
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: Дана 08.10.2018. године, ЈП "Војводинашуме" су закључиле Уговор бр. 1426 о о реконструкцији моста „Шмагуц“ са S.P.C. ДОО Београд  као као извођачом радова и носиоцем посла , у заједничкој понуди  са и "BAUWESEN" ДОО Лазаревац. Потреба за извођењем непредвиђених радова уочена је у току извођења уговорених радова.Приликом извршења уговореног контролно геотехничког истраживања и бушења (ставка под редним бројем 101 07 001, садржана у члану 2 под ставком „разни радови“ Уговора) за бушотине у трупу канала, добијени су различити резултати носивости шипова, који су мањи од вредности садржаних у пројекту за извођење радова.  Елаборат извођача радова о резултатима геотехничког истраживања терена за потребе санације друмско понтонског моста „Шмагуц“ показао је да пројектовани шипови не  могу да прихвате тражену носивост моста, јер је је њихова носивост знатно мања од силе која делује на шипове. С обзиром  на ову околност израђена је нова, валидна техничка документација  - ПЗИ која је усклађена са добијеним резултатима из Елабората, а са којом су се сагласили извођач и надзорни орган радова. Ова, за наручиоца, непредвидиљива околност, довела је до тога да је за наставак радова на реконструкцији моста, потребно ојачање његове постојеће челичне конструкције, што изискује и додатне количине челичних профила. Уговорена количина челика не само да не одговара стварно потребној количини, већ није ни прецизно дефинисана. За извођење радова у складу са добијеном техничком документацијом – ПЗИ, потребно је предвидети и радове на демонтажи и уклањању непотребних челичних елемената, количину челика који се уклања, посебно исказати нове челичне елементе, радове за њихову израду и монтажу, као и набавку других елемената и са њим повезаних радова чије је извођење неопходно за даљу санацију моста. Ови радови са неопходном додатном количином челика, представљају непредвиђене,  за наручиоца неопходне радове, који нису били обухваћени првобитном пројектно-техничком документацијом, нити уговором о јавној набавци, те као такви изискују додатна финансијска средства, а за наручиоца су неопходни за реконструкцију моста „Шмагуц“ на начин који је у складу са пројектним задатком, све у циљу његове безбедности и фунционалности. Због потребе за наставком радова на наведени начин, надзорни орган је доставио и образложење са предмером и предрачуном радова проистеклих из непредвидљивих околности, из којег је видљиво да се предметни, непредвиђени радови не могу одвојити од првобитног уговора о јавној набавци, а да се не проузрокују несразмерно велике техничке тешкоће , те да су као такви, неопходни наручиоцу за извршење првобитног уговора о јавној набавци. На основу упућеног захтева, Управа за јавне набавке  је доставила  позитивно  мишљење број: 404-02-4483/19 од 16.10.2019. године, којим се потврђује испуњеност услова за примену преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда, те се Наручилац одлучио да спроведе поступак јавне набавке у складу са чланом 36. став 1. тачка 5. ЗЈН („Сл. гл. РС“ 124/2012, 14/2015 и 68/2015).
	Text8: ,,С.П.Ц.“ доо Београд, Пожешка бр. 76,матични број: 07802820;ПИБ: 101019043 (као носилац посла) у заједничкој понуди са :„BAUWЕSEN“ доо Лазаревац, Карађорђева 32а, матични број: 20302739;ПИБ: 105141754.                                                                                         
	Text9: 


