ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОКРЕТАЊУ ПРЕГОВАРАЧКОГ ПОСТУПКА
БЕЗ ОБЈАВЉИВАЊА ПОЗИВА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

Назив наручиоца:

ЈКП "ГРАДСКА ТОПЛАНА"

Адреса наручиоца:

Мике Стојановића 13, КРУШЕВАЦ

Интернет страница наручиоца:

www.gradskatoplanaks.com

Врста наручиоца:

Јавна предузећа-локална самоуправа

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:
ЈН 24/18 КАМИОНСКИ ПРЕВОЗ УГЉА на релацији Лучани - Крушевац
ОРН 60100000 услуге друмског превоза

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:
Основ за примену преговарачког поступка без објављивањем позива за подношење понуда
је чл.36. став 1 тачка 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".
Уговором о купопродаји бр.8341 од 30.11.2018. закљученим са
“Милан
Благојевић-Наменска” а.д. из Лучана, обезбеђено је ццa 12.000 т угља потребног за грејну
сезону 2018/19.
У циљу превоза уговорених количина са "Србија Kарго" уговорен је превоз маршутним
возовима са око 600 т робе по композицији.
Планирајући количине које су нам потребне за рад постројења у периоду од дана
закључења уговора па до завршетка Божићних празника, а имајући у виду да се за време
празника ради 24 сата без прекида, дошли смо до цца 6.000т угља које је потребно превести
у кратком временском периоду, до краја пословне 2018.год.
Према информацијама добијеним од стране "Србија Kарго", они могу обезбедити
највише 5-6 маршутних возова на релацији Лучане- Kрушевац, а из разлога проблема које
имају у обезбеђењу вагона, што је цца 3.600т угља.
Због обавеза које имамо према нашим корисницима и граду Kрушевцу, неопходно је
недостајуће количине превести камионским превозом, без обзира на вредност набавке, коју
смо проценили на 2.500.000,00динара.
Назив и адреса лица којима ће наручилац послати позив за подношење понуда:

Остале информације:

