
ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА У ПРЕГОВАРАЧКОМ ПОСТУПКУ
БЕЗ ОБЈАВЉИВАЊА ПОЗИВА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА 

Назив наручиоца: 

Адреса наручиоца: 

Број и датум доношења одлуке:

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:

Интернет страница наручиоца:



Процењенa вредност јавне набавке:

Број примљених понуда:

Понуђена цена:

Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача:

Основни подаци о понуђачу и понуди којој је додељен уговор :

Период важења уговора:

- Највиша

- Најнижа

Понуђена цена код
 прихватљивих понуда:

- Највиша

- Најнижа

Подаци о начину и року за подношење захтева за заштиту права:

Остале информације:
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	Text8: Преговарачки поступак се спроводи на основу члана 36. став 1. тачка 5. подтачка 2. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС„ број 124/2012) : „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 услуга или радова (непредвиђени радови) није већа од 15% од укупне вредности првобитно закљученог уговора у отвореном поступку, да од закључења првобитног уговора није протекло више од две године и да: (2) су такви радови , које би наручилац могао набавити одвојено од извршења првобитног уговора, неопходни за извршење првобитног уговора о јавној набавци.“У току извођења радова се установила потреба за извођењем додатних (непредвиђених) радова. Уговор је закључен са Извођачем ДОО „TINI-INŽENJERING“ Панчево. Приликом реализације уговора о извођењу радова на санацији Здравствене станице „Банатски Брестовац“ у Банатском Брестовцу указала се потреба о реализацији непредвиђених зидарских радова. Тендерском реализацијом је предвиђена  изолација  зидова од утицаја капиларне влаге ХИО методом исушивања, тј пресецање истих и уградња мастер изолационе шине у спојнице зидова од опеке. На унутрашњим деловима фасадних зидова, у деловима парапета испод прозорских отвора налазе се дупли зидови од опеке, простор између њих и остатка фасадног зида испуњен је грађевинским шутом. Унутрашњи зидови нису повезани, (шморцовани), за здраве делове зидова, тако да ће прилоком њиховог пресецања почети да се урушавају. Да би се реализовали уговорени радови на изолацији објекта капиларне влаге, неопходно их је срушити и президати новом опеком са правилним повезивањем за бочне зидове. На тим зидовима постављени су и радијатори, које је неопходно демонтирати како би се могло извршити презиђивање зидова. Такође приликом пресецања осталих фасадних зидова уочено је да квалитет постојеће опеке више не задовољава потребан стандард о квалитету расапада се услед дотрајалости и вишедеценијског утицаја влаге па их је неопходно заменити новом, подзиђивањем што није предвиђено основним тендером. На одређеним деловима унутрашњих преградних зидова које треба изоловати од влаге истом методом  постављен је цевни развод централног централног грејања који условљава подизање коте пресецања зидова, тако да између пода и будуће изолације у просторијама остаје неизоловани део зидова висине до 50 цм. Како би овај део зидова испод будуће изолације био изолован неопходан га је обрадити влагоотпорним малтером. Ни ова позиција није предвиђена основном понудом. Неопходно је спровести преговарачки поступак за горе наведене додатне радове са првобитним извођачем радова.
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