ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОКРЕТАЊУ ПРЕГОВАРАЧКОГ ПОСТУПКА
БЕЗ ОБЈАВЉИВАЊА ПОЗИВА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

Назив наручиоца:

„ЈУП Истраживање и развој” д.о.о. Београд

Адреса наручиоца:

Немањина 22-26, Београд 11000

Интернет страница наручиоца:

www.piu.rs

Врста наручиоца:

Остало

Врста предмета:

Услуге

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:
Набавка услуге израде Главне свеске пројекта изведеног објекта за ТС 10/0,4 kV (електро
део) у стамбено-пословном објекту 3б у блоку 32 и приводног 10kV кабла
ОРН: 7132000 – Услуге техничког пројектовања

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:
Јавна набавка спроводи се у преговарачком поступку без објављивања позива за подношење понуда у складу са чланом 36. став 1. тачка 2) Закона.
Дана 07.03.2016. године, Наручилац „ЈУП Истраживање и развој“ д.о.о Београд, доставио је Управи за јавне набавке Захтев за мишљење о
основаности преговарачког постпука без објављивања позива за подношење понуда за јавну набавку услуга израде Главне свеске пројекта изведеног
објекта за ТС 10/0,4 kV (електро део) у стамбено-пословном објекту 3б у блоку 32 и приводног 10kV кабла, предвиђен чланом 36. став 1. тачка 2)
Закона.
Како Управа за јавне набавке није дала мишљење у року предвиђеним чланом 36. став 4. Закона о јавним набавкама, Наручилац је поступио у складу
са чланом 36. став 6. Закона о јавним набавкама.
Главна свеска садржи податке о пројекту и учесницима у изградњи, као и друге податке и документе који су битни за издавање локацијских услова,
утврђивање усклађености решења у пројекту са локацијским условима и испуњења основних захтева за објекат.
Саобраћајни институт ЦИП је уговором о вршењу додатних услуга ажурирања и оверавања геодетске подлоге и израде техничке документације –
Главних пројеката (електропројекат ТС 10/0,4 kV, пројекат електроенергетских водова 10kV и 1kV и пројекат јавног осветљења интерних
саобраћајница и слободних површина уз објекат), за станове за научне раднике у “Универзитетском насељу” у делу блока 32 на Новом Београду, који
је заведен у ЈУП “Истраживање и развој” д.о.о. Београд под бројем: 1130 од 02.03.2012. године, а у ЦИП-у под бројем: 138-10/12 од 07.03.2012.
године, ангажован да као првобитни пројектант пројектне документације, урађене 2004. године, допуни наведене пројекте и усклади их са тада
важећим Законом о планирању и изградњи.
Како је новом изменом Закона о планирању и изградњи, и Подзаконским актима – Правилницима, промењена форма пројектне документације која
се израђује за потребе добијања грађевинске и употребне дозволе, неопходно је да се за потребе добијања употребне дозволе изради и достави
Главна свеска изведеног објекта.
Како су саставни делови Главне свеске и Прилози 3 и 4 (Изјава главног пројектанта из главне свеске пројекта за грађевинску дозволу, односно идејног
пројекта, односно пројекта за извођење и Изјава одговорног пројектанта из делова пројекта за грађевинску дозволу, односно идејног пројекта,
односно пројекта за извођење, изведеног објекта), неопходно је да Саобраћајни институт ЦИП д.о.о. Београд, као главни и одговорни пројектант,
изради предметни пројекат.

Назив и адреса лица којима ће наручилац послати позив за подношење понуда:
Саобраћајни институт ЦИП д.о.о. Београд, Немањина 6/IV, МБ: 07451342, ПИБ: 100003172

Остале информације:
e-mail: tender@piu.rs

DD

