
ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОКРЕТАЊУ ПРЕГОВАРАЧКОГ ПОСТУПКА 
БЕЗ ОБЈАВЉИВАЊА ПОЗИВА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

Назив наручиоца: 

Адреса наручиоца: 

Интернет страница наручиоца: 

Врста наручиоца: 

Врста предмета:

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:

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:

Назив и адреса лица којима ће наручилац послати позив за подношење понуда:

Остале информације:
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	Text7: Na osnovu  sprovedenog postupka JAVNE NABAVKE  MALE VREDNOSTI USLUGA SUVI PREGLED BRODA „DIJANA“ ZA ŠG „NOVI SAD“  2016. GODINA, redni broj javne nabavke : 18, Ugovor je dodeljen ponuđaču: VIP GROUP DOO,  Filipa Kljajića 65, 25000 Sombor, ukupne vrednosti 2.960.000,00 din (bez PDV-a), o čemu je zaključen  ugovor br. 168/7– obostrano zaključen 04.07.2016. Tehničke specifikacije, koje su navedene u konkursnoj dokumentaciji, su sve potrebne usluge, koje se podrazumevaju za redovan (petogodišnji) suvi pregled (servis) broda. Suvi petogodišnji pregled broda podrazumeva izvlačenje broda na suvi dok. Uprava za utvrđivanje sposobnosti brodova za plovidbu, vrši nadzor nad poslovima i ako utvrdi da postoji potreba za vanrednim poslovima na brodu, daje intrukcije, da se na licu mesta izvrši sve što je naloženo. Nakon toga, ponovo vrši kontrolu broda i ako je sve u redu, daje saglasnost za izdavanje Svedočanstva sposobnosti broda za plovidbu. U slučaju broda „Dijana“, se upravo to desilo. Ne postoji mogućnost pomeranja plovnog objekta (broda), sa mesta gde se vrši redovan suvi pregled, bez Svedočanstva sposobnosti broda za plovidbu. Naručilac je prinuđen da ispoštuje obaveze, koje je naložila Uprava za utvrđivanje sposobnosti brodova za plovidbu ( u belešci  o nadzoru ).  Ocenjeno je da problem oko dobijanja dozvole za isplovljavanje broda, može da se reši jedino  sprovođenjem pregovaračkog  postupka bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda, za dodatne usluge na brodu „Dijana“, čija ukupna procenjena vrednost iznosi 400.000,00 din (bez PDV-a) i kao takva čini 13,51%, prvobitnog ugovora br. 168/7 – zaključenog 04.07.2016. godine sa ponuđačem: VIP GROUP DOO, Filipa Kljajića 65, 25000 Sombor. Od Uprave za javne nabavke, naručilac je zatražio  mišljenje o osnovanosti primene pregovaračkog postupka bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda u skladu sa članom 36. stav 1. tačka 5. ZJN („Sl. gl. RS“ 124/2012, 14/2015 i 68/2015).UPRAVA ZA JAVNE NABAVKE je aktom broj 404-02-2827/16 od 10.10.2016. dala mišljenje da je OSNOVANA PRIMENA PREGOVARAČKOG POSTUPKA  bez objavljivanja poziva,  po čl. 36. stav 1. tačka 5 ZJN, pri čemu je predmet javne nabavke : DODATNE USLUGE NA DEFEKTAŽI I OBNOVI PLOVILA, U VEZI SA SUVIM PREGLEDOM BRODA „DIJANA“.
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