
ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОКРЕТАЊУ ПРЕГОВАРАЧКОГ ПОСТУПКА 
БЕЗ ОБЈАВЉИВАЊА ПОЗИВА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

Назив наручиоца: 

Адреса наручиоца: 

Интернет страница наручиоца: 

Врста наручиоца: 

Врста предмета:

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:

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:

Назив и адреса лица којима ће наручилац послати позив за подношење понуда:

Остале информације:
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	Text7: Општинска управа Горњи Милановац, као Наручилац, спровела је отворени поступак јавнe набавкe друге фазe радова на изградњи ОШ у Семедражи.  У питању су грађевинско – занатски радови са инсталацијама и Уговор је закључен дана 31.07.2015. године на износ од 4.503.432,30 динара без ПДВ-а, односно 5.404.118,76 са исказаним ПДВ-ом, са извођачем „TЕСЛА СИСТЕМИ“ д.о.о. Београд.  Приликом извођења друге фазе радова појавили су се додатни радови – радови који нису били укључени у првобитни предмер и предрачун, односно у првобитни уговор о јавној набавци. Реч је о радовима који се односе на спољни развод водовода и канализације, браварске и електо радове. Разлози због којих ови радови нису могли да буду предвиђени у основном уговору су следећи:- и поред чињенице да је извршена техничка контрола главног пројекта изградње школе у Семедражи, на самом терену, приликом извођења радова, утврђено је више озбиљних пропуста у пројекту. Отуда, додатни радови, за којима се сада јавља потреба, нису могли ући у предмер и предрачун основног уговора јер нису били предвиђени у предмеру и предрачуну главног пројекта на основу којег је састављена конкурсна документација за другу фазу радова. Са друге стране, овај пропуст пројектанта одразио се на извођење уговорених радова из друге фазе, тако да уколико извођач не изведе додатне радове не може да изведе ни све уговорене радове нити да гарантује функционалност, стабилност, квалитет и сврсисходност изведених радова. Дакле, додатним радовима исправила би се грешка пројектанта, омогућило би се извођачу да изведе све уговорене позиције, али и нове позиције које представљају целину са већ уговореним, као и да гарантује квалитет изведених радова. Самим тим спречили би се и каснији додатни трошкови за наручиоца као и евентуалне нежељене последице по безбедност деце и особља који ће у будућности користити овај школски објекат.Непредвидљива околност због којих су додатни радови постали неопходни лежи у чињеници да ни наручилац ни изабрани извођач нису могли да рачунају на ове радове приликом закључења основног уговора јер су, као што је горе наведено, пропустом пројектанта изостављени у самом предмеру и предрачуну главног пројекта, а увидом у ситуацију на терену (потврђује образложење надзорног органа дато у прилогу) ови радови постали су неопходни за извршење првобитног уговора, завршетак инвестиције и пуштање објекта у рад.  Такође, у извештају надзорног органа наводи се следеће: додатни радови који се односе на водовод и канализацију неопходни су за пуштање воде у објекту и функционисање система против пожарне заштите без којих се објекат не може пустити у коришћење, односно добити употребну дозволу; извођењем додатних браварских радова извршила би се физичка и термичка заштита изграђених просторија и инсталација које се у њима налазе; извођење додатних електро радова неопходно је ради стављања енергетске мреже у функцију. Имајући у виду наведено, може се закључити да побројани додатни радови представљају  наставак и целину са уговореним радовима, односно услов да извођач може да изда гаранцију за њихов квалитет и сигурност. Стога је  најсврсисходније и економски оправдано да ове додатне радове изврши првобитни извођач.Непредвидљива околност лежи и у чињеници да радови на изградњи школе нису почели када је то било планирано, односно да се касни са завршетком радова и да свако даље одлагање производи велике проблеме и велике трошкове за наручиоца. Наиме, стари објекат школе срушен је јер се налазио на траси изградње аутопута, а планирано је да се пронађе нова локација и  изгради нови објекат школе који ће да буде пуштен у функцију с почетка школске године. Међутим, иако је новац за инвестицију обезбеђен, услед проблема приликом прибављања сагласности и  дозвола на новој локацији, дошло је до кашњења са почетком извођења радова. Проблем са пропустима у пројекту и појавом додатних радова, додатно је оптеретио завршетак радова и почетак одвијања наставе у школи. Отуда свако даље одлагање закључења непредвиђених (додатних) радова има за последицу повећање трошкова и велике проблеме за организацију наставе, за ученике, наставно и друго особље ове школе, као и за локалну самоуправу у целини. Такође,  у питању су додатни радови који се не могу изводити у свим временским приликама, тако да би чекање на рокове и њихово уговарање у отвореном поступку повећало ризик од уласка у зимски период, а самим тим довео би се у питање и њихов скорији завршетак, што значи и пролонгирање почетка коришћења објекта и извођења наставе.
	Text8:   „TЕСЛА СИСТЕМИ“ д.о.о. Београд.  Милентија Поповића бр.32а
	Text9: 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 извођењу грађевинско – занатских радова са инсталацијама на објекту ОШ у Семедражи – II фаза ЈН бр. 16/2015 - НЕ ОТВАРАТИ”. Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 10.12.2015. године до 11 часова. 


