ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОКРЕТАЊУ ПРЕГОВАРАЧКОГ ПОСТУПКА
БЕЗ ОБЈАВЉИВАЊА ПОЗИВА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

Назив наручиоца:

PRIVREDNO DRUŠTVO RADIO-TELEVIZIJA KRAGUJEVAC DOO
KRAGUJEVAC

Адреса наручиоца:

Бранка Радичевића 9, 34000 Крагујевац

Интернет страница наручиоца:

https://rtk.co.rs/

Врста наручиоца:

Јавна предузећа-локална самоуправа

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:
Врста поступка: преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда по
члану 36. ставу 1. тачка 1) ЗЈН
Број јавне набавке: ПП ЈН 1.1.5/2018
Предмет јавне набавке: добара аудио, видео и емисиона опрема, ПП ЈН 1.1.5/2018
Назив и ознака из општег речника набавке: 32320000 Телевизијска и аудиовизуелна опрема.
Јавна набавка је обликована у две партије:
• Партија 1 - Аудио видео телевизијска опрема
Процењена вредност за парију 1: 8.882.284,00 динара без ПДВ-а
• Партија 2 - Радио предајник
Процењена вредност за парију 2: 205.940,00 динара без ПДВ-а

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 позив за подношење понуда и конкурсну документацију објавио на Порталу
јавних набавки и на својој интернет страници дана 01.02.2018. године, под шифром 1760710.
У року за достављање понуда до 05.03.2018. године до 11:00 часова није примљена ни једна
понуда за обе партије. Наручилац је ОДЛУКУ О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА за ПАРТИЈУ 1 – Аудио
видео телевизијска опрема и за ПАРТИЈУ 2 – Радио предајник ЈН 1.1.5/2018, објавио на
Порталу јавних набавки под шифром 1760710. Како у року за предају понуда није пристигла
ни једна понуда, наручилац је применом члана 36. став 1 тачка 1) ЗЈН одлучио да спроведе
Преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда.

Назив и адреса лица којима ће наручилац послати позив за подношење понуда:
VISUAL IMPACT d.o.o. BEOGRAD, Oblakovska 28 11000 Beograd;
MACOLA Beograd, Andrićev Venac 12, 11000 Beograd
MINE d.o.o. Bulevar kraljice Marije 5/1, 34000 Kragujevac;
MAKS NET Beograd, Bulevar Mihaila Pupina 10e
MUSICTECH Kragujevac;
Tehno-Progres d.o.o, Šumadijski trg 6a, 11030 Beograd
ТUR ORBIEXPORT, Nemanjina 17, 17500 Vranje;
RADIO INTEGRAL, Pere Velimirovica 1-D 11090 Beograd
Остале информације:
Елементи уговора о којима ће се преговарати
Предмет преговарања је УКУПНА ПОНУЂЕНА ЦЕНА. У поступку преговарања ће учествовати
овлашћени представници, по основу приложеног пуномоћја - овлашћења. Ако овлашћени
представник понуђача не учествује у преговарачком поступку његовом коначном ценом
сматраће се она цена која је наведена у достављеној понуди. О поступку преговарања води
се записник о преговарању.

