ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОКРЕТАЊУ ПРЕГОВАРАЧКОГ ПОСТУПКА
БЕЗ ОБЈАВЉИВАЊА ПОЗИВА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

Назив наручиоца:

„Јединица за управљање пројектима у јавном сектору”
д.о.о. Београд

Адреса наручиоца:

Адреса: Немањина 22-26
Пословне просторије: Вељка Дугошевића 54, Београд

Интернет страница наручиоца:

www.piu.rs

Врста наручиоца:

Остало

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:
Нaбавка непредвиђених радова на изграђеним објектима Истраживачке станице Петница у
Ваљеву;
45211100 – Радови на изградњи зграда

Број и датум закључења првобитно закљученог уговора у случају преговарачког поступка
из члана 36. став 1. тач. 4) и 5) Закона:
2597 од 09.05.2019. године

Основ за примену преговарачког поступка и подаци који оправдавају његову примену:
Одредбом члана 36. став 1. тачка 5. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РСˮ
бр.124/12, 14/15 и 68/15) предвиђена је могућност примене преговарачког поступка, без
објављивања позива за подношење понуда, у случају додатних радова који нису били
укључени у првобитни пројекат или у првобитан 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 се такви додатни 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.

Назив и адреса лица којима ће наручилац послати позив за подношење понуда:
„ВА ГРАДЊА 2007 ДОО“ са седиштем у: Ваљеву, улица Дурмиторска бр.8, ПИБ: 104919074,
Матични број: 20270845;
„СЗР ТОШКЕ“ са седиштем у: Ваљеву, улица Ровни бб, ПИБ: 105162052, Матични број:
60807655 и
„КЕЈ ДОО“ са седиштем у: Ваљеву, улица Владике Николаја бр.29б, ПИБ: 100068813,
Матични број: 07367236.

Остале информације:
Отварање понуда ће бити одржано 20.01.2020. године у просторијама Наручиоца.

