ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОКРЕТАЊУ ПРЕГОВАРАЧКОГ ПОСТУПКА
БЕЗ ОБЈАВЉИВАЊА ПОЗИВА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

Назив наручиоца:

Општинска управа општине Горњи Милановац

Адреса наручиоца:

Ул. Таковска бр.2
32300 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 – Пројектовање и извођење радова на гасификацији ОШ „Свети Сава“
у Горњем Милановцу
Назив и ознака из општег речника набавке:
45333000 – радови на инсталацији гасне опреме
IAO1 – пројекат и изградња

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:
У ОШ „Свети Сава“ приликом ремонта односно вршења топле и хладне пробе почетком грејне сезоне увидео се проблем на
постојећим котловима. Припремом котла за грејну сезону, након чишћења истог, котао је стављени на пробни притисак. Током
испитивања дошло је до процуривања котла. Сами зидови котла су у доста лошем стању и не могу да издрже температуру која се у
њему развија. Стање котла је такво да је поправка истог потпуно неоправдана како са економског тако и техничког аспекта имајући у
виду да су котлови стари преко 30 година. Са друге стране, рад котларнице са једним котлом не обезбеђује потребну снагу за
нормално функционисање система за грејање.
У одговору Управе за јавне набавке на захтев бр.404-02-3515/17 од 13.10.2017.године тражена је допуна захтева, односно потребно је
да се наведе када се тачно десио квар на котлу, као и да се достави извештај службе која је задужена за одржавање предметних
котлова у односу на околност настанка квара и хитном потребом за набавком и уградњом новог котла, као и да ли се раније имало
сазнање о стању предметних котлова. Такође, треба да се наведе да ли би предмет набавке био замена свих котлова или само котла на
којем се десио квар.
С тим у вези,достављамо вам технички извештај о стању котлова у ком је наведено у каквом су стању исти. У извештају из септембра
2017 године такође стоји да је један котао ван функције а стање другог котла у веома лошем стању и да ради са 60 % капацитета.
Предмет ове набавке би био замена свих котлова односно прелазак на гасну котларницу и извођење радова на конверзији котларнице.
Такође, морамо да вам напоменемо да као локална самоуправа нисмо на време добили информацију од руководстава школе о стању
грејању у школском објекту. Сазнањем за проблем Општина Горњи Милановац определила је износ од 6.300.000,00 динара у другом
ребалансу који је ступио на снагу 04.10.2017 године, а након тога упутили смо вам захтев за преговарачки поступак по хитности.
Имајући у виду споменуте околности и чињеницу да се оне нису могле предвидети, нити су зависиле од воље наручиоца, као и да
свако одлагање извођења радова производи додатне проблеме за локалну самоуправу, потребно нам је мишљење о основаности
примене преговарачког поступка.
Молимо Вас да нам одобрите спровођење преговарачког поступка по хитности имајући у виду да је у питању школски објекат како би
овај проблем решили без обуставе извођења наставног програма, с обзиром да не постоји алтернативни начин за снабдевање
топлотном енергијом, у супротном цео објекат би остао без грејања.

Назив и адреса лица којима ће наручилац послати позив за подношење понуда:
1.Resava-gas d.o.o Svilajnac, ul.Hajduk Veljkova br.23
2.Agencija za inženjerske delatnosti i teh.sav.Kragujevac, ul.Ilije Kikovića 38 A
3.Kg uzor, Kragujevac, ul.Save Kovačevića br.54

Остале информације:

