ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОКРЕТАЊУ ПРЕГОВАРАЧКОГ ПОСТУПКА
БЕЗ ОБЈАВЉИВАЊА ПОЗИВА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

Назив наручиоца:

УСТАНОВА СТУДЕНТСКИ ЦЕНТАР НОВИ САД

Адреса наручиоца:

Др Симе Милошевића бр. 4, Нови Сад

Интернет страница наручиоца:

www.scns.rs

Просвета
Врста наручиоца:
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 добара - свежа и смрзнута риба.
Назив из општег речника набавке: рибе, смрзнута риба;
Ознака из општег речника набавке: 03311000, 15221000.

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:
Предметна набавка спроводи се у преговарачком поступку без објављивања позива за подношење понуда (чл.
36 ст. 1 тачка 3). Наручилац је упутио Управи за јавне набавке захтев за мишљење постојаности основа за
примену овог поступка, с тим да због изузетне хитности проузроковане ванредним околностима или
непредвиђеним догађајима, чије наступање не зависи од воље наручиоца, наручилац није могао да поступи у
роковима одређеним за отворени или рестриктивни поступак. Околности које оправдавају хитност нису у вези
са наручиоцем.
Наиме, дана 23.12.2016. године запримили смо предлог за споразумни раскид уговора о набавци добара свеже
и смрзнуте рибе бр. 05/09-662/22-5 од 23.08.2018. године, упућен од стране добављача "ПЕ-ЦО" д.о.о. који је
код нас заведен под дел.бр. 05-09-1352, којим се изјашњавају на немогућност испуњења уговорних обавеза.
Добављач "ПЕ-ЦО" д.о.о. је допуном образложења за споразумни раскид уговора, дана 26.12.2016. године
прецизирао да је његов добављач "Willbo S.A." променио власника, те да је сада власник компанија "Gadus"
Sp.zo.o. и да управа нове компаније има другачију пословну политику у односу на претходну.
Компанија "Gadus" Sp.zo.o. има сопствену флоту која лови у Балтичком мору и опредељење компаније је да
прерађује сопствени излов у коме нема ослића, те самим тим нема ни могућности да га филетирају и панирају.
Врсте рибе које они филетирају и панирају не одговарају потребама Установе, односно, потпуно су различите по
врсти као и по величини филета.
С тим у вези, добављач "ПЕ-ЦО" д.о.о. наводи да не може да настави испоруку рибе која је неопходна за
исхрану студената, те је мишљења да је у обостраном интересу да се првобитно закључени уговор споразумно
раскине без штетних последица по њега, имајући у виду да његов добављач не може да одговори на
постављене захтеве и испоруку у складу са предметним уговором и техничком спецификацијом.
Такође, наводимо и да је Установа у обавези да свакодневно на менију има најмање три јела по оброку, при
чему најмање два пута недељно једно од тих јела мора да буде из групе посних јела у складу са Правилником о
стандардима квалитета исхране ученика и студената ("Сл.гласник РС" бр. 67/11).

Назив и адреса лица којима ће наручилац послати позив за подношење понуда:
"ZORIĆ" д.о.о. Темерин, ул. Петефи Шандора бр. 19, doozoric@parabolanet.com
"KOMERCSERVIS-PRODUKT CO" Нови Сад, ул. Булевар Деспота Стефана, бр. 16,
komercservisp@neobee.net
стр "Тиса", Бачко Петрово Село, Благоја Бранчића 13а, strtisa1@gmail.com

Остале информације:
Дел. бр. 05/09-1404/3а од 27.12.2016. године

