ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОКРЕТАЊУ ПРЕГОВАРАЧКОГ ПОСТУПКА
БЕЗ ОБЈАВЉИВАЊА ПОЗИВА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

Назив наручиоца:

Општина Житиште

Адреса наручиоца:

ул. Цара Душана бр.15, 23210 Житиште

Интернет страница наручиоца:

www.zitiste.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:
Додатни радови - Израда прикључака на канализациону мрежу у насељеном месту Житиште,
Назив и ознака из општег речника набавки: 45232410 - Радови на канализационој мрежи.

Број и датум закључења првобитно закљученог уговора у случају преговарачког поступка
из члана 36. став 1. тач. 4) и 5) Закона:
II-404-1-20/2019-9 од 24.06.2019. године.

Основ за примену преговарачког поступка и подаци који оправдавају његову примену:
Јавна набавка се спроводи у преговарачком поступку без објављивања позива за
подношење понуда сагласно члану 36. став 1. тачка 5. подтачка 1. Закона, којим је
прописано да Наручилац може спроводити преговарачки поступак без објављивања
позива за подношење понуда у случају додатних радова који нису били укључени у
првобитни пројекат или првобитни уговор о јавној набавци, а који су због
непредвидљивих околности постали неоходни за извршење уговора о јавној набавци,
под условом да се уговор закључи са првобитним добављачем, да укупна вредност
свих додатних (непредвиђених) радова није већа од 15% од укупне уговорене
вредности првобитног закљученог уговора, да од закључења првобитног уговора није
протекло више од три године и да се такве додатне услуге или радови не могу раздвојити, у
техничком или економском погледу, од првобитног уговора о јавној набавци, а да се при
томе не проузрокују несразмерно велике техничке тешкоће или несразмерно велики
трошкови за наручиоца и Мишљењу Управе за јавне набавке Републике Србије
бр. 404-02-4226/19 од 27.09.2019. године, тако да су испуњени услови за примену
преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда у складу са
чланом 36. став 1. тачка 5. Закона.

Назив и адреса лица којима ће наручилац послати позив за подношење понуда:
„Мламармо“ доо, ул. Бирчанинова бр.57, 23261 Лукићево, ПИБ: 109092394, матични број:
21125237 - овлашћеног члана испред групе понуђача и „Миланић“ дoo - Сопот, ул. Коче
Капетана бр.12, 11450 Сопот, МБ: 20819448, ПИБ: 107517764 и „Срмекс“ доо - Петровац на
Млави, ул. Пауља Матејића бр.6, 12300 Петровац на Млави, МБ: 17289594, ПИБ: 101590421
као чланови заједничке понуде.

Остале информације:

