ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОКРЕТАЊУ ПРЕГОВАРАЧКОГ ПОСТУПКА
БЕЗ ОБЈАВЉИВАЊА ПОЗИВА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

Назив наручиоца:

Општинска управа општине Горњи Милановац

Адреса наручиоца:

Таковска 2 32000 Горњи Милановац

Интернет страница наручиоца:

www.gornjimilanovac.rs

Врста наручиоца:

Градска и општинска управа

Врста предмета:

Радови

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 бр. 15/2015 су радови – Извођење додатних грађевинско-занатских
радова са инсталацијама на адаптацији и реконструкцији Дома културе у Горњем
Милановцу – друга фаза
45000000 – грађевински радови

Број и датум закључења првобитно закљученог уговора у случају преговарачког поступка
из члана 36. став 1. тач. 4) и 5) Закона:
Уговор бр. 4-404-150 је закључен 19.05.2015. године

Основ за примену преговарачког поступка и подаци који оправдавају његову примену:
Општина Горњи Милановац закључила је уговор о извођењу грађевинских радова на реконструкцији Дома културе у Горњем
Милановцу (прва фаза) са понуђачем„Sloga construction“ из Крагујевца. Уговор је потписан на 70.023.850,44 дин. Прва фаза је
обухватала грубе градјевинске радове (ископ, рушње, бетонирање,браварија...). Радови су започети у августу 2014. Год. и у току
извођења радова долазило је до проблема који су решавани. Учињен је велики напор на реализацији уговора од стране
Председника општине, надзорног органа и координатора. Извођач радова није реализовао све уговорене позиције.
Позиције које нису изведене: (у прилогу је дат извод из понуде Извођача где су приказане предметне позиције)
Поз 5 Малтерисање плафона
Поз 6 Малтерисање зидова
Поз 7 Израда цементне кошуљице
Поз 8 Малтерисање рабицираним малтером
Вредност уговорених позиција, према понуди је 6.379.509,00 динара.
Извођач радова прве фазе, Sloga construction, није продужио банкарске гаранције за добро извршење посла (раније достављене
гаранције су истекле), повукла је сву механзацију, радну снагу и скелу тако да не очекујемо да ће наставити радове. На позиве
инвеститора И надзора за завршетак радова на чишћењу градилишта упутили су једног радника на градилиште. Поред наведеног,
постоји више основа за раскид уговора са Извођачем прве фазе. Међутим, раскидање уговора би значило прекид радова у
периоду од најмање два месеца колико је потребно да се распише набавка И додели извођење радова другом извођачу.
У медјувремену (август 2015.) потписан је уговор са извођачем друге фазе радова. То је конзорцијум кога чине предузећа
„Интерклима“ Врњачка Бања и „Рамарк“ Чачак, који су добили посао на извођењу грађевинско занатских радова са
инсталацијама. Вредност уговора је 134.938.547,94 динара.
Како радови извођача Интерклима д.о.о. иду сходно усвојеном динамичком плану, дошло се до позиција које подразумевају да се
пре њих изврше радови на малтерисању и цементној кошуљици. Основни разлог за појаву непредвиђених околности огледа се у
томе што извођач прве фазе није извео уговорене радове. С обзиром на то да је пред нама хладан период а како се ради о
пословима који захтевају одређене временске услове (температуре изнад 5 степени) неопходно је хитно почети са малтерисањем
и израдом цементних кошуљица. Уколико се не започне са овим радовима, извођач друге фазе ће бити онемогућен да настави
радове које је уговорио и угрозиће се реализација целе инвестиције на којој се ради већ две године.
Позитивно мишљење Управе за јавне набавке, бр. 404-02-3879/15 од 10.11.2015. године, о испуњености услова за примену
преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда, примљено је дана 16.11.2015. године.

Назив и адреса лица којима ће наручилац послати позив за подношење понуда:
Интерклима д.о.о Врњачка Бања, ул.Кнеза Милоша бр.161

Остале информације:
Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији, затворену на начин
да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара.
На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача.
У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача
и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.
Понуду доставити на адресу: Општинска управа општине Горњи Милановац, 32300 Горњи Милановац,
ул.Таковска бр.2, са назнаком: ,,Понуда за јавну набавку – Извођење додатних грађевинско-занатских
радова са инсталацијама на адаптацији и реконструкцији Дома културе у Горњем Милановцу – друга фаза
ЈН бр. 15/2015 - НЕ ОТВАРАТИ”. Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране
наручиоца до 10.12.2015. године до 11 часова.

