
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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	Text5:    * ознака из ОРН: нафта и дестилати 09130000 Опис - назив набавке:  Нафта за потребе зимског одржавања путева Сходно потребама  Наручиоца неопходно је извршити набавку нафте за потребе зимског одржавања путева. Испорука ће се вршити сукцесивно, у складу са потребама Наручиоца, временским приликама  на основу писмено испостављеног захтева Наручиоца у комe ће обавезно  бити одређена количина нафте по свакој месној заједници, име и презиме, бр. личне карте лица које преузима нафту. Лица која су решењем одређена за преузимање нафте, нафту преузимају на пумпи Испоручиоца.
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	Text7:   Примена члана 36. став 1. тачка 1. оправдана је јер Наручилац у отвореном поступку  ЈНВВ-д 12/15 није добио ниједну понуду, те је донео одлуку о обустави поступка број 404-224-6/15-02 од 29.12.2015.године. Након протека законског рока за улагање захтева за заштиту права понуђача, Наручилац је донео одлуку бр.404-1/16-02 од 08.01.2016.године којом је покренуо преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда сагласно члану 36.став 1. тачка 1.
	Text8: "DMV COMPANY" ДОО Ћалдов пут бб, 31310 Чајетина, пиб: 105026120, мат,бр. 20293071, број рачуна: 160-300177-93, које заступа Милоје Вукићевић , директор.
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