ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОКРЕТАЊУ ПРЕГОВАРАЧКОГ ПОСТУПКА
БЕЗ ОБЈАВЉИВАЊА ПОЗИВА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

Назив наручиоца:

Дом за смештај одраслих лица Кулина

Адреса наручиоца:

18214 Кулина

Интернет страница наручиоца:

www.kulina.org.rs

Врста наручиоца:

Остало

Врста предмета:

Добра

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:
Лож уља за грејање за потребе грејања објеката Дома, ОРН 091350000- '' уља за ложење''

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:
''Дом за смештај одралих лица у Кулини'' спровео је отворени поступак јавне набавке лож
уља за грејање за потребе грејања објеката Домаматеријала број: 1.1.3.-2018 Д о чему је
поставио обавештење на порталу јавних набавки под бројем 1895834 и на свом сајту дана
09.05.2018. године.
Комисија за јавну набавку је у складу са Позивом и конкурном документацијом извршила
отварање понуда и стручну процену понуда и утврдила да су поднете две понуде које нису
прихватљиве и одговарајуће и да је потребно је поновити поступак у складу са одредбама
Закона о јавним набавкама..
Наручилац је у складу са одредбама члана 36, став1, тачка 1. одлучио да спроведе поступак
са погађањем без објављивања.

Назив и адреса лица којима ће наручилац послати позив за подношење понуда:
''Кнез Петрол'' Царице Јелене 28, 11273 Батајница
'' НИС'' АД, Булевар 12 Фебруар, 18000 Ниш
'' Милетић Петрол'' доо, Марка Краљевића бб, 35000 Јагодина
'' Еуро Мотус'' доо, Војислава Илића 145, 11000 Београд

Остале информације:
Документација биће постављена на порталу ЈН и сајту наручиоца .
Рок за доставу понуда је 03.07.2018. године до 10часова.
Отварање понуда ће се извршити у 10.30 часова после чега ће се одмах наставити поступак
са погађањем. Предмет преговарања је укупна понуђена цена.

