На основу члана 55. став 1. тачка 7., и члана 36. став 1. тачка 1. Закона о јавним набавкама
("Сл. гласник РС" бр. 124/2012, 68/2015) и Одлуке о покретању преговарачког поступка без
објављивања позива за подношење понуда јавне набавке за набавку добара – грађевински
материјал, бр. 26/2016-1 од 24.11.2016. године, ЈКП "Водовод Ваљево", објављује:
ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОКРЕТАЊУ ПОСТУПКА
(преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда)
1. ПОДАЦИ О НАРУЧИОЦУ:
Наручилац

ЈКП “Водовод Ваљево”

Седиште и адреса наручиоца

Ваљево, ул. Вука Караџића бр. 26

Матични број

07136277

ПИБ

100070077

интернет страна

www.vodovodva.co.rs

Шифра делатности

3600

2. ВРСТА НАРУЧИОЦА: Јавно комунално предузеће - локална самоуправа.
3. ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ - добара – Грађевински материјал,
Партија бр. 3: Цемент
Назив и ознака из општег речника набавке: Цемент – 44111200
Партија бр. 4: Бетон, бетонска галантерија и арматура
Назив и ознака из општег речника набавке: Грађевински материјал и припадајући
производи – 44100000
4. ОСНОВ ЗА ПРИМЕНУ ПРЕГОВАРАЧКОГ ПОСТУПКА - ЈКП "Водовод Ваљево је
спровео отворени поступак за јавну набавку грађевинског материјала 14/2016, oбликовану по
партијама. На позив за подношење понуда објављен на Порталу ЈН, интернет страни
наручиоца и Порталу службених гласила Републике Србије за партију бр. 3 - цемент и
партију бр. 4 - бетон, бетонска галантерија и арматура, није достављена ниједна понуда.
Наручилац у складу са чл. 36 ст. 1. тачка 1. закључује да су испуњени услови да позове
понуђаче за које има сазнање да може да понуди добра за партије бр. 3 и 4.
5. НАЗИВ И АДРЕСА ЛИЦА КОЈИМА ЋЕ НАРУЧИЛАЦ ПОСЛАТИ ПОЗИВ ЗА
ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА:
Партија бр. 4: Бетон, бетонска
Р. бр.
Партија бр. 3: Цемент
галантерија и арматура
1.

"Инграп-Омни" доо, Београд
Сувоборска бб, Ваљево

"Инграп-Омни" доо, Београд
Сувоборска бб, Ваљево

2.

"Маљен" доо,
Горић бр. 412, Ваљево

"Divnić group" доо,
Пантићева бр. 161, Ваљево

3.

"Чавра" доо,
Попучке бб, Ваљево

СЗР "Илија - коп",
Сарајевска бр. 6, Ваљево

