ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОКРЕТАЊУ ПРЕГОВАРАЧКОГ ПОСТУПКА
БЕЗ ОБЈАВЉИВАЊА ПОЗИВА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

Назив наручиоца:

Јавно предузеће «ТОПЛИФИКАЦИЈА» Пожаревац

Адреса наручиоца:

ул. Трг Радомира Вујовића бр. 2, Пожаревац,12000
Пожаревац

Интернет страница наручиоца:

www.tоplifikacija.rs

Врста наручиоца:

Јавна предузећа-локална самоуправа

Врста предмета:

Добра

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:
Добра: Набавка челичних цеви, цевних елемената и материјала, ОРН 44163121-цеви за
грејање, ОРН 44167300-Лукови, Т-спојеви и прибор за цеви и ОРН 44167400-колена, JН ПП
1.1.1/2016

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 се определио за спровођење ове врсте поступка јер у отвореном поступку јавне
набавке ЈН ОП 1.1.1/2016 за набавку добара- Набавка челичних цеви, цевних елемената и
материјала“, ОРН 44163121-цеви за грејање, ОРН 44167300-Лукови, Т-спојеви и прибор за
цеви и ОРН 44167400-колена, а по позиву за подношење понуда објављеном на Порталу
јавних набавки и интернет страници наручиоца дана 07.04.2016. године, није добио ниједну
понуду. Обзиром да наручилац првобитно одређен предмет јавне набавке и услове за
учешће у поступку, техничке спецификације и критеријуме за доделу уговора не мења,
стекли су се услови прописани чланом 36. став 1. тачка 1) Закона о јавним набавкама за
спровођење преговарачког поступка јавне набавке.
Наручилац није дужан да пре покретања преговарачког поступка без објављивања позива за
подношење понуда из члана 36. став 1. тачка 1) Закона о јавним набавкама захтева од
Управе за јавне набавке мишљење о основаности примене преговарачког поступка (члан
36.став 2. Закона о јавним набавкама).

Назив и адреса лица којима ће наручилац послати позив за подношење понуда:
1. ISOPLUS DOO ZA PREDIZOLOVANE CEVOVODNE SISTEME, BEOGRAD (SAVSKI VENAC), Александра
Стамболиског 3/б, Београд-Савски венац
2. DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, POSREDOVANJE I TRGOVINU TERMO PLUS DOO BEOGRAD (ČUKARICA),
Пожешка 150 а Београд-Чукарица
3. AKCIONARSKO DRUŠTVO IZOLIR PREDUZEĆE ZA PROIZVODNJU IZOLACIONOG MATERIJALA, IZVOĐENJE
INSTALACIONIH I ZAVRŠNIH RADOVA U GRAĐEVINARSTVU, TRGOVINA I UGOSTITELJSTVO, ZRENJANIN, ул.
Новосадски пут бб, Зрењанин
4. ИзоЕко плус д.о.о. Обреновац, Богољуба Урошевића Црног 232, Обреновац, Београд-Обреновац.
5. PETEX DOO POŽAREVAC , Мачванска 27, Пожаревац,,

Остале информације:

