ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОКРЕТАЊУ ПРЕГОВАРАЧКОГ ПОСТУПКА
БЕЗ ОБЈАВЉИВАЊА ПОЗИВА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

Назив наручиоца:

Факултет за машинство и грађевинарство у Краљеву
Универзитета у Крагујевцу

Адреса наручиоца:

36000 Краљево, улица Доситејева 19

Интернет страница наручиоца:

www.mfkv.kg.ac.rs

Врста наручиоца:

Просвета

Врста предмета:

Добра

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:
Предмет јавне набавке: је додела уговора о набавци добара - материјала за израду узорака
за тестирање од метала
- Ознака из општег рачника:
14622000 - Челик

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:
Предметна јавна набавка се спроводи у преговарачком поступку без објављивања позива за
подношење понуда у складу са Законом и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке.
Наручилац је на основу члана 36. став 2. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС", број
124/2012, 14/15 и 68/15) упутио дана 16. 06. 2020. године Управи за јавне набавке Захтев за
мишљење о основаности примене преговарачког поступка број 650.
Управа за јавне набавке доставила је мишљење о основаности примене преговарачког поступка
без објављивања позива за подношење понуда број 404-02-3422/2020 од 18.06.2020.године.
Факултет за машинство и грађевинарство у Краљеву на основу члана 36. став 1. тачка 2) Закона о
јавним набавкама, покреће преговарачки поступак без објављивања позива за подношење
понуда из следећих разлога:
Лабораторија за адитивну производњу и реверзни инжењеринг „3Д ИМПУЛС“ располаже
машином EOSINT M280 за селективно ласерско синтеровање делова од метала. Материјал који се
користи је метални прах од: алатног и нерђајућег челика, легираних челика, алуминијума и
титанијума..
Произвођач машине, компанија „EOS GmbH – Electro Optical Systems“ је једина која има право
продаје ових материјала и за производњу делова на машини EOSINT M280 је неопходно
користити искључиво материјал из компаније EOS.

Назив и адреса лица којима ће наручилац послати позив за подношење понуда:
„EOS GmbH – Electro Optical Systems“ Robert Stirling Ring 1, D-82152 Krailling, München

Остале информације:

