''SPV DUNAV'' д.о.о, Нови Сад
На основу чл.36 став 1. тачка 5) Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“
бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015), сагласно члану 9. Закона о посебним условима за
реализацију пројекта изградње станова за припаднике снага безбедности („Службени
гласник РС“ бр. 41/18, 54/19 и 9/20), објављује
Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за
подношење понуда ЈНППЗ 01/20

1. назив, адреса и интернет страница наручиоца: ''SPV DUNAV'' д.о.о., Нови Сад, Булевар
Цара Лазара бр. 3, www.ssb-srbija.rs
2. врста наручиоца: привредно друштво
3. природа и обим радова и основна обележја радова, место извршења радова ознака из
квалификације делатности, односно назив и ознака из општег речника набавке – Додатни
радови – дренажа терена и замена тла адекватном подлогом на КП 540/88, КП 540/89,
КП 540/90 и КП 540/91 КО Нови Сад IV, Нови Сад, односно
према Општем речнику јавних набавки:
45111230-9 Радови на стабилизацији терена
45111240-2 Радови на дренажи терена
45112310-1 Радови на насипању
4. број и датум закључења првобитно закљученог уговора у случају преговарачког
поступка из члана 36. став 1. тач. 4) и 5) Закона о јавним набавкама
Основни уговор бр. ISPV 1173/19 од 25.12.2019. године
5. основ за примену преговарачког поступка и подаци који оправдавају његову применуОснов за примену преговарачког поступка представљају одредбе члана 9. став 10.
Закона о посебним условима за реализацију пројекта изградње станова за
припаднике снага безбедности („Службени гласник РС“ бр. 41/18, 54/19 и 9/20), као и
непредвидљиве околности детаљно образложене у Закључку Комисије за
координацију активности у изградњи станова за припаднике снага безбедности, бр.
06-00-1226/2020-02 од 12.02.2020. године.
6. назив и адреса лица којем ће Наручилац послати позив за подношење понудаW.D. CONCORD WEST D.O.O, Београд, Зрењанински пут 150 а, Београд као
овлашћеном члану Групе понуђача, коју чине још чланови: FRENKI ALARM
D.O.O,Valjevo, Насеље ослободиоца Ваљева, бр.73/6, PREDUZEĆE ZA
PROJEKTOVANJE I IZVOĐENJE ELEKTRO-ENERGETSKIH RADOVA LUXELEKTRO D.O.O, UB , 28. Фебруара бр. 2, УБ, MPP JEDINSTVO A.D. Sevojno,
Првомајска бб, Севојно и TRON TEX D.O.O. NOVI SAD, Футошки пут 40б, Нови Сад
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