ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОКРЕТАЊУ ПРЕГОВАРАЧКОГ ПОСТУПКА
БЕЗ ОБЈАВЉИВАЊА ПОЗИВА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

Назив наручиоца:

Специјална болница за неспецифичне плућне болести
"Сокобања"

Адреса наручиоца:

Ул. Војводе Мишића бр.48
18230 Сокобања

Интернет страница наручиоца:

www.soko-banja.rs

Врста наручиоца:

Здравство

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. 27/2 су радови – Додатни радови на текућем одржавању објеката
болнице
Назив и ознака из општег речника набавки: 45000000 - Грађевински радови

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:
Члан 36. став 1. тачка 5. Закона о јавним набавкама предвиђа да наручилац може спроводити преговарачки поступак без
објављивања позива за подношење понуда 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, да од закључења
првобитног уговора није протекло више од три 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.
Предмет јавне набавке су радови на текућем одржавању објеката болнице за потребе наручиоца Специјалну болницу
"Сокобања"-Сокобања.
Наручилац Специјална болница "Сокобања"-Сокобања је дана 21.12.2017.године закључила уговор бр.02-26/5/23 са понуђачем ЗТР
"ГАС ОИЛ"-Сокобања, Реснички пут бб, 18230 Сокобања; ПИБ 103370480; матични број 56403302, за извођење радова на текућем
одржавању објеката болнице. У току извођења радова, извођач ЗТР "ГАС ОИЛ"-Сокобања, Реснички пут бб, 18230 Сокобања
доставио је обавештење бр.02-26/5/26 од 15.03.2018.године, којим обавештава наручиоца да је неопходно извршити додатне
радове и то у укупном износу од 494.800,00 динара без ПДВ-а. Стручни надзор је такође дао мишљење бр.02-26/5/30 од
05.04.2018.године којим је детаљно образложио постојање потребе за извођењем предметних додатних радова, због чега се исти
не могу раздвојити од првобитно закљученог уговора, због чега исти нису били садржани у првобитно израђеном пројекту и из
којих разлога предметни радови нису били обухваћени техничким спецификацијама предмета јавне набавке, тј. конкурсном
документацијом.
Чланом 17. уговора о извођењу радова на текућем одржавању објеката болнице бр.02-26/5/23 од 21.12.2017.године предвиђено је
да уколико дође до непредвиђених радова, извођач је дужан да застане са том врстом радова и писмено обавести стручни надзор
и наручиоца, након чега ће наручилац затражити мишљење о основаности примене преговарачког поступка.
Како је дана 23.04.2018.године из Управе за јавне набавке стигло позитивно мишљење број 404-02-1280/18 од 18.04.2018.године
за примену преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда, наручилац Специјална болница
"Сокобања"-Сокобања покреће преговарачки поступак без објављивања јавног позива на основу члана 36. став 1. тачка 5. Закона о
јавним набавкама ("Службени гласник РС", бр.124/12, 14/15 и 68/15).

Назив и адреса лица којима ће наручилац послати позив за подношење понуда:
ЗТР "ГАС ОИЛ"-Сокобања, Реснички пут бб, 18230 Сокобања; ПИБ 103370480; матични број
56403302

Остале информације:

