ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОКРЕТАЊУ ПРЕГОВАРАЧКОГ ПОСТУПКА
БЕЗ ОБЈАВЉИВАЊА ПОЗИВА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

Назив наручиоца:

ГРАДСКА ОПШТИНА ЗЕМУН

Адреса наручиоца:

Магистратски трг бр. 1, 11080 Земун

Интернет страница наручиоца:

www.zemun.rs

Врста наручиоца:

Градска и општинска управа

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:
набавка радова – набавка додатних радова на адаптацији и санацији објеката Летње сцене
на Гардошу
45000000 – грађевински радови

Број и датум закључења првобитно закљученог уговора у случају преговарачког поступка
из члана 36. став 1. тач. 4) и 5) Закона:
Уговор број 400-134/16-VII од 28.04.2016. године.

Основ за примену преговарачког поступка и подаци који оправдавају његову примену:
члана 36. став 1. тачка 5. Закона о јавним набавкама (''Службени гласник РС'', број 124/12,
14/15 и 68/15), и мишљење Управе за јавне набавке, бр. 404-02-2356/16 од 02.08.2016.
године.
Након спроведеног отвореног поступка наручилац је закључио уговор бр. 400-134/16-VII од
28.04.2016. године са Групом понуђача Привредно друштво за изградњу, обнављање и
реконструкцију грађевинских објеката „Кото“д.о.о. – које је према Споразуму о заједничком
наступу-конзорцијуму овлашћени „Носилац посла“, са седиштем у Београду, ул.Војводе
Степе бр.466, „Tectum“ d.o.o. - члан конзорцијума, са седиштем у Београду, ул. Мике Аласа
бр. 46 и „Ринол“ д.о.о. - члан конзорцијума, са седиштем у Београду, ул. Светог Саве бр. 84б.
У току извођења радова услед непредвиђених околности утврђено је да је неопходно
извести и додатне радове који нису били укључени у првобитни пројекат, а због
непредвидљивих околности су неопходни за ивршење уговора о јавној набавци. Исти се не
могу раздвојити у техничком и економском погледу од првобитног уговора, а да се при том
не би проузроковале несразмерно велике тешкоће, односно трошкови наручиоца. Због врсте
и природе ових додатних радова они нису могли бити сагледани и дефинисани пре почетка
извођења радова, већ због новонасталих околности и испитивања током извођења радова
дошло се до нових сазнања и чињеница које су наметнуле неопходност њиховог извођења у
циљу техничког и употребног заокружења првобитно уговорених радова.

Назив и адреса лица којима ће наручилац послати позив за подношење понуда:
Привредном друштву за изградњу, обнављање и реконструкцију грађевинских објеката
„КОТО“ д.o.o. Београд, Ул. Војводе Степе бр. 466.

Остале информације:
/

