ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОКРЕТАЊУ ПРЕГОВАРАЧКОГ ПОСТУПКА
БЕЗ ОБЈАВЉИВАЊА ПОЗИВА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

Назив наручиоца:

Нишавски управни округ

Адреса наручиоца:

Страхињића бана бб, 18 000 Ниш

Интернет страница наручиоца:

www.nis.okrug.gov.rs

Врста наручиоца:

Органи државне управе

Врста предмета:

Услуге

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:
Набавка услуга одржавања и чувања подземне гараже у ПЦ Амбасадор у Нишу
Назив и ознака из општег речника набавки:
Предметне услуге нису садржане у Општем речнику набавке. У класификацији делатности
која је саставни део Уредбе о класификацији делатности (''СЛ гласник РС'' бр. 54/2010), услуге
одржавања су сврстане у групу 81.10.

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:
За предметну јавну набавку спроводи се преговарачки поступак без објављивања позива за
подношење понуда на основу члана 36 став 1. тачка 2 Закона о јавним набавкама, а на основу
претходно прибављеног позитивног мишљења Управе за јавне набавке о основаности примене
овог поступка број 404-02-3554/19 од 05.08.2019. године и и Уговора са Удружењем власника
локала бр. 96/17 од 29. 12. 2017. године.
Нишавски управни округ смештен је у згради ПЦ Амбасадор у Нишу, у улици Страхињића бана бб на
трећем спрату.
На захтев Нишавског управног округа, градоначелник Града Ниша дао је сагласност да Округ
користи и подземну гаражу, као и да половину гаражног простора уступи на коришћење Пореској
управи- Регионално одељење Ниш. Даље, Управа за јавне набавке нам је на Захтев НУО дала
позитивно мишљење бр. 404-02-3554/19 од 05.08.2019. године којим је наш Захтев основан, те се
може применити преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда.
Друштво „Амбасадор сервис“ је од „Нишпројекта“ ДОО прибавило сагласност да све заједничке
просторије, комуникације, подземну гаражу, портирнице и оставе у објекту ПЦ „Амбасадор“ може
трајно и без накнаде користити, али искључиво у циљу пружања услуга одржавања заједничких
комуникација, улаза и инсталација у објекту , а за рачун власника пословних просторија и локала у
објекту. Из ових разлога, а у складу са одлуком Управног одбора Скупштине Удружења власника
локала ПЦ „Амбасадор“ Ниш од 15.12.2017. године, је одређено да се послови текућег одржавања и
др. послови повере Привредном друштву „АМБАСАДОР СЕРВИС“ ДОО из Ниша. Поменуто друштво
„Амбасадор сервис“ има сагласност за даљу пословну сарадњу са свим власницима пословних
просторија међу којима су највећи: Пореска управа- Регионални центар Ниш, „Нишинвест“ ДОО
„Eko trade“ Беорад, „Галеника“ и др.

Назив и адреса лица којима ће наручилац послати позив за подношење понуда:
Позив за подношење понуде биће упућен понуђачу Привредно друштво Амбасадор сервис
д.о.о, Ниш, улица Озренска бр.50, Ниш- Панталеј, ПИБ: 105508380, матични број: 2060068.

Остале информације:

