
ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОКРЕТАЊУ ПРЕГОВАРАЧКОГ ПОСТУПКА 
БЕЗ ОБЈАВЉИВАЊА ПОЗИВА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

Назив наручиоца: 

Адреса наручиоца: 

Интернет страница наручиоца: 

Врста наручиоца: 

Врста предмета:

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:

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:

Назив и адреса лица којима ће наручилац послати позив за подношење понуда:

Остале информације:
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	Text5: Предметна јавна набавка се спроводи у преговарачком поступку без објављивања позива за подношење понуда за набавку додатних (непредвиђених радова): Повећање енергетске ефикасности зграде ГУ Пирот, редни број 1.3.19/2018, у складу са Законом о јавним набавкама (службени гласник РС бр.124/2012 14/2015 и 68/2015) подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. Основ за примену преговарачког поступка за подношење понуда: преговарачки поступак се спроводи на основу члана 36.став 1.тачка 5. Закона о јавним набавкама (Службени гласник РС бр.124/2012 14/2015 и 68/2015). 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.Разлог због чега  треба закључити уговор са КИМТИМ  Д.О.О, Пирот Козарачка 339, Пирот као јединим понуђачем у преговарачком поступку без објављивања позива за подношење понуда је тај што се појавила потреба за извођењем непредвиђених радова, чије извршење је неопходно за извршење првобитног уговора и да би се извођење првобитно започетих радова што пре окончало. Покретањем новог отвореног поступка јавне набавке одуговлачило би се са извршењем уговорених обавеза. Самим тим, поред начела ефикасности и начело економичности би било доведено у питање зато што би се увећали трошкови извршења предметне набавке демонтажом скеле и остале технике од извршиоца КИМТИМ  Д.О.О, Пирот и монтажом исте опреме од стране неког другог извршиоца, јер се такви додатни 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 трошак за наручиоца, а такви радови, које би наручилац могао набавити одвојено од извршења првобитног уговора, неопходни су за извршење првобитног уговора о јавној набавци. Извештај о непредвиђеним радовима на пројекту побољшање енергетске ефикасности зграде Градске управе у Пироту број 03-163/18 од 07.03.2018.године по уговору о извођењу радова број III 404-649/2017 од 13.09.2017. године и Анекса уговора број III 404-13/2018 од 30.01.2018. године.ОРН: 45262700 – адаптација зграда.
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