
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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	Text7:           Чланом 36. Став 1. Тачка 5) Закона о јавним набавкама прописано је да Наручилац може спроводити преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда  у следећем случају :ГО Вождовац  и Канцеларија за управљање јавним улагањима су 01.08.2017. године потписали уговор бр. 404-89/17, са фирмом „Decoform“ за извођење радова на санацији и реконструкцији објекта ДЗ Вождовац, објекат амбуланте у улици Војводе Степе бр. 226, после  спроведеног отвореног поступка јавне набавке.          Након пристиглог Дописа од стране Извођача и надзорног органа на горе поменутим радовима као и упознавањем са новонасталим потребама за непредвиђеним радовима, ГО Вождовац се обратила  Канцеларији за управљање јавним улагањима са молбом да се продужи рок за извођење радова и да се узму у обзир ситуације које су се појавиле у току реализације уговора а које су последица непотпуне пројектне документације (електро инсталација и инсталација водовода и канализације).            Канцеларија за управљање јавним улагањима се сагласила са продужетком рока извођења радова и потписан је анекс уговора.            Новонастали додатни радови, који нису били укључени у првобитни пројекат, а који су због непредвиђених околности постали неопходни за извршење уговора о јавној набавци, створили су потребу да Вам се обратимо са захтевом да нам одобрите  спровођење преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда са добављачем који врши  реализацију уговора „Додатни, непредвиђени радови на санацији и реконструкцији ДЗ Вождовац објекат амбуланте у ул. Војводе Степе бр 226“.            Укупна вредност свих додатних радова (непредвиђени радови) није већа од 15% од укупне вредности првобитно закљученог уговора у отвореном поступку, што се може видети у прегледу непредвиђених радова сачињених од стране Извођача радова.          
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