Општинска управа Пожега
Пожега, Трг Слободе бр. 9
Број: 404-1-47/2018
Датум: 06.12.2018. године
На основу члана 36. став 7. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ бр. 124/2012,
14/15 i 68/15), Општинска управа Пожега, Трг Слободе бр.9, 31210 Пожега, интернет
страница www.pоzega.org.rs , у својству Наручиоца објављује
Обавештење о покретању преговарачког поступка
без објављивања позива за подношење понуда
Предмет јавне набавке су услугe израде пројектне документације за изградњу мостова у
Великој Јежевици, Папратишту, Годовику и Горњој Добрињи, ознаке и назива из Општег
речника набавки – 71322300-Услуге пројектовања мостова.
Преговарачки поступак, за јавну набавку предметних услуга, спроводи се у складу са чл.
36. став 1. тачка 3. Закона о јавним набавкама којим је прописано да Наручилац може
спроводити преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда – 3)
ако због изузетне хитности проузроковане ванредним околностима или
непредвиђеним догађајима, чије наступање ни у ком случају не зависи од воље
наручиоца, наручилац није могао да поступи у роковима одређеним за отворени или
рестриктивни поступак. Околности које оправдавају хитност не могу бити у било
каквој вези са наручиоцем.
Наиме, Општина Пожега претрпела је велике штете у 2018. години, које су
проузроковане поплавама и бујичним водама, па се из тог разлога обраћала за
финансијску помоћ Канцеларији за управљање јавним улагањима.
Од стране Канцеларије Општина је обавештена да је неопходно да се што пре, а
најкасније до краја године достави пројектна документација за изградњу мостова
оштећених у поплавама мај/јун 2018. године, како би се стекли услови да Канцеларија
финансира предметне радове.
Наручилац је сходно члану 36. став 2. Закона о јавним набавкама, Управи за јавне
набавке упутио захтев за мишљењем о основаности примене преговарачког поступка бр.
404-1-47/2018 од 03.12.2018. године.
Наручилац ће послати позив за подношење понуде на адресе следећих лица:
1. Агенција „Горски“ Кеј Ослобођења бр.7,32250 Ивањица;
2. Zoran Vujović PR Arhitekta GORKIM, Пожега, Краља Александра бр. 12 и 14, 31210
Пожега;
3. Владимир Главинић ПР Агенција за израду пројеката „VG Inženjering“ Ивањица, ул.
Јаворска бр. 27, 32250 Ивањица.

