
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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	Text5: Непредвиђени радови.  Mесто извођења радова се налази у Врњачкој Бањи. Ознака из општег речника набавке: 45000000 
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	Dropdown1: [Здравство]
	Dropdown2: [Радови]
	Text7: Правни основ (основ из члана član 36., stav 1., tačka 5. pod tačka 1. Закона):У случају додатних услуга или 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, да од закЉучења првобитног уговора није протекло више од три године и да:(1) се такве додатне услуге или радови не могу раздвојити, у техничком или економском погледу, од првобитног уговора о јавној набавци, а да се при томе не проузрокују несразмерно велике техничке тешкоће или несразмерно велики трошкови за наручиоца.Уговором о јавној набавци број: 01-1251/13 од 22.05.2018. године обухваћена је прва фаза изградње хотела и виле „Сплендор“ у Врњачкој Бањи. Ова фаза подразумева пре свега грубе грађевинске радове али и све друге радове који треба да обезбеде ткз. конзервирање објекта. Идеја Наручиоца, Специјалне болнице за лечење и рехабилитацију “Меркур”-Врњачка Бања, је да у оквиру расположивих финансијских средстава заврши прву фазу изградње на начин да објекат буде у сваком погледу заштићен од атмосферских прилика, односно неприлика. Ово је заправо био један од пројектних задатака на основу чега је израђен предмер и предрачун радова, а потом и спроведен отворени поступак јавне набавке радова ЈН бр. 03/2018. Како је изградња предметног објекта грађевински изузетно комплексна, нарочито када се узме у обзир положај објекта, материјализација, обликовање саме конструкције па и целог комплекса те захтеви Завода за заштиту споменика културе Краљево, готово је немогуће у фази пројектовања предвидети све радне операције потребне за реализацију.Аргумент за оправданост извођења одређених група и позиција непредвиђених радова је у њиховој неопходности да се објекат приведе коначној намени или пак заштити од спољних утицаја између одређених фаза радова. Свакако напомињемо да би извођење ових непредвиђених радова у првој фази изградње нама као Наручиоцу направило значајне уштеде обзиром на чињеницу да би се изводили благовремено, а самим тим би се избегли пратећи трошкови које би за последицу, готово без изузетка, имало њихово накнадно извођење.
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