ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОКРЕТАЊУ ПРЕГОВАРАЧКОГ ПОСТУПКА
БЕЗ ОБЈАВЉИВАЊА ПОЗИВА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

Назив наручиоца:

СРПСКА ПРАВОСЛАВНА ЦРКВЕНА ОПШТИНА ЗА РАШКУ
ОБЛАСТ – НОВИ ПАЗАР

Адреса наручиоца:

Миодрага Јовановића 12, 36300 Нови Пазар

Интернет страница наручиоца:

www.eparhija-prizren.com

Врста наручиоца:

Остало

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:
Извођење радова на електроинсталацијама у Петровој цркви у Новом Пазару према Главном
пројекту електроинсталација у Петровој цркви. ОРН: радови на постављању електричних
инсталација и електро-монтажни радови – 45310000; за зграде или предмете од посебног
историјског или архитектонског значаја – FG25.
Место извршења радова: Петрова црква у Новом Пазару, ул. Апостола Петра и Павла б.б.,
Град Нови Пазар.

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:
У претходно неуспешно спроведеном отвореном поступку за јавну набавку радова на
електроинсталацијама у Петровој цркви у Новом Пазару према Главном пројекту
електроинсталација у Петровој цркви у року одређеном за подношење понуда, односно до
15.08.2015. године до 12,00 сати, Наручилац није добио ни једну понуду. Како нису били
испуњени услови за доделу уговора Наручилац је дана 20.08.2015. донео Одлуку о обустави
отвореног поступка јавне набавке бр. ЈН 01/2015, бр. одлуке 286. Сходно наведеном
Наручилац спроводи преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда
на основу члана 36. ст. 1. тач. 1. ЗЈН (“Службени гласник РС“, бр. 124/12, 14/15 и 68/15).

Назив и адреса лица којима ће наручилац послати позив за подношење понуда:
1. „Elkoms“ d.o.o., из Београда, ул. Јужни Булевар 144/303А, 11118 Београд.
2. „Elektroinženjering“ d.o.o., из Чачка, ул. Кренов пролаз б.б., 32000 Чачак.

Остале информације:

