ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОКРЕТАЊУ ПРЕГОВАРАЧКОГ ПОСТУПКА
БЕЗ ОБЈАВЉИВАЊА ПОЗИВА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

Назив наручиоца:

„ЈУП Истраживање и развој” д.о.о. Београд

Адреса наручиоца:

Немањина 22-26, Београд 11000

Интернет страница наручиоца:

www.piu.rs

Врста наручиоца:

Остало

Врста предмета:

Добра

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 стручне литературе, часописа и публикација из области финансија и радно-правних
односа, за потребе ЈУП Истраживање и развој д.о.о. Београд.
22200000 – Новине, ревије, периодичне публикације и часописи.
Предмет јавне набавке је обликован по партијама:
1. Партија 1 – Часопис „ИПЦ Финансије порези и рачуноводство”;
2. Партија 2 – Часопис „Привредни саветник и регистар прописа”;
3. Партија 3 – Часопис „Рачуноводствена пракса”;
4. Партија 4 – Часопис „Радно правни саветник”;

Број и датум закључења првобитно закљученог уговора у случају преговарачког поступка
из члана 36. став 1. тач. 4) и 5) Закона:
N/A

Основ за примену преговарачког поступка и подаци који оправдавају његову примену:
Јавна набавка спроводи се у преговарачком поступку без објављивања позива за подношење
понуда у складу са чланом 36. став 1. тачка 2) Закона и Мишљењем Управе за јавне набавке,
број: 011-00-95/16 од 12.02.2016. године.
Наручилац је на основу члана 36. став 2. Закона, Управи за јавне набавке поднео захтев за
мишљење о основаности примене преговарачког поступка број: 1292 од 05.02.2016. године.
Управа за јавне набавке доставила је Мишљење о основаности примене преговарачког
поступка без објављивања позива за подношење понуда број: 011-00-95/16 од 12.02.2016.
године (заведено код наручиоца под бројем 2505 дана 18.02.2016. године).
Предметна стручна литература је неопходна за редовно функционисање и рад запослених,
али и за задовољење захтева за континуираним усавршавањем и образовањем запослених у
наведеним областима, због чега су потребни поуздани издавачи који прате велики број
примена у законским прописима и чији текстови су потврђени од стране стручне јавности.
Потенцијални понуђачи су искључиви издавачи и дистрибутери предметних стручних
издања, на територији Републике Србије, јер су од стране стручних аутора добили право на
умножавање и стављање у промет њихових ауторских дела.

Назив и адреса лица којима ће наручилац послати позив за подношење понуда:
Партија 1: Издавач „ИПЦ” Информативно пословни центар, Вишеградска 6/II, матични број 07463600, ПИБ:
100146141;
Партија 2: Издавач „Привредни саветник” д.о.о. привредно друштво издавачке делатности, Булевар краља
Александра 86, Београд, матични број 07041268, ПИБ: 100002581;
Партија 3: Издавач „Рачуноводство” д.о.о. предузеће за издавачку делатност и пословне услуге, Београд,
Његошева 19, Београд, матични број 17166751, ПИБ: 100299575;
Партија 4: Издавач „Пословни Биро” д.о.о, Опленачка 24Е, Београд, матични број 17159518, ПИБ: 100175574;

Остале информације:
e-mail: tender@piu.rs

