
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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	Text5: Набавка додатних радова на декоративном осветљењу на фасади Житног магацина у Новом Милошеву, у општини Нови Бечеј, према предмеру радова и техничким карактеристикама набавке, од првобитног добављача - извођача радова:  „Гро Статик“ доо Нови Сад, ул. Булевар Деспота Стефана бр. 13., на основу члана 36. став 1. тачка 5. Закона о јавним набавкама (''Сл. гласник РС'' бр. 124/12, 14/2015 и 68/2015)-    Извођење радова према Уредби о класификацији делатности, Сектор Ф – Грађевинарство     („Службени гласник Републике Србије“, број  54/2010): -  43. Специјализовани грађевински     радови, 43. 21 – Постављање електричних инсталација - расветних система;-    Назив и ознака из општег речника набавке:  Радови на инсталацији спољне расвете  –      45316100;
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	Text7: чл. 36. став 1. тачка 5. Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник Р Србије, број 124/2012, 14/2015 и 68/2015).Након закључења уговора са „Гро Статик“ доо Нови Сад, ул. Булевар Деспота Стефана бр. 13., број IV 04- 404-6/2017 од 08.06.2017. године, за  набавку радова на уређењу простора и фасаде Житног магацина у Новом Милошеву, а у току  извођења предметних радова, Општина Нови Бечеј је  дана 07.07.2017. године, примила Мишљење Завода за заштиту споменика култре Зрењанин, бр. I– 79-1/17 од  06.07.2017. године, као установе која се бави конзерваторским надзором над извођењем радова, у ком  је констатована потреба извођења додатних радова на декоративном  осветљењу на фасади Житног магацина у Новом Милошеву, као и понуду „Гро Статик“ доо Нови Сад  за извођење непредвиђених радова (18.07.2017. године), неопходних за извршење закљученог уговора о извођењу  радова на уређењу простора и фасаде Житног магацина у Новом Милошеву а ради  спровођења новог поступка јавне набавке у складу са чланом 36. став 1. тачка 5. Закона о  јавним набавкама ("Сл. гласник Р Србије, број 124/2012, 14/2015 и 68/2015). Наручилац је, сходно одредбама чл. 36. став 1. тачка 5. Закона о јавним набавкама (''Сл. гласник РС'' бр. 124/12, 14/2015 и 68/2015), и чињеницама  да ће уговор закључити са првобитним добављачем, да укупна вредност свих додатних радова (непредвиђени радови) није већа од 15% од укупне вредности првобитно закљученог уговора, да од закључења првобитног уговора није протекло више од три године и да се такви додатни 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,  поднео Управи за јавне набавке Захтев за добијање сагласности за спровођење преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуде и добио мишљење о основаности примене  наведеног поступка јавне набавке. Након добијања мишљења Управе за јавне набавке (дана 01.09.2017) о основаности примене преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда, број 404-02-2879/17 од  28.08.2017, Наручилац у складу са Законом о јавним набавкама, доноси Одлуку о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда за набавку наведених, додатних радова и упућује ПОЗИВ (са Конкурсном документацијом) првобитном добављачу - извођачу радова:  „Гро Статик“ доо Нови Сад, ул. Булевар Деспота Стефана бр. 13., ДА ПОДНЕСЕ ПОНУДУ у преговарачком поступку без објављивања позива за подношење понуда.
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