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. 25/2019 су радови – Извођење додатних радова на енергетској
санацији и адаптацији ОШ Момчило Настасијевић ул. Лоле Рибара бр 3 у Горњем Милановцу
ОРН-45262700 адаптација зграда;

Број и датум закључења првобитно закљученог уговора у случају преговарачког поступка
из члана 36. став 1. тач. 4) и 5) Закона:
Уговор број: 4-404-16 od 28.01.2019.године.

Основ за примену преговарачког поступка и подаци који оправдавају његову примену:
Разлози за појаву додатних радова су:
- У току извођења радова дошло је до измене пројекта у делу који се тиче радова у централној
кухињи, а на захтев корисника за повећење капацитета централне кухиње и увођење нових
уређаја који нису били предвиђени првобитним пројектом. Са изменама пројекта сагласили су се
и инвеститор и наручилац, и пројектант је доставио нови сепарат пројекта. Сепаратом пројекта
извршене су измене у архитектонском смислу (померање унутрашњих зидова, отварање нових
врата и слично), водовод и канализација (измештање водоводне инсталације на одређеним
местима, као и канализације, линијски сливници и слично), машинским инсталацијама (повећан
капацитет цеви за вентилацију, измењени парохватачи, пробијање плоча на три спрата како би се
вентилација извела на кров) електро инсталацијама (захтев за повећањем броја уређаја који ће
се користити условило је повећање капацитета електроинсталација, нови распоред
електроинсталације због промене броја уређаја и њихове снаге)
- Непредвиђени радови у браварском делу радова тичу се израде нове ограде на потпорном зиду
прилазне рампе до кухиње и на делу степеништа које је новобетонирано на другом спрату. У
уговореном предмеру ови радови нису предвиђени а неопходни су због очувања безбедности
деце и осталих корисника
Позитивно мишљење Управе за јавне набавке, бр. 404-02-5061/19 о испуњености услова за
примену преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда, примљено је
дана 22.11.2019. године.

Назив и адреса лица којима ће наручилац послати позив за подношење понуда:
Југоградња доо , Др Велизара Косановића 22, Београд

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.
Понуду доставити на адресу: Општинска управа општине Горњи Милановац, 32300 Горњи
Милановац, ул.Таковска бр.2, са назнаком: ,,Понуда за јавну набавку – Извођење додатних
радова на енергетској санацији и адаптацији ОШ Момчило Настасијевић ул. Лоле Рибара бр
3 у Горњем Милановцу ЈН бр. 25/2019 - НЕ ОТВАРАТИ”. Понуда се сматра благовременом
уколико је примљена од стране наручиоца до 04.12.2019. године до 11 часова.

