ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОКРЕТАЊУ ПРЕГОВАРАЧКОГ ПОСТУПКА
БЕЗ ОБЈАВЉИВАЊА ПОЗИВА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

Назив наручиоца:

Градска управа града Врања-директни Директни корисници буџетских средстава (одредба чл. 2.
став 1. тачка 5) и 7) Закона о буџетском систему („Службени гласник РС“, бр. 54/2009, 73/2010,
101/2010, 101/2011 и 93/2012) и одредба члана 2. став 1. тачка 1) Закона о јавним набавкама)

Адреса наручиоца:

Краља Милана бр. 1

Интернет страница наручиоца:

www.vranje.org.rs

Врста наручиоца:

Остало

Врста предмета:

Услуге

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 услуга.
Пружање услуге пројектовања подразумева израду техничке документације за
реконструкцију објекта мултимедијалног- бизнис центра у Врању (у даљем тексту:
предметна услуга).
Назив и ознака из општег речника набавке: услуге пројектовања у архитектури- 71220000.
Предмет 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:
Наручилац спроводи предметни поступак јавне набавке ради закључења уговора са
првобитним понуђачем, са којим ће уредити међусобна права и обавезе око пружања услуге
пројектовања подразумева израду техничке документације за реконструкцију објекта
мултимедијалног- бизнис центра у Врању
На основу одредбе члана 35. став 1. тачка 1) Закона о јавним набавкама.
У преговарачки поступак јавне набавке наручилац је позвао групу понуђача: Ј.П. “Урбанизам
и изградња града Врања”, ул. Иве Лоле Рибара бр. 1 Врање, матични број 17223437, ПИБ
101767868, кога заступа директор Бранимир Стојанчић, у својству носиоца посла;
Инжењерске делатности „Вик инжењеринг“, ул. Доситејева бр. 14 Врањска Бања, матични
број 61531475, ПИБ 106205950, кога заступа предузетник Срђан Спасић, у својству члана
групе; као првобитног понуђача чија је понуда дел.бр. 101/2019, која је поднета наручиоцу у
отвореном поступку јавне набавке дана 24.04.2019. године, оцењена као благовремена,
одговарајућа и да не садржи битне недостатке према одредби члана 106 ЗЈН, али је
неприхватљива, јер прелази износ процењене вредности јавне набавке.

Назив и адреса лица којима ће наручилац послати позив за подношење понуда:
Ј.П. “Урбанизам и изградња града Врања”, ул. Иве Лоле Рибара бр. 1 Врање

Остале информације:
Првобитно одређени услови у отвореном поступку јавне набавке бр. 404-18/2019-07/1 од
19.03.2019. године остају непромењени.

