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ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОКРЕТАЊУ ПРЕГОВАРАЧКОГ ПОСТУПКА БЕЗ
ОБЈАВЉИВАЊА ПОЗИВА ЈНППБОЈП 9/2018 - ЗА НАБАВКУ РАДОВА
- ДОДАТНИ РАДОВИ НА ДОГРАДЊИ ДВА СПРАТА НАД ДЕЛОМ ШКОЛСKОГ
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Врста наручиоца:
Просвета

Врста поступка јавне набавке:
Преговарачки поступак без објављивања позива

Врста предмета јавне набавке :
Радови

Предмет јавне набавке: Предмет јавне набавка радова - додатни радови на
доградњи два спрата над делом школског објекта ОШ „Васa Стајић“ Нови Сад,
редни број набавке ЈНППБОПБР: 9/2018

Назив и ознака из општег речника набавке:
шифра 45214210 – Радови на изградњи oсновних школа
Јавна набавка се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци
Број и датум закључења првобитно закљученог уговора:
Првобитно закључени уговор, закључен након спроведеног отвореног поступка
јавне набавке, под бројем 01-192/17 дана 20.03.2017.године
Основ за примену преговарчког поступка и оправданост примене :
Спровођење поступка ЈНППБОПБР: 9/2018 сходно члану 36. став 1. Тачка 5. под 2
неопходно је спровести из разлога што предметни радови нису били укључени у
првобитни пројекат, односно Уговор о јавној набавци – извођење радова на
доградњи два спрата над делом школског објекта ОШ „Васа Стајић“ Нови Сад
ЈНОП БР:05/2017 закљученог дана 20.03.2017 године са Групом понуђача који су
се на основу Споразума број: 0602-1/17 од 06.02.2017 године међусобно и према
Инвеститору обавезали на извршење предметне јавне набавке, односно Уговора и
то: „INTEC“ d.o.o Нови Сад, Ђорђа Магарашевића 8, у заједничкој понуди са –

„Energy pro“, d.o.o. Нови Сад, Ружин гај 15 и „Tron tex“, Нови Сад, Футошки пут
40б, Нови Сад.
Током извођења радова утврђено је да у предмеру недостају одређене позиције
које, у односу на већ уговорене радове, представљају додатне радове на доградњи
два спрата над делом школског објекта ОШ „Васа Стајић“ у Новом Саду, a које је
неопходно извести због извршења првобитног Уговора о јавној набавци, тј. без
њиховог извођења доводи се у питање реализација првобитног Уговора. Обзиром
да се предметни додатни радови не могу раздвојити, у техничком и економском
погледу од првобитног Уговора о јавној набавци, а да се тиме не проузрокују
несразмерно велике техничке тешкоће и велики трошкови за Наручиоца Управа за
јавне набавке јe дала позитивно Мишљење број:404-02-2534/17 од 02.08.2017
године, да је у овом случају основана примена преговарачког поступка без
објављивања позива за подношење понуда прописаног чланом 36. став 1. тачка 5)
ЗЈН.

Назив и адреса лица којима ће бити послат позив за подношење
понуда: „INTEC“ d.o.o Нови Сад, Ђорђа Магарашевића 8, носилац посла у
заједничкој понуди са – „Energy pro“, d.o.o. Нови Сад, Ружин гај 15 и „Tron tex“,
Нови Сад, Футошки пут 40б, Нови Сад.
Комисија за јавну набавку ЈНППБОПБР: 9/2018

