
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): Непредвиђени радови на уређењу ул. 7. јули, 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 „Друмови А&Д“ ДОО, место Пирот, ул. Гњилан 2 бб, Порески идентификациони број (ПИБ): 103943883, Матични број понуђача:20053763 као јединим понуђачем у преговарачком поступку без објављивања позива за подношење понуда, је потреба за извођењем непредвиђених који су неопходни за извршење Основног Уговора, у циљу успешне реализације  првобитно  уговорених обавеза. Покретање новог отвореног поступка јавне набавке условио би продужетак рока за  извршење уговорених обавеза из Основног Уговора. Поред начела ефикасности и начело економичности би било доведено у питање јер би се  увећали трошкови извршења предметне набавке већ извршеним ангажовањем неопходне механизације од стране наведеног Извођача радова и ангажовањем исте од стране неког другог  извођача радова.Такви додатни радови се не могу раздвојити у техничком или економском погледу од Основног Уговора о јавној набавци, а да се при томе не проузрокују несразмерно велике техничке тешкоће или несразмерно велики трошак за Наручиоца. То су радови које би Наручилац морао набавити одвојено од извршења Основног уговора а који су неопходни за само извршење Основног Уговора о јавној набавци. Извештај са градилишта, број 03-227-9/19 од 18.04.2019. године, са прилогом „Понуда са предмером и предрачуном за непредвиђене радове“ на реализацији Уговора o набавци радова на уређењу ул. 7. јули, је сачињен дана 18.04.2019.године по уговору о извођењу радова број III 404-731/2018 од 15.10.2018. године.  Наручилац је дана 18.04.2018. године примио Извештај са градилишта од стране Надзорног органа о непредвиђеним радовима са Предмером и предрачуном непредвиђених радова. Извештај са градилишта од стране Надзорног органа од  18.04.2018. године је следеће садржине: На основу Уговора бр.III 404-731/2018 oд 15.10.2018.године и дописа Извођача бр.2-2019 заведеног код ЈП за планирање и уређивање грађевинског земљишта Пирот под бр. 03-227-2 од 15.04.2019.године, наложено је извођачу радова да прекине са извођењем радова до доношења коначне одлуке о даљим активностима.Образложење за појаву непредвиђених радова:Визуелним прегледом установљено је да коловозна конструкција од каменог агрегата на делу саобраћајнице d=10cm предвиђена пројектом не задовољава тражену носивост, те је извођач био принуђен да затражи званични извештај геомеханичких испитивања од овлашћеног Института за путеве и саобраћајнице.   Након испитивања показало се на целој површини саобраћајнице да нема задовољавајући модул стишљивости. Пробном заменом тла на стационажи 0+112,00 каменим агрегатом 0-63mm у дебљини d=60cm добија се тражени модул стишљивости што је лабораторијским испитивањем и потврђено.Намеће се једино могуће решење у виду замене тла на целој траси саобраћајнице у дебљини d=60cm.Обзиром да је пројектант предвидео подизање шахт поклопаца на пројектовану коту мислећи да се ради о монтажним шахтовима са конусним завршетком, а шахте су класичне са зидовима и плочом од бетона у који је поклопац са рамом убетониран и није могуће подизање, потребно је надоградити зидове шахти и урадити нове бетонске плоче са убетонираним новим рамовима и поклопцима.Обзиром да пројектант није предвидео сечу четири стабала брезе, а њихово корење је деградирало постојећу подлогу од бетона, потребно је извршити сечу стабала и вађење пањева.                         На захтев инвеститора, надзорног органа и пројектанта извођач радова је урадио понуду са предмером и предрачуном за извођење непредвиђених радова са којом су сагласни инвеститиор, надзорни орган, пројектант и извођач радоваУ прилогу Извештаја са градилишта, број 03-227-9/19 од 18.04.2019. године је достављен Допис извођача бр.2-2019 од 14.04.2019. године, Извештај геомеханичког испитивања овлашћеног Института, Понуда са предмером и предрачуном за извођење непредвиђених радова и фотографије на којима се види место на којем је вршена пробна замена тла.
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