
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:


	Blank Page

	Text1: Центар за заштиту одојчади, деце и омладине
	Text2: Звечанска 7
	Text3: www.zvecanska.org.rs
	Text5: Набавка радова- Радови на балон хали бр. 2/2020Додатни грађевински радови на балон хали спортске намене, у оквиру Дома ,,Јован Јовановић- Змај", Београд, ул. Браће Јерковић бр. 119 45000000- Грађевински радови
	Text6: Уговор о јавној набавци радова бр. 6448, од 06.12.2019. године 
	Dropdown1: [Органи државне управе]
	Dropdown2: [Радови]
	Text7: На основу члана 36. став 2, а у вези са чланом 36. став 1. тачка 5. Закона о јавним набавкама (,,Службени гласник Републике Србије“, бр. 124/13, 14/15 и 68/15).                  Сходно члану 36.  став 1. тачка 5. Закона о јавним набавкама, наручилац може спровести преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда,у случају додатних услуга или радова који нису били укључени у првобитни пројекат или првобитан уговор о јавној набавци, а који су због непредвидљивих околности постали неопходни за извршење уговора о јавној набавци, под условом да се уговор закључи са првобитним добављачем, да укупна вредност свих додатних услуга или радова (непредвиђени радови) није већа од 15% од укупне вредности првобитно закљученог уговора, да од закључења уговора није протекло више од три године и да се такве додатне услуге или радови не могу раздвојити, у техничком или економском погледу, од првобитног уговора о јавној набавци, а да се при томе не проузрокују несразмерно велике техничке тешкоће или несразмерно велики трошкови за наручиоца или су такве услуге или радови, које би наручилац могао набавити одвојено од извршења првобитног уговора, неопходни за извршење првобитног уговора о јавној набавци.Мишљењем Управе за јавне набавке бр. 404-02-1139/20, од 06.03.2020. године, дато је мишљење да је по Захтеву Центра за заштиту одојчади, деце и омладине, Београд, основана примена преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда, сходно члану 36. став 1. тачка 5. Закона о јавним набавкама.  
	Text8: Multigroup доо Лештане, са седиштем у Београду- Лештане, Гроцка, Кружни пут бр. 50
	Text9: /


