
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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	Text5: Oпис предмета набавке: Услуге Организација и сузбијање одраслих форми комараца из авиона на територији града Београда.Планиране активности сузбијања комараца из авиона обухватају услуге сузбијања одраслих форми комараца на површини до 6.000 хектара; Детаљнији опис предмета јавне набавке дат је у Конкрусној документацији која је објављена на Порталу јавних набавки, Порталу набавки града Београда и сајту Завода за биоциде и медицинску екологију. Назив и ознака из општег речника набавке: Услуге запрашивања из ваздуха, ознака:  60441000.
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	Text7: У складу са Мишљењем Управе за јавне набавке Републике Србије од 11.06.2019. године да су у конкретном случају испуњени потребни услови за примену преговарачног поступка без објављивања позива за подношење понуда.Градски штаб за ванредне ситуације донео је Закључак Г – Број: 82- /2019 од 11.06.2019. године о ванредном ангажовању свих људских и материјалних капацитета Градског завода за јавно здравље Београд и Завода за биоциде и медицинску екологију на сузбијању комараца на територији града Београда и предузимање неопходних хигијенско-епидемилошких мера у циљу заштите здравља становништва. Завод за биоциде и медицинску екологију спроводи програм сузбијања комараца на територији Београда у 2019. години. Сходно наведеном закључку, Завод за биоциде и медицинску екологију организује акције сузбијања одраслих форми комараца из авиона. Због специфичних хидролошких и метеоролошких прилика на територији Београда током пролећа 2019. године, које су се карактерисале великим бројем кишних дана са обилним и дуготрајним падавинама, и пораста водостаја Саве и Дунава, створили су се услови за развој великог броја речних комараца припадника рода Aedes. За ову врсту комараца, карактеристично је и да активно могу да прелете велику раздаљину, чак и до 10 километара. Како је приобаље великих река углавном неуређено, то су на левој обали Дунава дужином целог тока кроз Београд присутне велике површине између главног тока реке и насипа, у дужини од 400 до 1600 метара, које су се напуниле водом приликом пораста водостаја, такође је комплетно Ратно оствро под водом и не може се прићи на њега како би се вршиле акције сузбијања комараца уређајима са земље. Иста ситуација је и на левој и десној обали Саве у Макишком и Сурчинском пољу.  Резултати мониторинга одраслих форми комараца које свакодневно спроводи Завод за биоциде и медицинску екологију показују да је у наведеним подручјима изузетно повећана бројност речних комараца.У оваквој ситуацији, због изузетне хитности која је проузрокована ванредним околностима, односно неповољним хидролошким и метеоролошким условима Завод није у могућности да спроводи редован поступак набавке услуга запрашивања из ваздуха, а третман је неопходно извести, и то обзорим на временску прогнозу, најкасније до 15. јуна 2019. године јер према временској прогнози после тог датума временске прилике неће дозвољавати извођење авио третмана. Град Београд, Градска управа града Београда, Секретаријат за здравство проследио је Заводу за биоциде и медицинску екологију извештај Градског завода за јавно здравље Београд о актуелној хигијенско епидемиолошкој ситуацији на територији града Београда. Са свега изнетог, потребно је спровести авио третман изнад наведених површина, у обиму од 6.000 хектара. 
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