ЦЕНТРАЛНИ РЕГИСТАР
ДЕПО И КЛИРИНГ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ А.Д.

Број набавке: ЈН 01/2015
Број документа: 60 бр. 01/2015/О
Датум: 29.01.2015. године
На основу члана 55. став 1. тачка 7. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник
РС“, број 124/2012) у даљем тексту ЗЈН,
Централни регистар, депо и клиринг хартија од вредности акционарско
друштво, Београд
објављује:
ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОКРЕТАЊУ ПРЕГОВАРАЧКОГ ПОСТУПКА БЕЗ
ОБЈАВЉИВАЊА ЈАВНОГ ПОЗИВА

1. Назив, адреса и интернет страница наручиоца
Централни регистар, депо и клиринг хартија од вредности акционарско
друштво Београд, Трг Николе Пашића 5, Београд, www.crhov.rs (у даљем тексту:
Наручилац)
2. Врста наручиоца
Централни регистар, депо и клиринг хартија од вредности је правно лице
које се организује и послује као акционарско друштво са правима, обавезама и
одговорностима утврђеним Законом о тржишту капитала («Службени гласник
РС», број 31/2011) и Законом о привредним друштвима («Службени гласник
РС» број 36/2011, 99/2011 i 83/2014 – др.закон), и чији је оснивач Република
Србија.
3. Предмет јавне набавке
Предмет јавне набавке су добра – закуп пословног простора.
Назив ознака из Општег речника набавке: 70220000 - Услуге давања других
некретнина осим стамбених у најам или закуп.
4. Основ за примену преговарачког поступка
Преговарачки поступак без објављивања позива, сагласно члану 36. став
1. тачка 2) ЗЈН и позитивном мишљењу Управе за јавне набавке број 404-024434/14 од 24. децембра 2014. године.
Наручилац се налази у засебним просторијама на 4. спрату зграде Дома
синдиката, у Београду, Трг Николе Пашића 5, које су у власништву понуђача
наведених у тачки 5. У пословном простору извршено је извођење
инфраструктурних радова на прилагођавању простора потребама и стандардима
Наручиоца; реализација електро-енергетских инсталација и непрекидна
напајања; реализација комуникационе и рачунарске мреже простора;
реализација физичког обезбеђења, надзор и контроле приступа простора;
реализација против-пожарне заштите изнајмљеног простора; реализација
расхладног система у систем сали.
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У складу са пословима који су му поверени Законом о тржишту капитала
и регистрованом делатношћу (шифра и назив делатности: 6619 - остале
помоћне делатности у пружању финансијских услуга, осим осигурања и
пензијских фондова), повезивање са члановима, у циљу размене података,
омогућено је преко одговарајуће комуникационе опреме, линкова и
изграђеног оптичког привода на локацији Наручиоца.
Обзиром да Наручилац води регистар финансијских инструмената,
односно јединствену базу података свих законитих ималаца финансијских
инструмената у Републици Србији, на локацији Наручиоца је изграђена, и по
посебном захтеву опремљена систем сала, где су смештени сви серверски
ресурси, сва комуникациона опрема, телефонска централа и уређај за
беспрекидно напајање.

5. Назив и адреса лица којима ће наручилац послати позив за подношење
понуда
Војвођанска банка а.д. Нови Сад, Трг Слободе 7.
Савез самосталних синдиката Србије, Београд, Трг Николе Пашића 5.
Комисија за јавну набавку
Централног регистра, депоа и клиринга
хартија од вредности
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