РЕПУБЛИКА СРБИЈА
МИНИСТАРСТВО СПОЉНИХ ПОСЛОВА
Одељење за имовинско-правне
и заједничке послове
Београд, Кнеза Милоша бр 24-26
Број : 1393-11/16
Датум: 7.8.2018. године

Предмет: Позив за подношење понуде
Позивамо вас да доставите понуду за јавну набавку у преговарачком поступку без
објављивања позива за подношење понуда у складу са члан 36. став 1. тачка 2) Закона о
јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије" бр. 124/201,14/15 и 68/15) и
Мишљења Управе за јавне набавке, број: 404-02-2528/18 од 27.6.2018. године.

Број јавне набавке број ЈН 18/2018 - Услуга мултимедијалног пакет сервиса вести
Новинске агенције „ФоНет“, услуга дневног и економског BETA сервиса вести, BETA ТV
сервиса и билтена BetaNews, Новинске агенције „BETA“, и услуга сервиса вести Новинске
агенције Танјуг
Опис предмета- Партија 1: Услуга мултимедијалног пакет сервиса вести
агенције „ФоНет“

Новинске

Опис предмета - Партија 2: Услуга дневног и економског BETA сервиса вести, BETA ТV
сервиса и билтена BetaNews, Новинске агенције „BETA“
Опис предмета - Партија 3. Услуга сервиса вести, Новинске агенције Танјуг

Интернет страница
наручиоца:

www.mfa.rs

Врста наручиоца:

Орган државне управе

Врста поступка јавне
набавке:

Преговарачки поступак без објављивања позива за подношење
понуда

Врста предмета

услуге
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Основ за примену преговарачког поступка и подаци који оправдавају његову примену:
Основ: Члан 36. став 1. тачка 2) Закона о јавним набавкама: Наручилац може спроводити
преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда ако због техничких, односно
уметничких разлога предмета јавне набавке или из разлога поветаних са заштитом искључивих права,
набавку може извршити само одређени понуђач.
Наручилац је на основу члана 36. став 2. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС", број
124/2012,14/15 и 68/15) упутио дана 13. јуна 2018. године Управи за јавне набавке Захтев за мишљење
о основаности примене преговарачког поступка број 1393-1/16.
Управа за јавне набавке доставила је мишљење о основаности примене преговарачког поступка без
објављивања позива за подношење понуда број: 404-02-2528/18 од 27.6.2018. године.
Да би се омогућило ефикасно функционисање и квалитетан рад Кабинета министра, али и свих
служби Министарства спољних послова, потребно је да се обезбеде услуге Новинске агенције
„Фонет“ д.о.о. из Београда, Бета Пресс д.о.о. из Београда и Танјуг .
Назив и адреса лица којима ће наручилац послати позив за подношење понуда:
Новинска агенција „ФоНет“, из Београда, ул. Кнез Михаилова бр.21/В
Новинска агенцијa ,,БЕТА ПРЕСС“ д.о.о. из Београда, ул. Краља Милана број 4.

ЈП Новинска агенцијa Танјуг Београд , ул Обилићев венац број 2
Остале информације:
Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште.
Уколико понуђач понуду подноси путем поште мора да обезбеди да иста буде примљена од стране
наручиоца до назначеног датума и часа у Позиву за подошење понуда
Начин преузимања конкурсне документације и интернет адреса на којој је конкурсна документација
доступна: конкурсна документација се преузима бесплатно са Портала јавних набавки
www.portal.ujn.gov.rs или интернет странице наручиоца www.mfa.rs
Начин подношења понуде за Партију 1, Партију 2 и Патрију 3 -услуга мултимедијалног пакет
сервиса вести Новинске агенције „ФоНет“, услуга дневног и економског BETA сервиса вести, BETA
ТV сервиса и билтена BetaNews, Новинске агенције „BETA“, и услуга сервисних пакета Новинске
агенције Тањуг вести, фото сервис и видео сервис, и рок: Понуђач подноси понуду лично или путем
поште. Без обзира на начин подношења понуде, понуђач мора да обезбеди да понуда стигне на
Писарницу наручиоца (канцеларија 045) до 16. августа 2018. године до 10,00 часова, на адресу:
Министарство спољних послова, ул. Кнеза Милоша бр. 24-26, 11000 Београд. Понуђач подноси
понуду у затвореној коверти или кутији овереној печатом. На предњу страну коверте/кутије понуђач
лепи попуњен Пропратни образац (образац у делу 7. конкурсне документације) у који уписује податке
о свом називу, адреси, броју телефона и телефакса, имејл адреси и имену и презимену овлашћеног
лица за контакт. Пожељно је да сва документа у понуди буду повезана траком у целину и запечаћена,
тако да се не могу накнадно убацивати, одстрањивати или замењивати појединачни листови. Понуђач
може да поднесе само једну понуду.

2

Место, време и начин отварања понуда: Отварање понуда биће одржано 16. августа 2018. године у
10,15 часова, на адреси: Министарство спољних послова, ул. Кнеза Милоша бр. 26, 11000 Београд,
канцеларија број 018. Отварање понуда је јавно и може присуствовати свако заинтересовано лице.
Услови под којима представници понуђача могу учествовати у поступку отварања понуда: У
поступку отварања понуда могу активно учествовати само овлашћени представници понуђача. Пре
почетка јавног отварања понуде, представници понуђача који ће присуствовати поступку отварања
понуде дужни су да Комисији Наручиоца предају писана пуномоћја на основу којих ће доказати
овлашћење за учешће у поступку јавног отварања понуде.
Поступак преговарања одржаће се 16. августа 2018. године, одмах након окончања поступка отварања
понуда. Представник понуђача који учествује у поступку преговарања, Комисији Наручиоца пре
почетка преговарања, мора предати оверено и потписано овлашћење за учествовање у поступку
преговарања.
Лице за контакт Весна Маринковић телефон 011 306-8761 и Јована Грујић 306 8934

КОМИСИЈА
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