
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: - Спровођење преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда сходно члану 36. став 1. тачка 3. Закона о јавним набавкама, који гласи: 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, добављач „Канбера плус“ из Ћуприје, ул. Доситеја Обрадовића 2 је дана 20.11.2019. године доставио обавештење да неће бити у могућности да испуњава уговорне обавезе почев од дана 05.12.2019. године јер гаси производњу и одлази у ликвидацију. Како се у Дому ученика средњих школа „Срећно“ Ћуприја храни 103 ученика средњих школа и око 80 студената, а основна делатност Дома ученика је смештај и исхрана, како би се наставила несметана исхрана корисника, принуђени смо да покренемо преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда. Уговор ће трајати до окончања отвореног поступка јавне набавке, односно најдуже 90 дана.
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