
ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА У ПРЕГОВАРАЧКОМ ПОСТУПКУ
БЕЗ ОБЈАВЉИВАЊА ПОЗИВА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА 

Назив наручиоца: 

Адреса наручиоца: 

Број и датум доношења одлуке:

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:

Интернет страница наручиоца:



Процењенa вредност јавне набавке:

Број примљених понуда:

Понуђена цена:

Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача:

Основни подаци о понуђачу и понуди којој је додељен уговор :

Период важења уговора:

- Највиша

- Најнижа

Понуђена цена код
 прихватљивих понуда:

- Највиша

- Најнижа

Подаци о начину и року за подношење захтева за заштиту права:

Остале информације:


	Blank Page

	Text1: ОПШТИНА НОВИ БЕЧЕЈ, НОВИ БЕЧЕЈ
	Text2: 23.272 Нови Бечеј, ул. Жарка Зрењанина бр. 8.
	Dropdown1: [Градска и општинска управа]
	Text11: 1.200.000,00 динара без ПДВ-а;
	Text12: 1.200.000,00 динара без ПДВ-а;
	Text13: 1.200.000,00 динара без ПДВ-а;
	Text14: 1.200.000,00 динара без ПДВ-а;
	Text9: 1.200.000,00 динара без ПДВ-а;
	Text15: 
	Text17: Уговор ће бити закључен на одређено време, односно за период од дана закључења уговора до завршетка радова и реализације уговорених обавеза (рок завршетка радова је 90 календарских дана, рачунајући од дана закључења уговора);
	Text16: „Гро Статик“ доо Нови Сад, ул. Булевар Деспота Стефана бр. 13., ПИБ: 104829500,  матични број  20240032. 
	Text10: 1 (једна)
	Text18: ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: Против ове одлуке понуђач може наручиоцу поднети захтев за  заштиту права у року од 10 (десет) дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки. Подносилац захтева је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу од 60.000,00   динара (број жиро рачуна: 840-30678845-06, шифра плаћања: 153 или 253, позив на број: подаци о  броју или ознаци јавне набавке поводом које се подноси захтев за заштиту права,  сврха уплате:  ЗЗП; назив наручиоца;  број или ознака јавне набавке поводом које се подноси захтев за заштиту права,  корисник: Буџет Републике Србије, сходно Упутству Републичке комисије за заштиту права  у поступцима о уплати таксе за подношење захтева за заштиту права). Сагласно одредбама члана 156. став 4. ЗЈН, ако поднети захтев за заштиту права није основан,  подносилац захтева за  заштиту права мора наручиоцу, на његов писмени захтев, надокнадити  трошкове настале по основу захтева за  заштиту права.
	Text19: 
	Dropdown2: [Радови]
	Text3: www.novibecej.rs
	Text8: чл. 36. став 1. тачка 36. став 1. тачка 5. Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник Р Србије, број 124/2012, 14/2015 и 68/2015).Како се  у току извођења радова, појавила потреба за извођењем непредвиђених-додатних радова, а који нису били укључени у првобитни пројекат или у првобитан уговор о јавној набавци, а који су због непредвидљивих околности постали неопходни за извршење закљученог уговора о јавној набавци радова на уређењу простора и фасаде Житног магацина у Новом Милошеву, број IV 04-404-6/2017, a како би се исти извршили пре малтерисања и кречења фасаде Житног магацина, Наручилац је, сходно одредбама чл. 36. став 1. тачка 5. Закона о јавним набавкама (''Сл. гласник РС'' бр. 124/12, 14/2015 и 68/2015), и чињеницама да ће уговор закључити са првобитним добављачем - „Гро Статик-ом“ доо Нови Сад, да укупна вредност свих додатних радова (непредвиђени радови) није већа од 15% од укупне вредности првобитно закљученог уговора, да од закључења првобитног уговора није протекло више од три године и да се такви додатни радови не могу раздвојити, у техничком или економском погледу, од првобитног уговора о јавној набавци, а да се при томе нe проузрокују несразмерно велике техничке тешкоће или несразмерно велики трошкови за Наручиоца,  за спровођење поступка јавне набавке у ком би се  неопходни радови за извршење закљученог уговора прибавили, поднео Управи за јавне набавке Захтев за добијање мишљења о основаности примене преговарачког поступка без објављивања позива и добио мишљење да је примена наведеног поступка јавне набавке основана.  Наручилац је након добијања мишљења Управе за јавне набавке о основаности примене преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда (01.09.2017), број број 404-02-2879/17 од  28.08.2017. године, дана 01.09.2017. године, на основу чл. 36. став 1. тачка 5. Закона о јавним набавкама (''Сл. гласник РС'' бр. 124/12, 14/2015 и 68/2015), донео Одлуку о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда за набавку додатних радова на декоратном осветљењу на фасади Житног магацина у Новом Милошеву, у општини Нови Бечеј, од првобитног добављача - извођача радова:  „Гро Статик“ доо Нови Сад, ул. Булевар Деспота Стефана бр. 13.,  и упутио му ПОЗИВ ДА ПОДНЕСЕ ПОНУДУ са Конкурсном документацијом (у штампаном облику) у преговарачком поступку без објављивања позива за подношење понуда.
	Text7: Првобитно закључени уговор о  јавној набавци радова на уређењу простора и фасаде Житног магацина у Новом Милошеву,  број IV 04-404-6/2017 од 08.06.2017. године 
	Text6: Набавка додатних радова на декоратном осветљењу на фасади Житног магацина у Новом Милошеву, у општини Нови Бечеј, према предмеру додатних радова и техничким карактеристикама набавке, на основу члана 36. став 1. тачка 5. Закона о јавним набавкама (''Сл. гласник РС'' бр. 124/12, 14/2015 и 68/2015)Назив и ознака према Уредби о класификацији и Назив и ознака из општег речника набавки:      -    Извођење радова према Уредби о класификацији делатности, Сектор Ф – Грађевинарство                  („Службени гласник Републике Србије“, број  54/2010): -  43. Специјализовани грађевински радови,                  43. 21 – Постављање електричних инсталација - расветних система;      -    Назив и ознака из општег речника набавке:  Радови на инсталацији спољне расвете  – 45316100;
	Text4: ЈН  број IV 04-404-23/2017  од  28.09.2017. године


