
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: * назив из ОРН: радови на одржавању путева   * ознака из ОРН: 45233141  Опис - назив набавке:   Предмет набвке су радови на зимском одржавању путева у зимској сезони 2014/15. На наведеним путним правцима потребно је обезбедити повремену проходност, која подразумева редовно и континуирано чишћење снега, тако да се снег не може задржавати на коловозу у већој дебљини, која би онемогућила нормалну проходност моторних возила, запрежних кола и пешака. Потребно је вршити и повремено подасипање ризлом и сољу, према потребама на терену и временским приликама.
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	Text7: Јавна набавка ЈНВВ-р 41/14 расписана је 20.10.2014. године и Позив за подношење понуда објављен је на Порталу Управе за јавне набавке. До истека рока за подношење понуда, односно до 19.11.2014. године до 12,00 часова, Наручиоцу је пристигла само једна понуда за партију 10, која је била неприхватљива након стручне оцене понуда, за партију 14. није стигла ниједна понуда, а за партију 19 пристигле су 2 понуде које су премашиле износ процењене вредности, те су биле неприхватљиве.  Комисија за спровођење ЈНВВ-р 41/14 предлаже одговорном лицу Наручиоца да донесе Одлуку о обустави дела поступка ЈНВВ-р 41/14  за партије 10,14 и 19 , а  да сагласно члану 36.ставу 1. тачки 1. ЗЈН. спроведе  преговарачки  поступак без објављивања позива за подношење понуда и позове понуђача из партије 10. "Владе Градња " Дренова, Сирогојно да учини своју понуду прихватљивом, као и да да своју понуду за партију 14. Понуђача "Борје"Сирогојно да да своју понуду за партију 14. Понуђаче "Транскоп" Бранешци и "Троја" из Љубиша да своје понуде учине прихватљивим у партији 19.
	Text8: "Владе градња" Дренова, Сирогојно"Борје" Сирогојно,"Транскоп" Бранешци,"Троја" Љубиш.
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