ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОКРЕТАЊУ ПРЕГОВАРАЧКОГ ПОСТУПКА
БЕЗ ОБЈАВЉИВАЊА ПОЗИВА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

Назив наручиоца:

Министарство културе и информисања

Адреса наручиоца:

Влајковићева 3, Београд

Интернет страница наручиоца:

www.kultura.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:
услуге писаног и Интернет сервиса вести за потребе Министарства културе и информисања.
Партија 1 - Писани сервис вести
Ознака из општег речника набавки: 92400000 - Услуге новинске агенције
Партија 2 - Интернет сервис вести
Ознака из општег речника набавки: 92400000 - Услуге новинске агенције

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:
Наручилац је дана 13.10.2015. године упутио захтев за мишљење о основаности примене
преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда, број захтева:
404-02-57/2015-07. Позитивно мишљење УЈН, број: 404-02-43660/15 од 19.10.2015. године,
Наручилац је примио дана 20.10.2015. године, под деловодним бројем: 404-01-57/2014-07.
Јавна набавка спроводи се у преговарачком поступку без објављивања позива за подношење
понуда, на основу члана 36. став 1. тачка 2) до 6) Закона о јавним набавкама (ако због
техничких, односно уметничких разлога предмета јавне набавке или из разлога повезаних са
заштитом искључивих права, набавку може извршити само одређени понуђач) и члана 36.
став 6. Закона о јавним набавкама

Назив и адреса лица којима ће наручилац послати позив за подношење понуда:
Партија 1 Писани сервис вести
НОВИНСКА АГЕНЦИЈА ,,БЕТА ПРЕСС" Д.О.О, са седиштем у Београду, ул. Краља Милана 4.
Партија 2 - Интернет сервис вести
,,ФОНЕТ" НОВИНСКО ИЗДАВАЧКО ПРЕДУЗЕЋЕ, са седиштем у Београду, ул. Кнез Михаилова
21/V.

Остале информације:

