
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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	Text1: ЈКП Дирекција за јавни превоз Града Ниша
	Text2: Генерала Милојка Лешјанина 8 Ниш
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	Text5: Опис предмета набавке: Услуга превоза путника на територији Града Ниша – Пакет линија 3 – Линије 6,13, 27Ла, 27Лб, 28, 28А, 28Б, 29, 29А, 30, 31, 32, 32Л.Назив и ознака из општег речника набавке: Услуге јавног друмског превоза – 60112000
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	Text7: Основ за примену преговарачког поступка и податке који оправдавају његову примену: Разлог примене преговарачког поступка: На основу чл. 36 ст 1. тачка 3. Закона о јавним набавкама, наручилац може спроводити преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда ако због изузетне хитности проузроковане ванредним околностима или непредвиђеним догађајима, чије наступање ни у ком случају не зависи од воље наручиоца, наручилац није могао да поступи у роковима одређеним за отворени или рестриктивни поступак.Наручилац је једнострано раскинуо уговор са превозником Ћурдић доо Београд за пакет линија 3 дана 07.12.2018. године, због неиспуњења уговорних обавеза. Истог дана, Градско веће града Ниша је донело Закључак и у складу са њим покренута је редовна процедура за избор превозника.Дана 13.12.2018. године, покренут је отворени поступак јавне набавке за пакет линија 3. С обзиром да је за спровођење отвореног поступка јавне набавке потребно најмање 60 дана, Наручилац покреће преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда. Уговор закључен по том основу би важио до окончања отвореног поступка, а најдуже до три месеца.
	Text8: - „Ниш Експрес“ А.Д. , Чамурлија бр. 160, Ниш- „Аррива Литас“ д.о.о, Ђуре Ђаковића 3, Пожаревац- „Транспродукт-буспревоз“,  Сарајевска 38 лок 8, Београд- „Лекон“ д.о.о , Раковички поток 14, Београд- „Ласта“ АД аутопут Београд - Ниш 4, Београд
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