ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОКРЕТАЊУ ПРЕГОВАРАЧКОГ ПОСТУПКА
БЕЗ ОБЈАВЉИВАЊА ПОЗИВА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

Назив наручиоца:

Општинска управа Горњи Милановац

Адреса наручиоца:

Таковска 2

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. 29/2017 су радови – Извођење додатних радова на изградњи
Улице наредника Петровића - друга фаза
ОРН-45233252- Радови на површинском слоју улица ;

Број и датум закључења првобитно закљученог уговора у случају преговарачког поступка
из члана 36. став 1. тач. 4) и 5) Закона:
Уговор број: 4-404-193 od 17.07.2017.године.

Основ за примену преговарачког поступка и подаци који оправдавају његову примену:
До појаве додатних радова на изградњи Улице наредника Петровића у Горњем Милановцу
дошло је из разлога што се на десној страни улице стамбени објекти налазер на доста вишој
коти него што је пројектована улица, па је из тих разлога код улаза у двориште једног
стамбеног објекта дошло до рушења земље, што је претило да угрози објекат, па је неопходно
урадити армиранобетонски потпорни зид да би се спречило даље обрушавање земље.
На изласку из Улице наредника Петровића у следећу улицу постоји канал за одвод
атмосферске воде која улази у прво двориште са леве стране и плави га, пошто је нивелета
Улице наредника Петровића нижа од нивелете улице која се спаја са наведеном улицом. Из тих
разлога неопходно је поставити армиранобетонски канал са решетком на изласку из Улице
наредника Петровића и усмерити воду у канал да би се избегло плављење дворишта.
Пошто је на улици измењена нивелета потрбно је извршити нивелисање армиранобетонских
шахт поклопаца фекалне канализације на новопројектовану коту асфалта.
Разлози због којих се предметни радови не могу раздвојити у техничком и економском смислу
су ти, што се ради о хитности извођења радова а проузроковани су пројектном документацијом
пошто по пројектној документацији нивелета улице је доста нижа од нивелете старе улице.
Позитивно мишљење Управе за јавне набавке, бр. 404-02-3926/17 о испуњености услова за
примену преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда, примљено је
дана 05.12.2017. године.

Назив и адреса лица којима ће наручилац послати позив за подношење понуда:
SVIN d.o.o Gornji Milanovac, ul.Karađorđeva br.13

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.
Понуду доставити на адресу: Општинска управа општине Горњи Милановац, 32300 Горњи
Милановац, ул.Таковска бр.2, са назнаком: ,,Понуда за јавну набавку – иИзвођење додатних
радова на изградњи Улице наредника Петровића – друга фазаЈН бр. 29/2017 - НЕ ОТВАРАТИ”.
Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 11.122017.
године до 10 часова.

