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. 7/2016 су радови – извођење додатних грађевинско-занатских и
инсталатерских радова на објекту Дома културе у Горњем Милановцу – трећа фаза
ОРН: 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 број: 4-404-540 od 18.04.2016.године.

Основ за примену преговарачког поступка и подаци који оправдавају његову примену:
Разлози за појаву додатних радова су:
-пропусти у извођењу радова извођача прве фазе који су проузроковали низ непредвиђених
радова a који се морају извести како би се обезбедила функционалност објекта;
-како се ради о реконструкцији објекта, пројектант није успео да сагледа низ скривених
позиција, које су се јавиле током извођења радова а које се морају извести да би се
наставило са реализацијом основног уговора;
- стварно стање на терену није одговарало израђеном пројекту;
-како је у међувремену дошло до измене Закона о противпожарној заштити пројектант је
извршио прилагођавање пројекта законским одредбама што је имало за последицу појаву
нових позиција;
- пројектном документацијом нису обухваћене дифузорске решетке, а које се постављају
испод столица у сали. Уградња столица је уговорена, тако да не постављањем решетки за
климатизацију у овој фази, довело би до тога да се климатизација не може пустити у рад,
као и до већих трошкова;
-измена пројектне документације у току извођења радова довела је до појаве додатних
раова.
Позитивно мишљење Управе за јавне набавке, бр. 404-02-540/16 о испуњености услова за
примену преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда, примљено
је дана 18.04.2016. 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 и инсталатерских радова на објекту Дома културе у Горњем Милановцу –
трећа фаза ЈН бр. 7/2016 - НЕ ОТВАРАТИ”. Понуда се сматра благовременом уколико је примљена
од стране наручиоца до 25.04.2016. године до 11 часова.

