РЕПУБЛИКА СРБИЈА – ГРАД БЕОГРАД
ГРАДСКА ОПШТИНА ВРАЧАР
Комисија за јавну набавку
Број: 404/2-250/2013
Датум: 8.11.2013. године
Београд, Његошева 77
На основу члана 36. став 7. Закона о јавним набавкама
(„Сл. гласник РС” бр. 124/2012), Одлуке о покретању поступка јавне набавке број
920-370/2013-VIII и Решења о образовању комисије за јавну набавку
920-371/2013-VIII, објављује се:
ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОКРЕТАЊУ
ПОСТУПКА
Назив наручиоца: Градска општина Врачар
Адреса наручиоца: Његошева 77, Београд
Интернет страница наручиоца: http://www.vracar.org.rs/
Врста наручиоца: Орган државне управе
Врста поступка јавне набавке: Преговарачки поступак јавне набавке без објављивања позива за
подношење понуда
Врста предмета: Радови
Природа и обим радова и основна обележја радова, место извршења радова, ознака из
квалификације делатности, односно назив и ознака из општег речника набавке:
Извођење додатних радова на уређењу дворишта Вртића „Гуливер“ у улици Младе Босне 5 на
Врачару (назив и ознака из општег речника набавке: грађевински радови, 45000000), у складу са
мишљењем надзорног органа и предмером додатних радова из Конкурсне документације.
Број и датум закључења првобитно закљученог уговора:
Уговор број 404-245/2013, закључен 19.8.2013. године.
Основ за примену преговарачког поступка:
Члан 36. став 1. тачка 5) подтачка (2) Закона:
Наручилац може спроводити преговарачки поступак без објављивања позива за подношење
понуда у случају додатних 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 радова није већа од 15% од укупне вредности првобитно
закљученог уговора у отвореном или рестриктивном поступку, да од закључења првобитног
уговора није протекло више од две године и да су такви радови неопходни за извршење
првобитног уговора о јавној набавци.
Ознака: К.2.01-3
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Подаци који оправдавају његову примену:
На основу извештаја стручног надзора на радовима на уређењу дворишта Вртића „Гуливер“ у
улици Младе Босне 5 на Врачару, надзорни инжењер је констатовао количине радова које треба
извести и том приликом је закључио да има радова који се морају извести, а који су по обиму већи
од уговорених, као и количина радова које ће бити мање у односу на количине предвиђене
предрачуном.
Назив и адреса лица којем ће бити послат позив за подношење понуда:
„КЕЈ“ ДОО, ВАЉЕВО, ВЛАДИКЕ НИКОЛАЈА 29Б

Ознака: К.2.01-3
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