ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОКРЕТАЊУ ПРЕГОВАРАЧКОГ ПОСТУПКА
БЕЗ ОБЈАВЉИВАЊА ПОЗИВА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

Назив наручиоца:

ЈАВНО ВОДОПРИВРЕДНО ПРЕДУЗЕЋЕ ,,БЕОГРАДВОДЕ"

Адреса наручиоца:

Београд, Светозара Ћоровића 15

Интернет страница наручиоца:

www.beogradvode.co.rs

Врста наручиоца:

Јавна предузећа-локална самоуправа

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:
Извођење додатних радова на изради понтона и пратећих елемената за пристанe са
израдом пројеката изведених објеката по принципу кључ у руке, назив и ознака из општег
речника набавке ,,израда понтона - 45262423“, број јавне набавке ПР-42/18.

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 доноси одлуку о покретању преговарачког поступка без објављивања позива број
3661/1 од 30.08.2018. године на основу члана 36. став 1 тачка 5) Закона о јавним набавкама
(,,Сл. гласник РС“, број 124/12, 14/15 и 68/15) – Извођење додатних радова на изради
понтона и пратећих елемената за пристанe са израдом пројеката изведених објеката по
принципу кључ у руке, назив и ознака из општег речника набавке ,,израда понтона 45262423“, број јавне набавке ПР-42/18.
Чланом 36. став 2. Закона о јавним набавкама (,,Сл. гласник РС“, број 124/12, 14/15 и 68/15)
прописано је да је Наручилац дужан да пре покретања преговарачког поступка захтева од
Управе за јавне набавке мишљење о основаности примене преговарачког поступка. Поводом
дописа број 404-02-2730/18 од 20.08.2018. године, Управа за јавне набавке је дала мишљење
да постоји основ за спровођење преговарачког поступка.

Назив и адреса лица којима ће наручилац послати позив за подношење понуда:
,,SHIPYARD KLADOVO" D.O.O. из Кладова

Остале информације:
Наручилац спроводи преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда у случају додатних услуга
или радова који нису били укључени у првобитни пројекат или у првобитни уговор о јавној набавци, а који су због
непредвидљивих околности постали неопходни за извршење уговора о јавној набавци, под условом да се уговор
закључи са првобитним добављачем, да укупна вредност свих додатних услуга или радова (непредвиђени радови) није
већа од 15% од укупне вредности првобитно закљученог уговора, да од закључења првобитног уговора није протекло
више од три године и да:
(1) се такве додатне услуге или радови не могу раздвојити, у техничком или економском погледу, од првобитног
уговора о јавној набавци, а да се тиме не проузрокују несразмерно велике техничке тешкоће или несразмерно велики
трошкови за наручиоца или
(2) су такве услуге или радови, које би наручулац могао набавити одвојено од извршења првобитног уговора,
неопходни за извршење првобитног уговора о јавној набавци.

