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:

Услуге

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. 3/2020 ПП је услуга– израда пројектне документације за
доградњу и реконструкцију објекта намењеног деци и младима са сметњама у развоју у
оквиру ОШ"Краљ Александра I" у Горњем Милановцу
-71240000-Архитектонске,инжењерске услуге и услуге планирања;

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

Основ за примену преговарачког поступка и подаци који оправдавају његову примену:
За потребе Општине Горњи Милановац, инвеститора на доградњи и реконструкцији објекта број 2 – тзв. Мале брусничке школе, у оквиру ОШ „Краљ Александар I“ из Г.
Милановца, пројектант Атеље „АРХИТЕКТ“ из Г. Милановца израдио је ПГД - ПРОЈЕКАТ ЗА ГРАЂЕВИНСКУ ДОЗВОЛУ на основу којег је, у складу са Законом о планирању
и изградњи, добијено решење о грађевинској дозволи. Реч је о руинираном монтажном објекту који се налази у склопу ОШ „Краљ Александар I“ и који је превасходно
намењен ученицима са сметњама у развоју.
Наручилац израде поменутог пројекта за грађевинску дозволу био је корисник објекта - ОШ „Краљ Александар I“, који је са пружаоцем услуга, Атељеом „Архитект“,
закључио уговор бр. 1658/1 од 02.10.2018. године (зав. ОШ). Пружалац услуге је израдио уговорену пројектно-техничку документацију у складу са пројектним задатком
и исту предао Наручиоцу, чиме је испунио све уговорене обавезе.
У складу са Законом о планирању и изградњи и Правилником о садржини, начину и поступку израде и начину вршења контроле техничке документације према класи и
намени објекта, поред Пројекта за грађевинску дозволу, ПЗИ – ПРОЈЕКАТ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ је обавезан за грађење објеката за које је прибављена грађевинска дозвола. У
питању је скуп међусобно усаглашених пројеката који се израђују за потребе самог грађења објеката и извођења радова и којим се разрађују детаљи и техничка
решења који су одређени пројектом за грађевинску дозволу (утврђују се грађевинско-техничке, технолошке и експлоатационе карактеристике објекта са опремом и
инсталацијама, начин контроле и осигурања квалитета грађевинских производа, техничко-технолошка и организациона решења за изградњу објекта, као и услови
одржавања објекта).
Међутим, приликом утврђивања пројектног задатка за израду техничке документације за горе поменуту доградњу и реконструкцију објекта Мале брусничке школе,
није уговорена израда ПЗИ – ПРОЈЕКТА ЗА ИЗВОЂЕЊЕ који је неопходан у фази извођења радова. Разлог за то лежи у чињеници да у тренутку уговарања израде ПГД са
Атељеом „Архитект“ није било познато како ће се финансирати будући радови, а различити финансијери (донаторски фондови, Владина Канцеларија за управљање
јавним улагањима и сл.) често имају посебне услове који морају бити испоштовани приликом израде ПЗИ, те је стога израда ПЗИ-а остављена за каснији период, када
буде извеснији начин финансирања овог пројекта.
У међувремену, дана 18.12.2019. године потписан је уговор о гранту за суфинансирање пројекта доградње, реконструкције и опремања објекта Мале брусничке школе,
између Општине Г. Милановац и даваоца гранта – Представништва „HELVETAS Swiss Intercooperation SRB“ Београд. Грантом је предвиђено и финансирање израде
пројекта за извођење и финансирање радова на основу истог, те се указала потреба за расписивање јавне набавке за израду пројекта за извођење.
Имајући у виду да је пројектант Атеље „АРХИТЕКТ“ израдио сву пројектно – техничку документацију која је претходила пројекту за извођење, сматрамо да је из
техничких разлога неопходно да се спроведе преговарачки поступак без објављивања јавног позива и да исти пројектант изради и пројекат за извођење који је
надоградња претходног пројекта за грађевинску дозволу и који је допуњен детаљним техничким решењима и материјалима који ће се употребљавати у сваком
сегменту градње објекта (архитектура машинске, електро инсталације, инсталације водовода и канализације, заштита од пожара и сл.), као и детаљнијим предмером и
предрачуном без којих се не могу изводити сами радови на локацији. Одабир неког другог пројектанта за израду ПЗИ захтевао би узимање сагласности од Атељеа
„Архитект“ за сваку измену у односу на пројекат за грађевинску дозволу, затим упознавање новог пројектанта са претходном техничком документацијом, самим
објектом, комплексним условима реконструкције, специфичним захтевима инвеститора, корисника и даваоца гранта и сл. што би се свакако одразило на рок и квалитет
израде овог дела пројектно – техничке документације, а тиме би се у питање довела и успешна реализација самог пројекта реконструкције, доградње и опремања
Мале брусничке школе и повлачење средстава од даваоца гранта (рок за реализацију активности је фебруар 2021. године што је веома кратак рок узевши у обзир све
планиране активности и радове на објекту).

Позитивно мишљење Управе за јавне набавке, бр. 404-02-437/20 од 07.02.2020. 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:
Атеље „АРХИТЕКТ“ Горњи Милановац,ул.Кнеза Александра 98

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 – израда пројектне
документације за доградњу и реконструкцију објекта намењеног деци и младима са сметњама у
развоју у оквиру ОШ"Краљ Александра I" у Горњем Милановцу
ЈН бр. 3/2020 - НЕ ОТВАРАТИ”. Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране
наручиоца до 24.02.2020. године до 11 часова.

