ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ

ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ ГРАДА НИША
ОБАВЕШТЕЊЕ
О ПОКРЕТАЊУ ПРЕГОВАРАЧКОГ ПОСТУПКА БЕЗ ОБЈАВЉИВАЊА
ПОЗИВА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
Назив наручиоца:
Адреса наручиоца:
Интернет страница
Врста наручиоца:

ЈП Дирекција за изградњу града Ниша,
Ниш, Ул. 7. јули бр. 6
наручиоца:
www.dign.rs
јавно предузеће - локална самоуправа

Врста предмета: радови
Опис предмета јавне набавке: Извођење радова радова на санирању клизишта у Ул.
партизанских курира од бр. 17-21 у Нишу, назив и ознака из општег речника набавке 45111230-9 Радови на стабилизацији терена, одлука о покретању преговарачког поступка без објављивања
позива за подношњење понуда бр. 03-5748 oд 24.07.2015. године.
Основ за примену преговарачког поступка и подаци који оправдавају његову примену:
Због угрожености живота становништва и имовине (покретне и непокретне) услед дејства
клизишта а територији ГО Палилула у Нишу, на предлог Штаба за ванредне ситуације Града Ниша
донета је од стране Градоначелника Одлука о проглашењу ванредне ситуације на делу територије
града Ниша бр. 2348/2015-01 од 10.07.2015. године и Решење градоначелника бр. 2404/2015-01 од
15.07.2015. године којим се налаже да ЈП Дирекција за изградњу града Ниша покрене и спроведе
преговарачки поступак јавне набавке без објављивања позива за подношење понудa, да обезбеди
вршење стручног надзора над извођењем предметних радова и да о свим предузетим мерама и
радњама доставља извештај Штабу за ванредне ситуације Града Ниша.
Назив и адреса лица којем ће наручилац послати позив за подношење понуда:
 „ГРАМОНТ ИНЖЕЊЕРИНГ“ ДОО НИШ, Ул. војводе Мишића бр. 7
 ГР „БРАНКОВА КУЛА“, ДРАГАН МИЋУНОВИЋ ПР, НИШ, Ул. гвозденог пука бр. 2
 „ТРАНСКОП Р“ СВРЉИГ, Ул. Васе Албанца бр. 72
 „ПУТ ИНЖЕЊЕРИНГ“ ДОО НИШ, Ул. Књажевачка бб
Остале информације:
Дана 20.07.2015. године наруцилац је упутио Захтев за мишљење о покретању преговарачког
поступка без објављивања позива за подношење понуда Управи за јавне набавке, из разлога
хитности из чл. 36. ст. 1. т. 3) ЗЈН.
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