ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОКРЕТАЊУ ПРЕГОВАРАЧКОГ ПОСТУПКА
БЕЗ ОБЈАВЉИВАЊА ПОЗИВА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

Назив наручиоца:

Општина Мали Зворник

Адреса наручиоца:

Краља Петра I 38,Мали Зворник

Интернет страница наручиоца:

www.malizvornik.rs

Врста наручиоца:

Градска и општинска управа

Врста предмета:

Радови

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:
Изградња резервоара и хидромеханичка опрема резервоара
Назив и ознака из општег речника набавке:
45232154 - Радови на изградњи подигнутих резервоара за пијаћу воду

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 предмет јавне набавке покренуо кроз отворени поступак бр. 404-84, који је
објављен на Порталу јавних набавки и на интернет страници Наручиоца дана
31.8.2017.године
Јавно отварање понуда одржано је дана 02.10.2017. године и на истом је Комисија за јавне
набавке Наручиоца у поменутом поступку јавне набавке констатовала да благовремено,
односно до дана 02.10.2017. године до 11,00 часова није приспела ниједна понуда.
Сходно томе, Наручилац је донео одлуку о обустави поступка јавне набавке бр.404-84/5 од
4.10.2017.годинe
Предметна јавна набавка се спроводи у преговарачком поступку без објављивања позива за
подношење понуда, у складу са Законом и подзаконским актима којима се уређују јавне
набавке.
Основ за примену преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда:
члан 36, став 1. тачка 1.:
- ако у отвореном, односно рестриктивном поступку није добио ниједну понуду, односно
ниједну пријаву или су све понуде неодговарајуће, под условом да се првобитно одређен
предмет јавне набавке и услови за учешће у поступку, техничке спецификације и
критеријуми за доделу уговора, односно оквирног споразума не мењају;

Назив и адреса лица којима ће наручилац послати позив за подношење понуда:
1.HSP инжењеринг ,Браће Југовића 4,15300 Лозница
2.Лозницаелектро ад,Првог Маја бб ,15300 Лозница
3.ГП „СТАБИЛ-ПРО“ д.о.о. Ратарска 152,31000 Ужице

Остале информације:
/

