ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОКРЕТАЊУ ПРЕГОВАРАЧКОГ ПОСТУПКА
БЕЗ ОБЈАВЉИВАЊА ПОЗИВА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

Назив наручиоца:

Општинска управа општине Сокобања

Адреса наручиоца:

Светог Саве 23, 18230 Сокобања

Интернет страница наручиоца: www.opstinasokobanja.com
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.25/18 су радови – Додатни радови на изградњи II фазе велике
сцене Летње позорнице ,,Врело’’ у Сокобањ, Шифра ОРН: 45212000 – Радови на изградњи
зграда за рекреативне активности, спорт, културу, смешт...
Радови који се изводе су радови на хидроизолацији трибина на летњој позорници ,,Врело''
У Сокобањи.

Број и датум закључења првобитно закљученог уговора у случају преговарачког поступка
из члана 36. став 1. тач. 4) и 5) Закона:
Уговор о извођењу радова на изградњи II фазе велике сцене Летње позорнице ,,Врело'' у
Сокобањи (зеведен код Наручиоца под бр. 404-108-16/2017 дана 14.03.2018.године и код
Извођача дана 16.03.2018.

Основ за примену преговарачког поступка и подаци који оправдавају његову примену:
Предметна јавна набавка се спроводи у преговарачком поступку без објављивања позива за
подношење понуда, у складу са Законом и подзаконским актима којима се уређују јавне
набавке. Основ за примену преговарачког поступка са објављивањем позива за подношење
понуда је члан 36. став.1. тачка 5) Закона о јавним набавкама којим је прописано да
Наручилац може спроводити преговарачки поступак без објављивања позива за подношење
понуда ако у случају додатних услуга или радова који нису били укључени у првобитни
пројекат или првоботан уговор о јавној набавци, а који су због непредвиљивих околности
постали неопходни за извршење уговора о јавној набавци, под условом да се уговор закључи
са првобитним добављачем, да укупна вредност свих додатних услуга или радова
(непредвиђени радови) није већа од 15% од укупне вредности првобитно закљученог
уговора, да од закључења првобитног уговора није протекло више од 3 године и да:
1) се такве додатне услуге или радови не могу раздвојити, у техничком или економском
погледу, од првобитног угогвора о јавној набавци, а да се при томе проузрокују несразмерно
велике тешкоће или несразмерно велики трошкови за наручиоца и
2) су такве улусге или радови, које би наручилац могао набавити одвојено од извршења
провбитног угоовра, неопходни за извршење првобитног уговора о јавној набавци.

Назив и адреса лица којима ће наручилац послати позив за подношење понуда:
,,ЗТР ГАС-ОИЛ'' Миленковић Виолета ПР, Ресник, Реснички пут бб, ПИБ 103370480, матични
број 56403302, као овлашћеном представнку групе понуђача.

Остале информације:
Мишљење Управе за јавне набавке број. . 404-02-3501/18 од 21.08.2018. године, да је
основана примена преговарачког поступка са објављивањем позива за подношење понуда је
члан 36. став.1. тачка 5) Закона о јавним набавкама.

