Број: 404-02-40/5/2016-04

датум: 6. јун 2016. године

На основу члана 36. став 7. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС” бр. 124/2012,
14/15 и 68/15), Наручилац објављује:

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОКРЕТАЊУ ПРЕГОВАРАЧКОГ ПОСТУПКА БЕЗ
ОБЈАВЉИВАЊА ПОЗИВА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
Назив наручиоца: Повереник за заштиту равноправности
Адреса наручиоца: Београдска 70, Београд
Интернет страница наручиоца: www.ravnopravnost.gov.rs
Врста наручиоца: државни орган
Врста поступка јавне набавке: Преговарачки поступак без објављивања позива за
подношење понуда.
Врста предмета: услуге - набавка услуга одржавања рачунарске опреме са уградњом
резервних делова, ЈН бр. 9-1/2016, набавка обликована по партијама, Партија 1 – одржавање
штампача Samsung и Партија 2 – одржавање комуникационе опреме са припадајућим
лиценцним системским софтвером.
Назив и ознака из општег речника набавке: 50312000 – одржавање и поправка рачунарске
опреме.
Основ за примену преговарачког поступка и подаци који оправдавају његову примену:
Основ за примену преговарaчког поступка је члан 36. став 1. тачка 1. Закона о јавним
набавкама („Службени гласник РС“ бр. 124/12, 14/15 и 68/15).
Повереник за заштиту равноправности је дана 18. априла 2016. године донео Одлуку
о покретању отвореног поступка јавне набавке ЈН бр. 9/2016 – услуге одржавања
рачунарске опреме са уградњом резервних делова, набавка по партијама. Позив и
конкурсна документација су објављени на порталу јавних набавки и интернет
страници наручиоца дана 22. априла 2016. године. Након спроведеног поступка
отварања понуда и сачињавања Записника о отварању понуда 404-02-32/9/2016-04
од 23. маја 2016. године и Извештаја о стручној оцени понуда Партију 1 (број 404-0232/10-1/2016-04 од 24. маја 2016. године) и Партију 6 (број 404-02-32/10-6/2016-04 од
24. маја 2016. године), Комисија је констатовала следеће:
По позиву у отвореном поступку за набавку услуга одржавања рачунарске опреме са
уградњом резервних делова, ЈН бр. 9/2016, Партија 1 – одржавање штампача типа
Samsung, и Партија 6 – одржавање комуникационе опреме са припадајућим
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лиценцним системским софтвером, није поднета ниједна понуда. Наручилац је
донео Одлуку о обустави поступка за Партију 1 – одржавање типа Samsung (број
404-02-32/11-1/2016-04 од 24. маја 2016. године) и Одлуку о обустави поступка за
Партију 6 - одржавање комуникационе опреме са припадајућим лиценцним
системским софтвером (број 404-02-32/11-6/2016-04 од 24. маја 2016. године) када је
исте и објавио на порталу јавних набавки и својој интернет страници. После протека
рока од 10 дана за подношење захтева за заштиту права, Комисија је предложила
наручиоцу да донесе одлуку о покретању преговорачког поступка без објављивања
позива за подношење понуда, по партијама, у складу са чланом 36. став 1. тачка 1.
Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ бр. 124/12, 14/15 и 68/15).
У складу са чланом 36. став 1. тачка 1. Закона о јавним набавкама, наручилац може
спровести преговарачки поступак без објављивања јавног позива за подношење
понуда, 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.
Назив и адреса лица којима ће наручилац послати позив за подношење понуда:
1. Мalex City Cоpy Service доо, Београд, Мије Ковачевића 10, office@malex.rs
2. Информатика ад. Београд, Јеврејска 32, info@informatika.com
3.MDS Informatički inženjering доо, Нови Београд, Милутина Миланковића 7д,
mds@mds.rs
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