Друштво са ограниченом одговорношћу за производњу и дистрибуцију
енергије и флуида и пружање услуга
ЕНЕРГЕТИКА КРАГУЈЕВАЦ
34000 Крагујевац, Косовска 4А
Телефон: 034/304-783; Факс: 034/304-783; е-mail: jnabavka@energetika-kragujevac.com
PIB: 101576503; МБ: 17006100; Број жиро-рачуна: 205-211835-30 Комерцијална банка

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОКРЕТАЊУ ПРЕГОВАРАЧКОГ ПОСТУПКА
БЕЗ ОБЈАВЉИВАЊА ПОЗИВА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
1. Назив, адреса и интернет страница наручиоца
Назив наручиоца: Енергетика д.о.о.
Адреса: Косовска 4А, 34000 Крагујевац
ПИБ: 101576503
Матични број: 17006100
Интернет адреса наручиоца: www.energetika-kragujevac.com
2. Врста наручиоца: Правно лице основано у циљу задовољавања потреба у општем интересу
које нема индустријски или трговински карактер
3. Врста предмета: услуге
4. Опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке
Предмет јавне набавке је набавка услуга друмског превоза - Услуге превоза пепела и
шљаке од Енергетика д.о.о. до места истовара.
Назив и ознака из општег речника набавке: Услуга превоза отпада - 90512000.
5. Основ за примену преговарачког поступка без објављивања позива за подношење
понуда и подаци који оправдавају његову примену
Правни основ је члан 36. став 1. тачка 3), 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. Околности које оправдавају хитност не могу бити у било каквој
вези са наручиоцем.
Наручилац Енергетика д.о.о. се дана 09.12.2016. године обратила Управи за јавне набавке
ради прибављања мишљења за покретање преговарачког поступка без објављивања позива за
подношење понуда , а како Управа за јавне набавке није објавила мишљење на Порталу у року
од 10 дана, Наручилац Енергетика д.о.о. је наставио са поступком јавне набавке.
6. Назив и адреса лица којем ће наручилац послати позив за подношење понуде:
1. „ТРН ТРАНС“ DOO, Краљевачког батаљона 53, 34000 Крагујевац, ПИБ: 102520031, МБ:
06030254;
2. „АП Срећковић Миодраг“, Косовска 32, 34000 Крагујевац, ПИБ: 101034060, МБ:
54672934;

