
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:
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	Text7: Преговарачки поступак се спроводи на основу члана 36. став 1. тачка 5. подтачка 2. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС„ број 124/2012) : „Наручилац може спроводити преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда у случају додатних радова који нису били укључени у првобитни пројекат или у 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 у отвореном поступку, да од закључења првобитног уговора није протекло више од две године и да: (2) су такви радови , које би наручилац могао набавити одвојено од извршења првобитног уговора, неопходни за извршење првобитног уговора о јавној набавци.“Дана 16.05.2013. године је закључен уговор o јавној набавци радова-реконструкција и доградња улице Лава Толстоја и Милке Марковић у Панчеву, број 03-299/2013 у отвореном поступку  износи 120.032.077,80 динара без пдв-а.На расрсници улице Милке Марковић и Стевана Шупљикца налази се постојећи семафорски уређај који се налази у ново пројектованој бициклистичкој стази. Такође, саставни део семафорског уређаја је и индукциона петља која се налази у постојећем коловозу. Због безбедности пешака и бициклиста потребно је постојећи семафорски уређај померити на границу регулације, као и урадити нову индукциону петљу, која ће морати да се уклони приликом рушења постојећег коловоза. Ови радови нису предвиђени пројектном документацијом, па ни уговором. Извођач радова АД „ВОЈВОДИНАПУТ-ПАНЧЕВО“ је на захтев Инвеститора, дана 21.05.2014. године доставио понуду број 6/59, за радове на измештању дела светлосне сигнализације при реконструкцији улице Милке Марковић. Прегледом достављене понуде надзорна служба је сагласна са описима, количинама и јединичним ценама непредвиђених радова.Преговарачки поступак се спроводи са првобитним извођачем радова АД „ВОЈВОДИНАПУТ-ПАНЧЕВО“ Панчево.
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