ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОКРЕТАЊУ ПРЕГОВАРАЧКОГ ПОСТУПКА
БЕЗ ОБЈАВЉИВАЊА ПОЗИВА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

Назив наручиоца:

Градска управа града Шапца

Адреса наручиоца:

Господар Јевремова бр.6

Интернет страница наручиоца:

www.sabac.rs

Врста наручиоца:

Органи државне управе

Врста предмета:

Радови

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:
Изградња коловоза и тротоара за део улице између улица Краља Александра и Цара Душана у Шапцу
Рок извођења радова: 25 радних дана од дана увођења извођача у посао.
Гарантни рок за изведене радове је пет година.
2. Ознака из општег речника:
45233120: Радови на изградњи путева
3. Обим радова:
Изградња коловоза и тротоара за део улице ,између улица:Краља Александра и Цара Душана у Шапцу ,
асфалтирањем, укупне површине Фк=260,00м, дужине Л=52,00м, ширине коловоза 5,0м и тротоара
полочавањем бехатон плочама површине Ф=90,0м2.
Коловоз је предвиђен за средње тешко саобраћајно оптерећење, који је од осталих површина одвојен
нормалним коловозним ивичњацима у Шапцу.

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:
Наручилац у отвореном поступку у остављеном року до 12.08.2019.године није примио
ниједну понуду,а првобитно одређен предмет јавне набавке и услови за учешће у
поступку ,техничке спецификације и критеријуми за доделу уговора не мењају.
Наручилац у складу са са чл.36.ст.1. тач.1) Закона о јавним набавкама( Сл.гласник РС
бр.124/2012,14/2015 и 68/2015) покреће преговарачки поступак без објављивања позива за
подношење понуда.

Назив и адреса лица којима ће наручилац послати позив за подношење понуда:
ВД "Југокоп Подриње" доо Шабац
"Савремена градња" доо Мишар
"Рефлекс"доо Мајур

Остале информације:
На основу члана 36.ст.7 и члана 50. Закона о јавним набавкама Градска управа града Шапца
као наручилац у овом поступку овлашћује Јавно предузеће Инфраструктура Шабац Шабац да
у њено име и за њен рачун спроведе поступак јавне набавке и предузме одређене радње у
овом поступку у складу са Одлуком о спровођењу поступка јавне набавке којом један
наручилац овлашћује другог наручиоца да у његово име и за његов рачун спроведе поступак
јавне набавке и предузме одређене радње у поступку бр. 404-11-2/19-03 од 19.08.2019.
године.

