
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: ОПШТА БОЛНИЦА СУБОТИЦА
	Text2:  Изворска 3  ,  Суботица
	Text3: www.bolnicasubotica.com
	Text5: Дана, 14.06.2014. године је избио пожар у Општој болници Суботица, Суботица у којем је начињена већа материјална штета и то на деловима објеката десног крила Болнице, дневном делу Болнице (поликлинике, гинекологије на приземљу, гинекологији са акушерством и неонатологијом која се налази на првом спрату, одељење ортопедије на другом спрату, одељење хирургије – трећи спрат као и у вешерају у подруму болнице.Врста: кровопокривачки радови,  уградња прозора и остали завршни грађевински радови.             45261210                                 45421132                   45450000Обим: Молерски радови на зидовима и плафонима око 8.820м             Санација крова са заменом конструкције  446м             Демонтажа и уградња ПВЦ прозора 15 ком             Замена керамичких плочица, чишћење фасаде итд.
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	Text7: Члан 36. став 1. тачка 3. Закона о јавним набавкама.Дана, 14.06.2014. године је избио пожар у Општој болници Суботица, Суботица у којем је начињена већа материјална штета и то на деловима објеката десног крила Болнице, дневном делу Болнице (поликлинике, гинекологије на приземљу, гинекологији са акушерством и неонатологијом која се налази на првом спрату, одељење ортопедије на другом спрату, одељење хирургије – трећи спрат као и у вешерају у подруму болнице.Општа болница Суботица, Суботица је одмах позвала Одељење за санитарну инспекцију у Суботици која је писаним решењем ЗАБРАНИЛА коришћење наведених делова болнице због (како се у Решењу наводи) хигијенских недостатака који битно угрожавају здравље људи.Забрана траје док се не отклоне утврђени неОпшта болница Суботица, Суботица је прибавила Мишљење Управе за јавне набавке о основаности спровођења ове врсте поступка које је позитивно.
	Text8: „Javornik d.o.o.“ Суботица, „Smb gradnja d.o.o.“ Суботица, „Тehnograd 2010 s.z.r.“ Суботица „Azur д.о.о.“ Сента и „Корал СУ“ д.о.о. Суботица
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