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:

Радови

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 05/2019 РАДОВИ НА САНАЦИЈИ ТРЕЋЕ ПРОМАЈЕ НА КОТЛУ "VITOMAX 200"
У КОТЛАРНИЦИ РАСАДНИК
ОРН 4525 9 300 Поправка и одржавање топлане

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:
Члан 36. став 1 тачка 3) Закона " 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;"
Јавном набавком бр. 04/2019 Ремонт котлова у дислоцираним котларницама, у отвореном
поступку, уговорена је замена димних цеви друге промаје и задњег данца друге промаје
пливајуће коморе на котлу VITOMAX 200 у котларници Расадник у Крушевцу. На основу
Извештаја стручне службе, неопходно је у што краћем року извршити санацију на котлу како
би грејна сезона несметано отпочела. Из котларнице Расадник снабдевамо топлотном
енергијом око 1000 станова и пословних објеката. Како је котларница Расадник посебна
целина, није могуће извршити дистрибуцију топлотне енергије из других топлотних извора,
па уколико би се спроводио редовни отворени поступак, оспособљавање котла за рад било
би окончано тек крајем новембра, што би нам нанело ненадокнадиву штету.
Због тога је неопходно спровести преговарачки поступак без објављивања позива
за подношење понуда, у складу са одредбама чл.36 став 1. тачка 3 закона о јавним
набавкама.

Назив и адреса лица којима ће наручилац послати позив за подношење понуда:
”МИНЕЛ СЕРВИС ТЕРМОМОНТАЖА” д.о.о.- Београд, ул.Уралска бр.9
"МС ТЕРМОПРО" д.о.о. - Београд, ул. Јухорска бр. 1
“ 97 ЕНЕРГЕТИКА ТЕРМОТЕХНИКА” д.о.о. -Београд ул. Радојке Лакић 24

Остале информације:

