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Врста предмета: услуге
Опис предмета јавне набавке: Пружање услуга наставак геоморфолошких истраживања,
хидрогеолошких истраживања, ботанички снимак подручја и израда презентације Споменика
природе „Церјанска пећина“, ЈН бр. 1.2.26.
Назив и ознака из општег речника набавке: остала својства за истраживачке активности у
биологији – RD03-8 и геолошке, геофизичке и друге научне истраживачке услуге – 71351000-3.
ЈП Дирекција за изградњу града Ниша, као наручилац, обратило се Управи за јавне
набавке захтевом за мишљење о основаности примене преговарачког поступка по чл. 36. ст. 1.
т. 2. ЗЈН дана 12.05.2015. године под бр. 03-3424 и добила позитивно мишљење од исте управе
заведено под бр. 404-02-1827/15 од 26.05.2015. године.
Основ за примену преговарачког поступка и подаци који оправдавају његову примену:
Садашња истраживања фауне, флоре, морфологије, хидрогеологије отпочели смо 2011.
године, а истраживања спроводе истраживачи Завода за заштиту природе Србије на основу
Уговора о пословној сарадњи и то Уговор бр. 028-808/1 од 30.03.2011. година, затим Уговор бр.
028-1370/1 од 08.06.2012. године (ова два Уговора смо вам приложили у нашем захтеву бр. 017386 од 12.07.2013. године и по овом захтеву смо добили вашу сагласност за примену
преговарачког поступка) уз прошлогодишњи захтев бр. 03-5210 од 12.08.2014. године доставили
смо вам и Уговор о пружању услуга бр. 03-8985/1 од 20.09.2013. године. По прошлогодишњем
захтеву смо такође добили вашу сагласност за примену преговарачког поступка и закључилисмо
Уговор о пружању услуга бр. 03-6142/1 од 14.10.2014. године.
Сви досада добијени резултати истраживања указују на потрбу наставка започетих
истраживања и њихове на крају систематизације кроз презентацију свих истраживања и на
издавања 2016. године једне стручне књиге о споменику природе „Церјанска пећина“.
За 2015. годину предвиђена су следећа истраживања:

наставак геоморфолошких истраживања (прошле године се то односило на крајње делове
пећине а сада би то био наставак тих истраживања али и истраживање крашке јаме изнад
сифонског врела у Крављу)

наставак
хидрогеолошких
истраживања
(по
потреби
додатна
бојења
воде
натријумфлуоресцином у крашкој јами Бељаница)

ботанички снимак подручја (о овоме досада постоје само фрагментарни и оскудни подаци)

израда презентације
Сва ова истраживања врше се између осталог и у циљу лакшег умрежавања овог
заштићеног подручја у будуће еколошке мреже.
Прекид сарадње са Заводом за заштиту природе Србије би у многоме успорило даље
истраживање споменика природе „Церјанска пећина“.
Назив и адреса лица којем ће наручилац послати позив за подношење понуда:
Завод за заштиту природе Србије, са пословним седиштем у Новом Београду, Ул. др Ивана Рибара
бр. 91, МБ: 17798561, ПИБ: 106844260
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