ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОКРЕТАЊУ ПРЕГОВАРАЧКОГ ПОСТУПКА
БЕЗ ОБЈАВЉИВАЊА ПОЗИВА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

Назив наручиоца:

Градска управа града Врања

Адреса наручиоца:

Краља Милана бр. 1

Интернет страница наручиоца:

www.vranje.org.rs

Врста наручиоца:

Остало

Врста предмета:

Добра

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:
Предмет јавне набавке је добро- гасно уље екстра лако евро ЕЛ. Процењена количина
енергента који се набавља за потребе наручилаца: директих и индиректних буџетских
корисника града Врања:
• за период од 12 месеци је 202.000 литара, односно за период важења оквирног споразума
404.000 литара или
• прилагођена реалним потребама наручилаца у периоду важења уговора, у случају да нису
испуњени услови из ове конкурсне документације за закључење оквирног споразума.
Набавка предметног добра укључује и пружање услуге превоза истог за потребе наручилаца.
Назив и ознака из општег речника набавке: гасна уља- 09134000.
Предмет јавне набавке није обликован по партијама.

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:
У првобитно спроведеном отвореном поступку јавне набавке добра- гасног уља екстра лаког
евро ЕЛ, који је означен код наручиоца бројем 404-2/2018-07/1, наручилац је одбио једину
прибављену понуду, применом одредбе члана 107. става 1. Закона о јавним набавкама,
понуђача „Euro motus“ д.о.о. Београд, јер је понуђена укупна цена преко процењене
вредности за извршење уговора по предметној јавној набавци и донео Одлуку о обустави
поступка јавне набавке бр. 404-2/2018-07/1 дана 07.02.2017. године.
Након коначности Одлуке о обустави поступка јавне набавке, наручилац покреће
преговарачки поступак јавне набавке са објављивање позива за подношење понуда, сходно
одредби члана 35. став 1. тачка 1) Закона о јавним набавкама, позивајући „само и све
понуђаче“ који су учествовали у претходно спроведеном поступку јавне набавке, да изврше
допуну својих понуда на начин да их учине прихватљивим, при чему не мења првобитно
одређене услове за учешће, критеријуме за доделу уговора нити техничке спецификације
предмета јавне набавке.

Назив и адреса лица којима ће наручилац послати позив за подношење понуда:
„Euro motus“ д.о.о. Београд, ул. Војислава Илића бр. 145, матични број 17204637, ПИБ
101723687, кога заступа заменик директора Милан Богдановић

Остале информације:
Пре покретања предметног поступка јавне набавке, у буџету града Врања обезбеђена су финансијска
средства за обавезе које доспевају по основу извршених појединачних уговора у текућој буџетској години,
на основу сагласности Одељења за буџет и финансије Градске управе града Врања.
За обавезе које доспевају по основу извршених појединачних уговора у буџетској 2019. и 2020. години,
наручилац ће обезбедити финансијска средства за извршење појединачних уговора, односно за обавезе
које ће доспевати и бити укључене у финансијске планове за наредне две буџетске године.
Ако наручилац не буде у могућности да обезбеди финансијска средства за извршење појединачних
уговора, односно за обавезе које ће доспевати и бити укључене у финансијске планове за наредне две
буџетске године (2019. и 2020.), облигациони однос између уговорних страна престаје да важи и оваквом
случају наручилац не надокнађује штету добављачу, због немогућности преузимања и плаћања обавеза.

