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: 4-404-424/5 oд 28.08.2015.
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:
Извођење додатних радова на реконструкцији и адаптацији Дома културе у Горњем
Милановцу – прва 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:

1-404-208 од 18.08.2014. године

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:
Општина Горњи Милановац, као Наручилац, спровела је отворени поступак за јавну набавку радова на реконструкцији Дома културе у Горњем Милановцу. Уговор је
закључен дана 18.08.2014. године на износ од 70.023.850,44 динара без пдв-а, односно 84.028.620,53 динара са пдв-ом, са извођачем „Sloga construction“ д.о.о.
Крагујевац.
Радови на поменутом објекту изводе се у више фаза, обзиром да је реч о обимној реконструкцији и доградњи веома сложеног објекта са бројним специфичностима
које произилазе из његове намене. Основни разлог за појаву непредвиђених радова проистекао је из немогућности пројектанта да сагледа стварно стање објекта,
обзиром да се ради о војном објекту старости око 50 година.
Непредвиђени радови нису били обухваћени конкурсном документацијом из разлога што потребу за њима није било могуће утврдити приликом пројектовања.
У току извођења радова који су уговорени у овој фази јавиле су се позиције које нису биле предвиђене првобитним предмером и предрачуном, а које је неопходно
извести како би се првобитни уговор реализовао, односно у току извођења радова дошло је до откривања позиција које нису биле у складу са пројектанстким
решењима, односно нису биле сагледиве у тренутку пројектовања као ни позиције које су биле „скривене“ – или у земљи или испод других елемената.
Извођач је застао са радовима и указао надзору и инвеститору на појаву непредвиђених радова. У исправност извођачевих навода на лицу места уверио се и надзорни
орган о чему је сачињен писмени извештај као и предмер и предрачун додатних радова које је неопходно извршити како би се реализовали радови који су са
извођачем претходно уговорени.
Процењена вредност ових додатних радова износила би 1.557.070,00 динара без пдв-а што представља око 2,2 % вредности уговорених радова. Процењена вредност
утврђена је на основу просечне тржишне вредности за ову врсту радова, а коју је доставио надзорни орган.
Позитивно мишљење Управе за јавне набавке, бр. 404-02-379/15 од 14.04.2015. године, о испуњености услова за примену преговарачког поступка без објављивања
позива за подношење понуда, примљено је дана 21.04.2015. године.
Закључком Општинског већа бр. 3-06-54/2015 од 07. маја 2015. године дата је сагласност на покретање поступка јавне набавке за извођење додатних радова на
реконструкцији и адаптацији Дома културе у Горњем Милановцу – прва фаза.

Процењенa вредност јавне набавке:

8.717.137,50

Број примљених понуда:

1

- Највиша

8.717.137,50

- Најнижа

8.717.137,50

- Највиша

8.717.137,50

- Најнижа

8.717.137,50

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 :
„SLOGA CONSTRUCTION“ д.о.о. Крагујевац
Пиб: 106919024
МБ: 20705973

Период важења уговора:

До испуњења уговорних обавеза обе уговорне
стране

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:

