Београд, 09.01. 2017. год.
04 број 17 -3/17

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОКРЕТАЊУ ПРЕГОВАРАЧКОГ ПОСТУПКА
БЕЗ ОБЈАВЉИВАЊА ЈАВНОГ ПОЗИВА НА ОСНОВУ
члана 36. став 1. тачка 3. Закона о јавним набавкама
Назив, адреса и интернет страница наручиоца:
Музеј историје Југославије-Установа културе од националног значаја, www.mij.rs
Врста наручиоца:
Установа културе
Опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке:
„Услуге обезбеђења у комплексу Музеја историје Југославије, Београд, Ботићева 6“,
према називу и ознаци из општег речника набавки 79710000-услуге обезбеђења.
Предмет набавке није обликован по партијама.
Основ за примену преговарачког поступка и подаци који оправдавају његову примену:
Основ примене члана 36. став 1. тачка 3. произилази из чињенице да због изузетне хитности
проузроковане ванредним околностима и 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.
Ставом 2. истог члана Наручилац је дужан да пре покретања преговарачког поступка захтева од
Управе за јавне набавке мишљење о основаности примене преговарачког поступка, што је
Наручилац и учинио Захтевом 03 број 416-1/16 од 23.12.2106. године, који је предат Управи за
јавне набавке 26.12.2016. године и заведен под бројем 404-02-4270/16, од 27.12.2016. године.
Досадашњи Извршилац уговора, дана 23.12.2016. године је доставио обавештење о једностраном
раскиду Уговора, заводни број у Музеју 04 број 180-25/16, од 23.12.2016 године.
Како се ради о услугама које су неопходне за безбедоносну сигурност људи и имовине, а
финансијски план за 2017. године, на основу кога се и опредељују средства и планира отворени
поступак предметне јавне набавке, још није усвојен, неопходно је хитно обезбедити новог
Извршиоца са којим би закључили уговор најкасније до окончања поступка јавне набавке и
закључења уговора са изабраним понуђачем, што је могуће реализовати најкасније до 31.маја 2017.
године.
Како је познато, безбедност људи и имовине, не само у Музеју, већ у целој Србији је озбиљно
угрожена, поступа се у складу са чланом 36. став 6. Закона о јавним набавкама.
Назив и адресе правних лица којима ће наручилац послати позив за подношење понуда:
-Group Security & Loss Prevention d.o.o. 11030 Београд, Бобана Томовића број 90,
-„Сигурносна агенција“ д.о.о. Београд, Венизелосова број 21.
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Ботићева 6, 11000 Београд, Србија, www.mij.rs
тел: (011) 3671485, факс: (011) 2660170, email: info@mij.rs
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