Назив и адреса наручиоца: Завод за заштиту споменика културе Зрењанин
Врста наручиоца: култура
Интернет страница наручиоца:www zrenjaninheritage.com

ОБАВЕШТЕЊЕ
о покретању преговарачког поступка
без објављивања позива за подношење понуда
1. Врста предмета набавке: радови
2. Опис предмета набавке: непредвиђени радови на згради «Бибићева кућа»
3. Назив и ознака предмета набавке из општег речника набавке: 45400000 завршни грађевинсаки
радови
4. Број и датум закључења првобитног уговора: 17-10/19 од 09.09.2019. године
5. Основ за примену преговарачког поступка: члан 36.став 1.тачка 5. ЗЈН 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 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 уговара о јавној набавци, а да се при томе не проузрокују
несразмерно велике техничке тешкоће или несразмерно велики трошкови за наручиоца;
2. су такве услуге или радови, које би наручилац могао набавити одвојено од извршења
првобитног уговора, неопходни за извршење првобитног уговора о јавној набавци.
6. Подаци који оправдавају примену преговарачког поступка: Током реализације првобитног
уговора, извођач је констатовао да су се појавили непредвиђени радови. О тој околности
обавештен је наручилац и грађевински надзор. Грађевински надзор се сложио да се ради о
непредвиђених радовима, као и да би се њиховим неизвођењем створиле техничке тешкоће. На
основу тога, наручилац се обратио Управи за јавне набавке са захтевом за добијање мишљења за
примену преговарачког поступка без обајављивања позива за подношење. Управа за јавне набавке,
својим мишљењем број 404-02-4996/19 од 28.11.2019., дала је позитивно мишљење.
7. Позив за подношење понуда наручилац доставља: „Декорат д.о.о.“, Лазе Докића 10, 11050
Београд
8. Лице за контакт: Гордана Стоин, zzzskzr.nabavke@gmail.com

Број: 15-11-3/19
Дана: 11.12.2019.

