
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: Правни основ: члан 36. став 1 тачка 5 ЗаконаЈКП “Горњи Милановац“, као Наручилац, спровело је поступак  јавне набавке мале вредности радова - асфалтирање саобраћајница и паркинга на градском гробљу у Горњем Милановцу. Уговор је закључен  дана 26.09.2016. године на износ од 4.649.135,30 динара без пдв-а, односно 5.578.962,36 динара са пдв-ом, са извођачем „Свин“ д.о.о. Горњи Милановац.  Приликом извођења радова, дошло је до појаве  додатних  радова у износу од  677.065,00 динара без пдв-а,  што чини  14,56 % од уговорене вредности. Основни разлог  за појаву  непредвиђених радова  проистекао је из појаве дотока воде из косине. Наиме, два дана после увођења Извођача радова у посао, односно два дана од почетка радова током широког ископа,  на деоници будућег паркинга,  уочена је појава дотока воде из косине. Даљим копањем дошло се до цеви (2 ком) из којих се излива вода у самој косини изнад будућег паркинга.  ЈКП „Горњи Милановац“, као наручилац  радова, није имао сазнања да ове цеви постоје које сакупљају површинску воду у улици Браће Петровић и неконтролисано се изливају по косини. (Нивелета улице Браће Петровић је око 4 метра изнад нивелете будућег паркинга). Још пре почетка  радова је примећено да се на једном делу предметне локације појављује клизање земље али будући да је насип у питању, очекивало се да дође до стабилизације тла током времена, озелењавањем косине. Овакво стање на терену је било разлог зашто је, пре расписивања јавне набавке, донета одлука да се у овом тренутку не изграђује део паркинга који је пројектован на месту саме косине.  Међутим, и поред сужавања паркинга а после скидања хумуса и широког ископа, на месту где су крајеви цеви, односно где се излива вода,  дошло је до дестабилизације тла и активирало се клизање косине. Да би се наставило са уговореним радовима, неопходно је претходно:  стабилизовати косину, извести потпорни зид у дужини од 50 м ради осигурања будућег паркинга, прикупити површинску воду и увести је у канале предвиђене за одвођење атмосферске воде.  С обзиром на то да су радови заустављени одмах по уочавању потребе да се изведу накнадни радови, да кишне падавине додатно отежавају стање на терену, неопходно је у најкраћем могућем року приступити одвођењу поменутих вода и стабилизацији косине како би се са радовима на изради паркинга наставило а да се при том обезбеди и будући пакинг и постојећа  улица. Непредвиђене околности  због којих су  додатни радови  постали неопходни  за извршење основног уговора огледа се у појави дотока воде из косине.    
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