ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА У ПРЕГОВАРАЧКОМ ПОСТУПКУ
БЕЗ ОБЈАВЉИВАЊА ПОЗИВА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

Назив наручиоца:

Општинска управа
Општина Горњи Милановац

Адреса наручиоца:

Таковска бр.2

Интернет страница наручиоца: www.gornjimilanovac.rs
Врста наручиоца:

Градска и општинска управа

Број и датум доношења одлуке: 4-404-307/5 oд 16.12.2014.
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:
Додатни радови на адаптацији објекта у ул. Тихомира Матијевића бр. 4 – друга фаза
*45262000 – посебни грађевински занатски радови, изузев радова на крову

Број и датум закључења првобитно закљученог уговора у случају преговарачког поступка
из члана 36. став 1. тач. 4) и 5) Закона:

4-404-204 од 27.10.2014.

Основ за примену преговарачког поступка и подаци који оправдавају његову примену:
За предметну набавку примењује се преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда (на основу чл. 36. став
1. тачка 5.). Околности за примену:
* Општинска управа, као Наручилац, спровела је отворени поступак за јавну набавку радова – адаптација зграде у улици
Тихомира Матијевића бр.4 - друга фаза. Уговор је закључен 27.10.2014 године на износ од 1.429.375,00 динара без пдв-а, односно
1.715.250,00 динара са пдв-ом.
У току извођења радова и извршења првобитног уговора, извођач радова - „Интерплет градња“ д.о.о Горњи Милановац,
обавестио је надзорни орган као и наручиоца радова – Општинску управу Горњи Милановац, да није у могућности да изврши све
радове према уговореном предмеру и предрачуну док се не изврше одређени претходни грађевинско-занатски радови који нису
ушли у уговорени предмер и предрачун радова. У исправност извођачевих навода на лицу места уверио се и Надзорни орган. О
томе је сачинио писмени извештај као и предмер и предрачун додатних радова које је неопходно извршити како би се
реализовали радови који су са извођачем претходно уговорени.
Првобитни предмер и предрачун радова преузет је из Главног ројекта адаптације зграде Општинске управе у улици Тихомира
Матијевића бр.4, тако да се додатни грађевинско – занатски радови, који би били предмет преговарачког поступка и за којима се
потреба јавила у току извођења радова, нису нашли у првобитном предмеру и предрачуну јер их је сам пројектант превидео.
Процењена вредност ових додатних радова износила би 124.896,00 динара са пдв-ом што представља 7,28 % вредности
уговорених радова. Процењена вредност утврђена је на основу просечне тржишне вредности за ову врсту радова и допунске
понуде коју је доставио првобитни извођач радова.

Процењенa вредност јавне набавке:

108.333,33

Број примљених понуда:

1

- Највиша

104.080,00

- Најнижа

104.080,00

- Највиша

104.080,00

- Најнижа

104.080,00

Понуђена цена:

Понуђена цена код
прихватљивих понуда:

Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача:

/

Основни подаци о понуђачу и понуди којој је додељен уговор :
„Интерплет – градња“ д.о.о. Велереч, Г. Милановац
Понуђена цена без пдв-а 104.080,00
Понуђена цена са пдв-ом 124.896,00

Период важења уговора:

До испуњења уговорних обавеза обе уговорне
стране (рок за завршетак радова је 30.12.2014.)

Подаци о начину и року за подношење захтева за заштиту права:

Против ове одлуке понуђач може наручиоцу
поднети захтев за заштиту права
у року од 10 дана од дана објављивања одлуке
о додели уговора на Порталу јавних набавки.
Остале информације:

