ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОКРЕТАЊУ ПРЕГОВАРАЧКОГ ПОСТУПКА БЕ3
ОБЈАВЉИВАЊА ПОЗИВА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
Назив наручиоца: ЈП Дирекција за изградњу Града Ниша, мaтични број: 06118496,
ПИБ: 100619347

Адреса наручиоца: Ул. 7. јули бр. 6, 18000 Ниш
Интернет страница наручиоца: http://www.dign.rs/
Врста наручиоца: јавно предузеће чији је оснивач локална самоуправа
Врста поступка јавне набавке: преговарачки поступак без објављивања позива за
подношење понуда (члан 36. став 1. тачка 5. алинеја 1) Закона о јавним набавкама)
Врста предмета: радови
Опис предмета јавне набавке: јавне набавке непредвиђених и додатних радова на
јавном осветљењу у ширем окружењу Трга краља Милана – просторно
функционалне целине „1а“ и „3“.
Назив и ознака из општег речника набавке:
45316110 - 9 инсталација путне расвете
Број и датум закључења првобитног уговора:
Уговор о извођењу радова на осветљењу приликом изградње саобраћајнице - јавно
осветљење у широм окружењу Трга краља Милана – просторно функционалне
целине „1а“ и „3“, закључен је између ЈП Дирекција за изградњу Града Ниша, као
наручиоца (заведен под бројем 02-3646-2/19 дана 07.10.2019. године) и „ЕЛМОНТ“
д.о.о. Ниш, као извођача (заведен под бројем 1011 дана 07.10.2019. године).
Уговор o извођењу радова је закључен на основу Оквирног споразума за извођење
радова на осветљењу приликом изградње саобраћајница, закљученог између Града
Ниша, као наручиоца (заведен под бројем 3492/2019-01 од 03.09.2019. године) и
„ЕЛМОНТ“ д.о.о. Ниш, као извођача радова (заведен под бројем 874 од
03.09.2019.године), а који је додељен у отвореном поступку јавне набавке бр.4042/36Р/2019-28, у циљу закључења оквирног споразума са једним понуђачем, са
периодом трајања од две године, и на основу Уговора о уступању Оквирног
споразума закљученог између Града Ниша (заведен под бројем 3544/2019-01 од
06.09.2019.године) и ЈП Дирекције за изградњу Града Ниша (заведен под бројем 023646/19 од 09.09.2019. године), којим ЈП Дирекција за изградњу Града Ниша
преузима сва права и обавезе регулисане Оквирним споразумом и ступа у њихово
извршење у коме се налазе на дан закључења уговора о уступању.
Основ за примену преговарачког поступка: Преговарачки поступак без
објављивања позива за подношење понуда (члан 36. став 1. тачка 5) алинеја 1)
Закона о јавним набавкама) се спроводи ради набавке радова коју нису били
обухваћени техничком спецификацијом па самим тим ни провобитним уговором, а
потреба за извођењем истих проузрокована је околностима које за наручиоца
представљају непредвидљиве околности. Исто тако, неопходна је набавка додатних
радова како би се реализовао и завршио првобитни уговор. Извођење додатних
радова не може се раздвојити у техничком или економском погледу од првобитног
уговора о јавној набавци , а да се тиме не проузрокује несразмерно велике техничке
тешкоће или несразмерно велики трошкови за наручиоца.

Предметна јавна набавка радова спроводи се у преговарачком поступку без
објављивања позива за подношење понуда, у свему у складу са чланом 36. став 1.
тачка 5) алинеја (1) Закона, а на основу мишљења Управе за јавне набавке бр. 40402-5587/19 од 07.02.2020. године који је основана примена врсте поступка за јавну
набавку непредвиђених и додатних радова на осветљењу приликом изградње
саобраћајница – јавно осветљење у ширем окружењу Трга краља Милана –
просторно функционалне целине „1а“ и „3“
Лице коме ће се упутити позив за учешће у предметном поступку јавне
набавке: Позив ће се упутити предузећу „ЕЛМОНТ“ д.о.о. Ниш, са пословним
седиштем у Нишу, Улица генерала Милојка Лешјанина број 72, матични број:
07658761, ПИБ: 101531840, као извођачу из пробитног уговора о извођењу радова.

