
ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОКРЕТАЊУ ПРЕГОВАРАЧКОГ ПОСТУПКА 
БЕЗ ОБЈАВЉИВАЊА ПОЗИВА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

Назив наручиоца: 

Адреса наручиоца: 

Интернет страница наручиоца: 

Врста наручиоца: 

Врста предмета:

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:

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:

Назив и адреса лица којима ће наручилац послати позив за подношење понуда:

Остале информације:
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	Text1: Привредно друштво за дистрибуцију електричне енергије "ЈУГОИСТОК" Д.О.О. из Ниша
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	Text7: Предметна јавна набавка се спроводи у преговарачком поступку без објављивања позива за подношење понуда, у складу са чл. 36. ст.1. тачка 1. Закона о јавним набавкама.Aко у отвореном, односно рестриктивном поступку није добио ниједну понуду, односно ниједну пријаву или су све понуде неодговарајуће, под условом да се првобитно одређен предмет јавне набавке и услови за учешће у поступку, техничке спецификације и критеријуми за доделу уговора не мењају;Разлог за примену преговарачког поступка састоји се у чињеници што је наручилац својом одлуком  под дел.бројем 7051/10 од 22.08.2014.године, обуставио поступак јавне набавке у отвореном поступку  В-ЈНОП бр. 26-14, објављеном на Порталу јавних набавки 16.07.2014.године,  из разлога што није добио ниједну понуду.
	Text8: -„NOVECO“ д.о.о.  Врање, ул. Стефана Првовенчаног бб, ТЦ "Пошта-Банка", ПИБ 100554380, мат.бр. 06597955,-„ELBA“ д.о.о. ВРАЊЕ, ул. Омладинских Бригада бб., ПИБ 102623759 мат.бр.17469240,-А.Д. ЗА ГРАЂЕВИНАРСТВО ПРОЈЕКТОВАЊЕ И ИНЖЕЊЕРИНГ "ЦРНА ТРАВА" ЛЕСКОВАЦ , ул. Пане Ђукића бр.18,  ПИБ 100326743,мат. бр. 07105487- ГРАЂЕВИНСКО ПРИВРЕДНО ДРУШТВО  "БАНКОВИЋ" Д.О.О. ЦРНА ТРАВА, ул. Милентије Поповића  бб,   ПИБ 104174747, мат. бр. 20042877,"BINTA“ д.о.о. из Врања, ул. Таковска бр.9, ПИБ 100548903, мат.бр.06277888, законски заступник и лице одговорно за закључење уговора, Горан Ђорђевић.
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