ПОСЛОВНО-СПОРТСКИ ЦЕНТАР “ПИНКИ”
Трг Светог Димитрија бр.36
Сремска Митровица
Дана: 09.12.2016.
Број: 2115

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОКРЕТАЊУ ПРЕГОВАРАЧКОГ
ПОСТУПКА БЕЗ ОБЈАВЉИВАЊА ПОЗИВА ЗА ПОДНОШЕЊЕ
ПОНУДА
-

Пројектантски надзор над извођењем радова на изградњи спортске дворане –
базена у Сремској Митровици
јн. бр.1.2.11 -

1. Назив адреса и интернет страница наручиоца: Пословно-спортски центар
“ПИНКИ” из Сремске Митровице ул. Светог Димитрија бр.36 – www.pscpinki.org.rs .
2. Врста наручиоца: Правно лице основано у циљу задовољавања потреба у општем
интересу у складу са чланом 2. став 1. тачка 2. Закона о јавним набавкама.
3. Опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавки: 71248000
Пројектантски надзор над извођењем радова на изградњи спортске дворане – базена у
Сремској Митровици.
4. Основ за примену преговарачког поступка и податци који оправдавају његову
примену: Преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда (члан
36.став 1. тачка 2. / ако због техничких односно уметничких разлога предмета јавне
набавке или из разлога повезаних са заштитом искључивих права, набавку може
извршити само одређени понуђач).
Како је Ђорђе Бајило архитекти д.о.о. из Новог Сада израдио техничку документацију
по којој ће бити извођени радови, целисходно је и да пружи услугу пројектантског
надора (у складу са чланом 5. Правилника о садржини и начину вођења стручног
надзора Сл. Гласник РС број 22/15).
Наручилац је од Управе за јавне набавке тражио Мишљење да ли се у конкретном
случају може спровести преговарачки поступак без објављивања позива за подношење
понуда.
Потврђено је од стране Управе за јавне набавке да је ОСНОВАНА примена
преговарачког поступка, број мишљења:404-02-3417/16 од 21.11.2016. године и дато
мишљење да су испуњени услови за примену преговарачког поступка без објављивања
позива за подношење понуда, у складу са чланом 36. став 1. тачка 2) ЗЈН-а.
5. Назив и адреса лица коме ће Наручилац послати позив: „Ђорђе Бајило архитекти“
д.о.о. , Марка Миљанова 4, Нови Сад.
КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ Рб.1.2.11

