
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: Наручилац је на основу члана 36. став 1. тачка 5. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије" број 124/2012, 14/2015, 68/2015) упутио дана 14.08.2019. године Управи за јавне набавке «Захтев за мишљење о основаности примене преговарачког поступка» број 4-230/2019-II.        Након тражене допуне захтева дана 20.08.2019. године и достављања истог од стране Општине Пландиште, Управа за јавне набавке је дала мишљење о основаности примене преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда број 404-02-3735/19 од 30.08.2019.       Општина Пландиште на основу позитивног мишљења Управе за јавне набавке о основаности примене преговарачког поступка без објављивања позива (на основу члана 36. став 1. тачка 5. Закона о јавним набавкама), покреће и спроводи преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда.       Општина Пландиште је закључила уговор за јавну набавку радова: „Радови на реконструкцији објекта ОШ „Доситеј Обрадовић“-одељење Велики Гај“, број 4-120/2019-II, са понуђачем „ALFACO INŽENJERING“ ДОО.       Основ примене: Током извођења радова на реконструкцији објекта ОШ „Доситеј Обрадовић“-одељење Велики Гај, уочени су недостаци у пројекту, тако да је потребно извести радове које наручилац не би могао урадити одвојено од извршења првобитног уговора. Уз напомену надзора, да су због непредвидљивих околности ови радови постали неопходни за извршење уговора о јавној набавци, и да постоји могућност да буде угрожен цео Пројекат, а наставак радова немогућ уколико се ови недостаци не отклоне.
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