
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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	Text7: Јавном набавком  В-ЈНОП бр. 25-12, је изабран извођач радова на изградњи рова за полагање 10 кВ кабловског вода од ТС 10/0,4 кВ "Јарчиште" до ТС 10/0,4 кВ "Центар" у Врањској Бањи.  Приликом извођења радова није било могуће  прећи  поток у земљишту које је у власништву "Симпа" тако да је делимично промењена  траса  кабловског вода и кабал је положен кроз земљиште које је власништво ЈП "Србијаводе". Због ове  измене у траси кабловског вода јавили су се додатни радови  који нису могле да буду предвиђени  при изради спецификације за  јавну набавку.Наручилац је у вези са претходним чињеницама, поднео захтев Управи за јавне набавке број  8651/1, од 17.06.2014.г одине за мишљење о основаности примене преговарачког поступка. На захтев Управе за јавне набавке, достављена је допуна захтева број 8651/3 од  18.07.2014.године. Дана 29.07.2014.године, примљено је позитивно мишљење број 404-02-2310/14 Управе за јавне набавке о основаности примене преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда у вези са поднетим захтевом.
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