ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОКРЕТАЊУ ПРЕГОВАРАЧКОГ ПОСТУПКА
БЕЗ ОБЈАВЉИВАЊА ПОЗИВА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

Назив наручиоца:

Општина Бачка Топола

Адреса наручиоца:

М.Тита 30

Интернет страница наручиоца:

www.btopola.org.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 број: 1.3.64/2017, су радови – Замена кровног покривача на згради
ОШ“Никола Тесла“.
Ознака из општег речника набавки је: 45261210- Кровопокривачки радови, 45261310 –
Радови на опшивању крова, 50112111 – лимарске услуге, 45111300 – радови на демонтажи,
45421000 – столарски радови и уградња столарије
Врста посла: Реконструкција
Место извршења радова: Бачка Топола, зграда ОШ“Никола Тесла“, Фрушкогорска бр.1,
24300 Бачка Топола.

Број и датум закључења првобитно закљученог уговора у случају преговарачког поступка
из члана 36. став 1. тач. 4) и 5) Закона:
Број уговора: 404-24/2017-III-8
Датум закључења: 24.04.2017 године

Основ за примену преговарачког поступка и подаци који оправдавају његову примену:
Основ заснива се на члану 36., став 1., тачка 5., Закона о јавним набавкама, који гласи: „у случају додатних услуга или
радова који нису били укључени у првобитни пројекат или у првобитан уговор о јавној набавци, а који су због
непредвидљивих 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 у отвореном или рестриктивном поступку, да од закључења
првобитног уговора није протекло више од две године и да:
(1) се такве додатне услуге или радови не могу раздвојити, у техничком или економском погледу, од првобитног уговора о
јавној набавци, а да се при томе не проузрокују несразмерно велике техничке тешкоће или несразмерно велики трошкови
за наручиоца или
(2) су такве услуге или радови, које би наручилац могао набавити одвојено од извршења првобитног уговора, неопходни за
извршење првобитног уговора о јавној набавци;”
Подаци који оправдавају примену преговарачког поступка сходно чл.36. ст.1 тачка 5,
Обиласком локације дана 17.05.2017 На О.Ш. „Никола Тесла“ у Бачкој Тополи, на главној згради школе Надзор је утврдио
да је неопходно је извршити санацију крова ради довођења објекта у потпуно безбедно стање при коришћењу.
Постојећи кров прокишњава, јер је у значајној мери оштећена и дотрајала. У учионицама на мансарди објекта кишница
продире и кваси постојећу конструкцију плафона до те мере, да вода на појединим местима капље и цури кроз плафоне.
Постављањем додатног слоја термоизолације на спуштеним плафонима (предвиђено првобитним уговором) не решавамо
проблем крова, јер кров прокишњава. Даљем квашењем плафона постоји опасност од падања плафона, чиме угрожавамо
безбедност деце и свих корисника.
Радови демонтаже крова, кровопокривачки и лимарски радови на крову, као и громобранска инсталација представљају
потребне и неопходне додатне радове на школи.
Предметни радови су неопходни и за извршење радова првобитног уговора о јавној набавци, јер се не може дати
гаранција за изведене радове на термоизолацији плафона мансарде (првобитан уговор), ако се реши проблем
прокишњавања крова, због чега се исти не могу раздвајати од извођења радова по првобитно закљученом уговору.
У питању су радови који имају карактер непредвиђених радова.
Све горе наведене чињенице представљају основ за покретање преговарачког поступка.

Назив и адреса лица којима ће наручилац послати позив за подношење понуда:
Носилац посла "ПМЦ ИНЖЕЊЕРИНГ" д.о.о. са седиштем у Београду, ул. Булевар Уметности
бр. 2 , са чланом групе " ГРАДЊА МОНТ" д.о.о. са седиштем у Малом Зворнику ул. Милоша
Гајића бр.11

Остале информације:
контакт: Кристијан Суроми, емаил: kristijan.suromi@btopola.org.rs, Адам Лацковић, емаил:
adam.lackovic@btopola.org.rs

