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. ПП 12/2015 су радови – Додатни радови на изградњи основне
школе у Семедражи – прва фаза
ОРН: 45214800-изградња објеката за оспособљавање и обуку

Број и датум закључења првобитно закљученог уговора у случају преговарачког поступка
из члана 36. став 1. тач. 4) и 5) Закона:
Уговор бр. 4-404-295/6 је закључен 30.01.2015. године

Основ за примену преговарачког поступка и подаци који оправдавају његову примену:
Преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда (на основу чл. 36.
став 1. тачка 5. - у случају додатних услуга или радова који нису били укључени у првобитни
пројекат или у првобитан уговор о јавној набавци, а који су због непредвидљивих околности
постали неопходни за извршење уговора о јавној набавци, под условом да се уговор закључи
са првобитним добављачем, да укупна врадност свих додатних услуга или радова
(непредвиђени радови) није већа од 15% од укупне вредности првобитно залљученог
уговора у отвореном или рестриктивном поступку, да од закључења првобитног уговора није
протекло више од две године и да:
(1)се такве додатне услуге или радови не могу раздвојити, у техничком или економском
погледу, од првобитног уговора о јавној набавци, а да се при томе не проузрокују
несразмерно велике техничке тешкоће или несразмерно велики трошкови за наручиоца)
Основ је и позитивно мишљење Управе за јавне набавке, бр. 404-02-2825/15 од 18.08.2015.
године, о испуњености услова за примену преговарачког поступка без објављивања позива
за подношење понуда

Назив и адреса лица којима ће наручилац послати позив за подношење понуда:
Privredno društvo "Ratko Mitrović Construction"d.o.o., Đorđa Tomaševića 35, Čačak

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 – Додатни радови на изградњи
школе у Семедражи – прва фаза, ЈН бр.ПП 12/2015 - НЕ ОТВАРАТИ”. Понуда се сматра
благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 01.09.2015. године до 12 часова.

