Број: 404-77-5/2017
Датум: 07.11.2017. године
На основу члана 36. став 7. и члана 57. став 1. Закона о јавним набавкама
(„Службени гласник Републике Србије", бр. 124/12, 14/15 и 68/2015), Општина Бајина
Башта објављује:
ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОКРЕТАЊУ ПРЕГОВАРАЧКОГ ПОСТУПКА БЕЗ
ОБЈАВЉИВАЊА ПОЗИВА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА број ПП 01/17 ИЗВОЂЕЊЕ ДОДАТНИХ РАДОВА НА ИНВЕСТИЦИОНОМ ОДРЖАВАЊУ
СТАЦИОНАРА СА ГИНЕКОЛОГИЈОМ У ОКВИРУ ДОМА ЗДРАВЉА У
БАЈИНОЈ БАШТИ
Назив, адреса и интернет страннца Наручноца: Општина Бајина Башта, ул. Душана
Вишића бр. 28, javnenabavkebb@gmail.com;
Врста наручиона: Локална самоуправа;
Природа и обим радова, основна обележја радова, место извршења радова, назив
и ознака из општег речника набавке: Извођење додатних радова на инвестиционом
одржавању стационара са гинекологијом у оквиру Дома здравља у Бајиној Башти,
Бајина Башта, 45262000 – Посебни грађевинско занатски радови, изузев радова на
крову; 45261210 – Кровопокривачки радови; 45312311 – Радови на уградњи
громобрана; 45410000 – Малтерисање; 45421000 – Столарски радови и уградња
столарије; 45431100 – Постављање подних плочица; 45431200 – Постављање зидних
плочица;
Број и датум првобитно закљученог уговора:
Уговор о извођењу радова број 404-24-15/2017 од 09. маја 2017. године (заведен код
Наручиоца и 06/2017 од 09. маја 2017. године (заведен код Извођача радова);
Основ за примену преговарачког поступка:
У току извођења радова по првобитно закљученом Уговору број 404-24-15/2017 од 09.
маја 2017. године (заведен код Наручиоца и 06/2017 од 09. маја 2017. године (заведен
код Извођача радова) дошло је до појаве радова који нису предвиђени пројектантским
предмером на основу кога су уговорени радови и који имају карактер непредвиђених
радова које је неопходно извести да би се обезбедила функционалност објекта. Из
напред наведених разлога неопходно је спровести преговарачки поступак у складу са
чланом 36. став 1. тачка 5) подтачка (1) Закона о јавним набавкама. Управа за јавне
набавке дала је позитивно мишљење о основаности примене преговарачког поступка
број 011-00-294/17 од 13.10.2017. године.
Назив и адреса лица коме ће наручилац послати позив за подношење понуда:
Носилац посла Радмонт д.о.о. са седиштем у Бајиној Башти ул. Миленка Топаловића
бр. 74, ПИБ 109118961 кога заступа Марко Јовановић, директор (у даљем тексту: Извођач
радова) са члановима групе:
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АСВ Дрина д.о.о. са седиштем у Бајиној Башти ул. Миленка Топаловића бр. 84, ПИБ
100761389 и
Г.П. Грађевинар д.о.о. са седиштем у Убу ул. Душана Даниловића бр. 5, ПИБ 101347769.
Лице за контакт: Урош Нешковић, службеник за јавне набавке,
електронска пошта: javnenabavkebb@gmail.com.
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