
ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОКРЕТАЊУ ПРЕГОВАРАЧКОГ ПОСТУПКА 
БЕЗ ОБЈАВЉИВАЊА ПОЗИВА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

Назив наручиоца: 

Адреса наручиоца: 

Интернет страница наручиоца: 

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:

Назив и адреса лица којима ће наручилац послати позив за подношење понуда:

Остале информације:
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	Text7: Наручилац је дана 07.04.2014. године покренуо отворени поступак јавне набавке, који је подељен у 4 партије (4 пакета линија) за набавку услуге превоза путника на територији Града Ниша. Како за пакете линија 2 и 3 није прибављена ниједна прихватљива понуда, наручилац је покренуо преговарачки поступак са објављивањем позива за подношење понуда. Након доношења одлукa о додели уговора, уложени су захтеви за заштиту права у поступцима јавних набавки.На одлуку о додели уговора за пакет линија 3 (партија 2) бр. ЈНПП 08/14-18 од 19.08.2014. године понуђач Аррива Литас д.о.о. из Пожаревца  је дана 27.08.2014. године поднео захтев за заштиту права. Наручиалац је одговор на захтев за заштиту права са комплетном документацијом доставио Републичкој комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки ради одлучивања о захтеву за заштиту права.На одлуку о додели уговора за пакет линија 2 (партија 1) бр. ЈНПП 08/14-17 од 19.08.2014. године понуђач „Ћурдић“ д.о.о. из Београда  је дана 29.08.2014. године поднео захтев за заштиту права. Наручилац је одговор на захтев за заштиту права са комплетном документацијом доставио Републичкој комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки ради одлучивања о захтеву за заштиту права.Како су уговори о обављању комуналне делатности јавног градског и приградског превоза на територији Града Ниша које је Град Ниш закључио са превозницима истицали 31.08.2014. године и Градоначелник Града Ниша није имао правни основ за њихово продужење, одговорно лице ЈКП-а Дрекција за јавни превоз Града Ниша било је приморано да покрене поступак јавне набавке у складу са чланом 36. став 1. тачка 3) Закона. С обзиром на то да су захтеви за заштиту права стигли у различито време  спроведена су два преговарачка поступка (за сваки пакет линија понаособ). ЈКП Дирекција за јавни превоз Града Ниша се том приликом обратила Управи за јавне набавке са захтевима за мишљење о основаности преговарачких поступака. Након спроведених поступака јавне набавке, закључени су уговори на период до 3 месеца, имајући у виду законски рок у коме је Републичка комисија била у обавези да донесе  одлуке.Како до данашњег дана ЈКП-у Дирекција за јавни превоз Града Ниша нису достављене одлуке Републичке комисије за заштиту права, принуђени смо да спроведемо нови поступак јавне набавке у складу са чланом 36. став 1. тачка 3) Закона.Уговори би по овом поступку били закључени на период до три месеца, до када очекујемо одлуку Републичке комисије за заштиту права. Конкурсном документацијом и моделом уговора било би предвиђено да се уговори могу раскинути и пре истека рока у случају да Републичка комисија раније донесе одлуке по захтевима за заштиту права.
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