
ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА У ПРЕГОВАРАЧКОМ ПОСТУПКУ
БЕЗ ОБЈАВЉИВАЊА ПОЗИВА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА 

Назив наручиоца: 

Адреса наручиоца: 

Број и датум доношења одлуке:

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:

Интернет страница наручиоца:



Процењенa вредност јавне набавке:

Број примљених понуда:

Понуђена цена:

Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача:

Основни подаци о понуђачу и понуди којој је додељен уговор :

Период важења уговора:

- Највиша

- Најнижа

Понуђена цена код
 прихватљивих понуда:

- Највиша

- Најнижа

Подаци о начину и року за подношење захтева за заштиту права:

Остале информације:
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	Text8:            Члан 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;Градско веће града Пожаревца на седници одржаној 18.08.2014. године донело је закључак бр. 01-06-137/2014-4 од 18.08.2014. године којим се приступа хитном предузимању ветеринарских и епидемиолошких мера у циљу спровођења потпуне дезинфекције-дезинсекције-дератизације,  ради спречавања појаве заразних болести на целој територији града Пожаревца, а по закључку Штаба за ванредне ситуације града Пожаревца бр. 01-82-59/2014-1 од 14.08.2014. године. Наведени закључак донет је на основу Предлога мера у циљу превенције појаве заразне болести животиња на поплављеним подручјима Управе за ветерину за Браничевски  управни округ Министарства пољопривреде и заштите животне средине бр. 275-323-512/2014-05 од 05.08.2014. године које су општински штабови и локалне самоуправе у обавези да предузму у циљу превенције појаве заразних болести животиња на поплављеним подручјима. Једна од мера које треба предузети је и систематска дератизација и то најмање два пута годишње (пролеће, јесен) а у поплављеним подручјима и чешће, а нарочито након кризне ситуације обзиром да глодари могу бити вектори нарочито опасних заразних болести и зооноза.Наведене мере у складу су са чланом 59. Закона о ветеринарству („Службени гласник РС“, бр. 91/05, 30/10 и 93/12), Правилником о утврђивању програма мера здравствене заштите животиња за 2014. годину („Службени гласник РС“, бр. 24/14) и Закона о ванредним ситуацијама („Службени гласник РС“, бр. 111/08, 92/11 и 93/12).Град Пожаревац је по спроведеном отвореном поступку јавне набавке пре наступања кризних ситуација спровео пролећни третман систематске дератизације за који су била обезбеђена средства Одлуком о буџету града Пожаревца („Службени гласник града Пожаревца“ бр. 18/13). За наведену јавну набавку припремљена је конкурсна документација без коришћења дискриминаторских услова и критеријума, али је по спроведеном отвореном поступку  добијена је само једна понуда иако је овај поступак најтранспарентнији и требало је да обезбеди већу конкуренцију.  Позивањем већег броја потенцијалних понуђача који могу реализовати предмет јавне набавке у преговарачком поступку без објављивања позива за подношење понуда са потпуно истим условима учешће као и у претходном поступку наручилац ће настојати да обезбеди поштовање основних начела Закона о јавним набавкама-обезбеђивања конкуренције, једнакости понуђача и ефикасности и економичности.Средства за ванредни јесењи третман систематске дератизације обезбеђена су изменама у Финансијском плану наручиоца Градска управа града Пожаревца, а по закључку Градског већа града Пожаревца бр. 01-06-137/2014-5 од 18.08.2014. године и решењу о измени апропријација бр. 01-40-1066/2014 од 20.08.2014. године.
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