
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: Члан 36. став 1. тач. 2) Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС" број 124/12 и 68/15).Oбухват просторног плана који је предмет јавне набавке, налази се у потпуности на територији Града Београда (општина Гроцка). „Урбанистички завод Београда“ - јавно урбанистичко предузеће према Одлуци о промени оснивачког акта јавног урбанистичког предузећа („Службени лист Града Београда“, број 57/16), носилац је искључивог права обављања делатности урбанистичког и просторног планирања градова, насеља и простора (Архитектонска делатност са шифром 71.11). 
	Text8: „Урбанистички завод Београда“  - јавно урбанистичко предузеће , Палмотићева бр. 30, Београд.
	Text9: Отварање понудe ће се обавити 29.05.2017. године  у 12,00 часова у просторијама Министарства грађевинарства, саобраћаја  и инфраструктуре, Краља Милутина 10а, Београд, I. спрат, канцеларија број 11. Понуду доставити на адресу: Република Србија – Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, Немањина 22-26, 11000 Београд, преко писарнице Управе за заједничке послове републичких органа, са назнаком: ,,Понуда за јавну набавку  услугa израде Просторног плана подручја посебне намене археолошког налазишта Бело брдо, ЈН бр. 20/2017 – НЕ ОТВАРАТИ”. Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца најкасније  29.05.2017. године до 11 часова. 


