ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОКРЕТАЊУ ПРЕГОВАРАЧКОГ ПОСТУПКА
БЕЗ ОБЈАВЉИВАЊА ПОЗИВА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

Назив наручиоца:

Природно-математички факултет

Адреса наручиоца:

Нови Сад, Трг Доситеја Обрадовића 3

Интернет страница наручиоца:

www.pmf.uns.ac.rs

Врста наручиоца:

Просвета

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:
Предмет јавне набавке је добро – Стручна литература за образовање запослених - часопис
"PC PRESS"
Назив и ознака из општег речника набавки је: 22200000 новине, ревије, периодичне
публикације и часопис

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 2) Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ број 124/12, 14/15 и 68/15), из
разлога повезаних са заштитом искључивих права, због чега набавку може извршити само одређени понуђач.
Часопис је настао као први приватни компјутерски часопис у Југославији, почетком априла 1995. године, када
се у продаји појавио први, пилот број. Основни блокови часописа баве се актуелностима, тржиштем,
хардвером, софтвером, комуникацијама, програмирањем и практичним искуствима у коришћењу рачунара и
програма. Такође, кроз текстове са наглашеном ауторском цртом, часопис претендује да читаоцима, осим
вредних информација, пружи и занимљиво штиво за читање. Часопис излази једном месечно, уз летњи
двоброј, јул – август, а у продаји се појављује првог у месецу.
Због свега наведеног сматрамо да се овај часопис показао као незаменљиво и практично средство за рад, које
тренутно одговара већини досадашњих корисника.
Из разлога повезаних са заштитом искључивих права, фирма Д.О.О. „PC PRESS” издавачко предузеће из
Београда, Османа Ђикића 4, једина може да испуни предметну набавку, обзиром да је једини издавач и
дистрибутер часописа PC PRESS , за Републику Србију.
На захтев Наручиоца, Управа за јавне набавке је дописом број 404-02-3236/16 од 11.10.2016 . године дала
сагласност за покретање преговарачког поступка без објављивања позива

Назив и адреса лица којима ће наручилац послати позив за подношење понуда:
Д.О.О. „PC PRESS” издавачко предузеће из Београда, Османа Ђикића 4

Остале информације:
Рок за достављање понуда је 28.10.2016. године до 09,00 сати. Јавно отварање понуда
обавиће се на адреси Природно-математички факултет, Нови Сад, Трг Доситеја Обрадовића
3, II спрат, клуб Департмана за математику и информатику и Департмана за физику
28.10.2016. године, у 09,30 сати.
Поступак преговарања ће се спровести по окончању поступка отварања понуда.

