ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОКРЕТАЊУ ПРЕГОВАРАЧКОГ ПОСТУПКА
БЕЗ ОБЈАВЉИВАЊА ПОЗИВА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

Назив наручиоца:

ОПШТИНА КУРШУМЛИЈА

Адреса наручиоца:

Ул.Пролетерских бригада бб

Интернет страница наручиоца:

www.kursumlija.org

Врста наручиоца:

Градска и општинска управа

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:
Набавка услуга грејења, одржавања система за грејање стамбено-пословног простора
Општинске управе општине Куршумлија.
Назив и ознака предмета набавке из општег речника набавке: 09323000 Централно грејање.

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:
Преговарачки поступак без објављивања позива, сагласно члану 36. став 1. тачка 2) ЗЈН (због
техничких, односно уметничких разлога предмета јавне набавке или из разлога повезаних са
заштитом искључивих права, набавку може извршити само одређени понуђач) и позитивном
мишљењу Управе за јавне набавке број 404-02-3743/14 од 31.10.2014.
ЗМинистарство унутрашњих послова, Сектор финансија, људских расурса и заједничких
послова, Управа за заједничке послове, Одељење за изградњу и одржавање објеката и
опреме је дописом број 921/14 од 31.7.2014.године обавестило надлежну ПУ у Прокупљу да
МУП није искључиви носилац права за снабдевање грејања, већ да је министарство само
власник котларнице којом се греје читав објекат, те да је неопходно да општина спроведе
поступак набавке за финансирање и одржавање система грејања на годишњем нивоу. Овај
допис је, као прилог дописа број 88-29744/14 од 06.8.2014.године, достављен општини
Куршумлија од стране надлежне ПУ у Прокупљу. Имајући у виду да општина Куршумлија,
осим напред наведеног начина грејања у зимским месецима, нема други начин да обезбеди
грејање, Прибављена је сагласност Управе за јавне набавке за спровођење предметног
преговарачког поступка.

Назив и адреса лица којима ће наручилац послати позив за подношење понуда:
Министарство унутрашњих послова, Полицијска управа у Прокупљу, ул. Таткова број 4, 18400
Прокупље.

Остале информације:

