износ процењене вредности јавне набавке,
2. за Партију 2, понуда понуђача ИНФОРМАТИКА а.д Београд, Јеврејска 32 одговарајућа обзиром
да је благовремена и за коју је утврђено да потпуно испуњава све техничке спецификације, али је
неприхватљива јер прелази износ процењене вредности јавне набавке,
приступило се поступку преговарања без објављивања позива за достављање понуда

