ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОКРЕТАЊУ ПРЕГОВАРАЧКОГ ПОСТУПКА
БЕЗ ОБЈАВЉИВАЊА ПОЗИВА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

Назив наручиоца:

Аеродроми Србије д.о.о. Београд

Адреса наручиоца:

Дечанска 8а, Београд

Интернет страница наручиоца:

www.aerodromisrbije.rs

Врста наручиоца:

Остало

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:
Предмет јавне набавке је извођење радова ради стављања у функцију Пристанишне зграде
Аеродрома "Морава" - Краљево, са ознаком из општег речника набавки 50700000 - Услуге
поправке и одржавања инсталација у зградама, 45450000 - Остали завршни грађевински
радови, са ознаком из класификације делатности: Сектор Ф - област 43 - место извршења
радова - Аеродром "Морава" - Краљево.

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:
На основу члана члана 36. став 1. тачка 3) ЗЈН а по основу мишљења Управе за јавне набавке
о основаности примене преговарачког поступка без објављивања позива за подношење
понуда Аеродроми Србије д.о.о. Београд покрећу поступак ради предузимања хитних мера
за уговорање извођења радова ради стављања у функцију Пристанишне зграде Аеродрома
Морава – Краљево, а како би објекат на безбедан начин могао да се стави у функцију.

Назив и адреса лица којима ће наручилац послати позив за подношење понуда:
Пут инжењеринг Ниш; Kњажевачка бб, 18 000 Ниш
Техноградња д.о.о. Крушевац; Мајке Југовића 14, 37 000 Крушевац
Еуро термик д.о.о. Краљево; Моше Пијаде 8, 36 000 Краљево
Градинг Параћин д.о.о.; Кронштантска 5, 11 000 Београд;
Морава ин д.о.о.; Призренска 4, 37 000 Крушевац
Аса Ибелик д.о.о. Велика Плана; 28. октобра 66, 11320 Велика Плана
Летач монт Инђија, Краља Петра првог бб, Инђија
Teming electrotechnology д.о.о. Ниш; Цара Душана 90, 18 000 Нишr

Остале информације:

