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:

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:
Радови: Машински и грађевински радови на локацији ТПС 9/60+11/60-Немање Томића 18,
ОРН 45232140-радови на изградњи мреже градског грејања, ЈН ПП 1.3.20/2018

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:
Члан 36. став 1. тачка 1) Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС", бр. 124/12,
14/15 и 68/15):
Наручилац се определио за спровођење ове врсте поступка јер у отвореном поступку јавне
набавке ЈН ОП 1.3.20/2018 за набавку радова- Машински и грађевински радови на локацији
ТПС 9/60+11/60-Немање Томића 18, ОРН 45232140-радови на изградњи мреже градског
грејања, а по позиву за подношење понуда објављеном на Порталу јавних набавки и
интернет страници наручиоца дана 06.07.2018. године није добио ниједну понуду.
Обзиром да је наручилац након спроведеног отвореног поступка није добио ниједну понуду
и да 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 без објављивања позива за подношење понуда.
Након доношења одлуке о покретању преговарачког поступка, наручилац ће истовремено са
слањем позива за подношење понуда, објавити обавештење о покретању поступка и
конкурсну документацију.
Наручилац је ће у складу са Законом о јавним набавкама обезбедити конкуренцију
позивањем више лица да учествују у поступку и обезбедити да уговорена цена не буде већа
од упоредиве тржишне цене.

Назив и адреса лица којима ће наручилац послати позив за подношење понуда:
1. TRACO DOO DRUŠTVO ZA INŽENJERING, MONTAŽU, PROIZVODNJU I TRGOVINU DOO BEOGRAD (ZVEZDARA), Београд-Звездара, Љубе
Давидовића 55/6
2. MIJAT KUZMANOVIĆ PR ZANATSKA RADNJA ZA PRUŽANJE TERMOTEHNIČKIH I BRAVARSKO ZAVARIVAČKIH USLUGA WELDING VELIKA PLANA,
Деспота Стефана 42, Велика Плана
3. THERMO TEC FLEX doo Zabrežje, Забрежје, Александра - Аце Симовића 132
4. DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA PROIZVODNJU I MONTAŽU PROCESNE PREHRAMBENE TERMOTEHNIČKE OPREME I
POSTROJENJA MINEL ENIM SMEDEREVO DOO, SMEDEREVO, Ђуре Салаја 13
5. DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU GOAL ZA TRGOVINU, POSREDOVANJE I USLUGE, ZRENJANIN
6. PREDUZEĆE ZA MONTAŽU UREDJAJA ZA KLIMATIZACIJU, IZVODJENJE GRADJEVINSKIH RADOVA, INŽENJERING, VRŠENJE PREVOZA, TRGOVINU,
TURIZAM I UGOSTITELJSTVO TERMOMONT DOO BEOGRAD (VRAČAR), Браће Недића 1, Београд-Врачар
7. PREDUZEĆE ZA INŽENJERING, KONSALTING, KOOPERACIJU I PROIZVODNJU INFRASTRUKTURA VIS DOO BEOGRAD (VOŽDOVAC), Дебарска 31,
Београд-Вождовац

Остале информације:
Пре почетка отварања понуда представник понуђача који ће присуствовати поступку отварања
понуда и поступку преговарања и активно учествовати дужан је да Комисији за јавну набавку преда
писано овлашћење. Овлашћење мора бити заведено код понуђача (са бројем и датумом), оверено
печатом и потписано од стране овлашћеног лица понуђача. Уколико представник понуђача не
достави наведено овлашћење, представник ће бити третиран као општа јавност и неће моћи да
активно учествује у поступку отварања или поступку преговарања.
Уколико поступку отварања присуствује законски заступник понуђача, неопходно је да се као такав
легитимише изводом из АПР и личним документом (лична карта, пасош и др.). Уколико понуђач не
достави наведени извод из АПР, Комисија ће пре почетка отварања понуда извршити проверу
података на сајту АПР.

