Институт за рехабилитацију
Београд,Сокобањска 17.
Број:01-870/14.
Датум:03.06.2014.године

             На основу члана 36. став 1. тачка 5. подтачка 1. Закона о јавним набавкама (Сл.гласник Р.Србије број 124/12),  директор Института за рехабилитацију из Београда,Сокобањска 17, доноси
ОБАВЕШТЕЊЕ
О ПОКРЕТАЊУ ПРЕГОВАРАЧКОГ  ПОСТУПКА БЕЗ ОБЈАВЉИВАЊА ПОЗИВА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
ЈАВНЕ НАБАВКЕ РАДОВА број Р 13/14

Назив наручиоца: Институт за рехабилитацију

Адреса наручиоца: Ул. Сокобањска 17, 11000 Београд

Интернет страница наручиоца:  www.rehabilitacija.com.

Врста наручиоца: Здравство

Врста поступка јавне набавке: преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда по члану 36. став 1. тачка 5. подтачка 1. Закона о јавним набавкама.

Врста предмета: Радови

Предмет набавке је: извођење додатних радова на адаптацији објекта Стационар II – крило изнад базена у Институту за рахабилитацију, организациони део Селтерс у Младеновцу, ознака из речника ЈН 45220000 – радови на нискоградњи и радови на високоградњи.

Основ за примену преговарачког поступка и подаци који оправдавају његову примену: Наручилац је спровео отворени поступак јавне набавке радова број Р 6/13 и закључио уговор о извођењу радова на адаптацији објекта Стационар II – крило изнад базена у Институту за рахабилитацију, организациони део Селтерс у Младеновцу, број 01-2/14 од 24.01.2014.године са Извођачем СЗР „Градинг ММ“, Лозница, Трг Јована Цвијића бр.2/1. У току извођења радова Извођач се обратио захтевом Наручиоцу за сагласност на додатне радове који нису били укључени у првобитну набавку, а који су због непредвидивих околности постали неопходни за извршење Уговора о јавној набавци.
Институт за рехабилитацију је у складу са чланом 36. ЗЈН упутио захтев број 01-727/2014 од 13.05.2014.године Управи за јавне набавке, а ради достављања мишљењао основаности примене преговарачког поступка јавне набавке без објављивања позива за доставу понуда. Управа за јавне набавке је дописом број 404-02-1907/14 од 26.05.2014.године обавестила Институт за рехабилитацију да су испуњени услови за примену преговарачког поступка за предметну набавку у складу са чланом 36. став 1. тачка 5. ЗЈН. Своје позитивно мишљење Управа за јавне набавке је објавила на Порталу ЈН 26.05.2014.године. 

Назив и адреса лица којима ће наручилац послати позив за подношење понуда: 
1. СЗР „Градинг ММ“, Лозница, Трг Јована Цвијића бр.2/1. 
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	Комисија за јавну набавку


