ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОКРЕТАЊУ ПРЕГОВАРАЧКОГ ПОСТУПКА БЕЗ
ОБЈАВЉИВАЊА ПОЗИВА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
На основу чл. 36. ст. 1. тач. 5. и члана 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС”,
бр. 124/2012,14/2015,68/2015 у даљем тексту: Закон) и Одлуке о покретању
преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда број 4 0 4 3 3 5 0 /2016 од19.10.2016. године наручилац, установа Студентски центар у
Чачак, ул. Светог Саве 66, објављује

ОБАВЕШТЕЊЕ
о покретању преговарачког поступка без објављивања позива
подношење понуда за јавну набавку радова бр. ПП/Р/1.3.6/16 – Набавка

за

додатних радови на доградњи, адаптацији и реконсрукцији објекта студентског ресторана, грађевинско
занатски радови.

ПОДАЦИ О НАРУЧИОЦУ
Наручилац је установа Студентски центар Чачак, ул.Светог Саве број 6 6 ,Чачак.
Интернет страница наручиоца је www.studentskicentarcacak.co.rs
ВРСТА НАРУЧИОЦА : Просвета
ПОДАЦИ
О
ВРСТИ
ПОСТУПКА ЈАВНЕ
НАБАВКЕ:
Предметна јавна набавка д о д а т н и х р а д о в а број П П / Р / 1 . 3 . 6 / 1 6 спроводи се у у
преговарачком поступку без објављивања позива за подношење понуда у складу са
одредбама члана члана 36. став 1. тачка 5. Закона о јавним набавкама („Службени
гласник РС“, број 124/12,14/2015 и 68/2015) и Мишљење Управе за јавне набавке о
испуњености услова за примену преговарачког поступка без објављивања позива за
подношење понуда бр. 404-02-3325/2016-01.године од 13.10.2016.године.
ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
Предмет јавне набавке је јавна набавка д о д а т н и х р а д о в а на доградњи, адаптацији и
реконсрукцији објекта студентског ресторана, партија 1-грађевинско занатски радови.

бр. П П / Р / 1 . 3 . 6 / 1 6
Назив и ознака из општег речника набавки:
Грађевински радови :45000000
ПРАВНИ
ОСНОВ
ЗА
ПРИМЕНУ
ПРЕГОВАРАЧКОГ
ПОСТУПКА
Основ за примену преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда
је:
- члан 36. став 1. тачка 5. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број
124/12,14/2015 и 68/2015), којим је прописано 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 првобитни 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 додатих услуга или радова(непредвиђених радова) није већа од 15%
од укупне вредности првобитно закљученог уговора, да од закључења првобитног уговора
није протекло више од три године и да се такве додатне услуге или радови не могу
раздвојити, у техничком или економском погледу, од првобитног уговора о јавној набавци, а
да се тиме не проузрокују несразмерно велике техничке тешкоће или несразмерно велики
трошкови за наручиоца и Мишљење Управе за јавне набавке о основаности примене

преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда бр. 404-02-3325/16
од13.10.2016.
РАЗЛОГ ЗА ПРИМЕНУ ПРЕГОВАРАЧКОГ ПОСТУПКА
Предметни додатни радови нису били обухваћени првобитним уговором бр.404-2333/2016-01
од 15.08.2016.године
Потреба за извођењем додатних радова проузрокована је чињеницом да се стварно стање
горње дрвене конструкције чија је замена неопходна, није могло утврдити пре почетка
извођења радова на демонтажи кровне конструкције и кровног покривача што у конкретном
случају за наручиоца представља непредвидљиву околност. Првобитним уговором нису биле
предвиђене нове опшивке између стаклених светларника и кровног покривача, а које су
неопходне да се ураде приликом замене стакленог светларника структуралне фасаде. У
техничком и у економском смислу предметни додатни радови се не могу раздвојити од
првобитно закљученог уговора јер би се њиховим раздвајањем проузроковале техничке
потешкоће у извршењу првобитно закљученог уговора.

НАЗИВ И АДРЕСА ЛИЦА КОЈИМА ЋЕ НАРУЧИЛАЦ ПОСЛАТИ ПОЗИВ
ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
Позив ће се упутити ЗЗ „Универзал“,Чачак, улица Браће Глишића, бр.7,матични број 07182279
ПИБ 101117599.
НАЧИН ПРЕУЗИМАЊА
КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
Конкурсна документација се преузима и доступна је на интернет адреси Портала за
јавне
набавке
portal.ujn.gov.rs
и
на
интернет
страници/адреси наручиоца
www.studentskicentarcacak.co.rs.
ПОДАЦИ O
НАЧИНУ,МЕСТУ
ПОДНОШ ЕЊЕ ПОНУДА

И

РОКУ

ЗА

Понуда се подноси на српском језику у затвореној коверти, на начин да се приликом
отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара. Понуђач
понуду подноси непосредно или путем поште на адресу : Студентски центар Чачак, ул.
Светог Саве бр.66, 32000 Чачак, са назнаком на коверти: ПОНУДА НЕ ОТВАРАТИ,
ознаком позива (бр.ПП/Р/1.3.6.
Рок за подношење понуде је 27.10.2016. године до 12:00 часова. Отварање понуда
истог дана у 12,30 часова. Преговарање ће се обавити одмах по завршетку
отварања понуде.
УСЛОВИ ПОД КОЈИМА ПРЕДСТАВНИЦИ ПОНУЂАЧА МОГУ
УЧЕСТВОВАТИ У ПОСТУПКУ
Јавно отварање понуда обавиће се комисијски, у просторијама наручиоца у у присуству
овлашћеног представника понуђача.
Сагласно члану 103. став 3. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, број
124/12,14/2015 и 68/2015), у поступку отварања понуда могу активно учествовати само
овлашћени представници понуђача.Представник понуђача који је поднео понуду, пре
почетка поступка, мора предати комисији писано овлашћење за присуство у поступку
отварања понуда и овлашћење за преговарање, оверено и потписано од стране законкског
заступника понуђача.

РОК ЗА ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ О ДОДЕЛИ УГОВОРА
Одлуку о додели уговора наручилац ће донети најкасније у року од 3 (три) дана од
дана отварања понуда, објавиће је на Порталу јавних набавки и интернет страници
наручиоца у року од 3 (три) дана од дана доношења, сагласно члану108. Став 5. Закона о
јавним набавкама (''Сл. гласник РС'', број 124/12,14/2015 и 68/2015).
РОК ЗА ЗАКЉУЧЕЊЕ УГОВОРА
Уговор са изабраним понуђачем закључиће се са понуђачем коме је додељен уговор у року
од 8 (осам) дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права из члана
149. Закона о јавним набавкама (''Сл. гласник РС'', број124/12,14/15 и 68/15)
ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТ
Лице

за

контакт:

е-mail:javne.nabavkesc@mts.rs

