ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОКРЕТАЊУ ПРЕГОВАРАЧКОГ ПОСТУПКА
БЕЗ ОБЈАВЉИВАЊА ПОЗИВА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

Назив наручиоца:

Етнографски музеј у Београду

Адреса наручиоца:

Студентски трг 13

Интернет страница наручиоца:

http://etnografskimuzej.rs/

Врста наручиоца:

Култура

Врста предмета:

Радови

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:
ДОДАТНИ РАДОВИ НА ПОЈАЧАНОМ ОДРЖАВАЊУ УЛИЦЕ КРАЉЕВИЋА МАРКА ОД УЛИЦЕ
ГАВРИЛА ПРИНЦИПА ДО СТЕПЕНИШТА КА ЗЕЛЕНОМ ВЕНЦУ
Нaзив и oзнaкa из oпштeг рeчникa нaбaвки:
45233252 - радови на површинском слоју улица

Број и датум закључења првобитно закљученог уговора у случају преговарачког поступка
из члана 36. став 1. тач. 4) и 5) Закона:
Уговор о извођењу радова закључен између Етнографског музеја и Инфраструктуре ВИС, број
1581/1 од 29.10.2015. код Музеја и број 1767/15 од 29.10.2015. код Инфраструктуре ВИС

Основ за примену преговарачког поступка и подаци који оправдавају његову примену:
Према мишљењу УЈН преговарачки поступак без објављивања позива је у у складу са
чланом 36. став 1. тачка 5) ЗЈН за јавну набавку додатних радова на појачаном одржавању
улице Краљевића Марка од улице Гаврила Принципа до спетеништа ка Зеленом венцу.
У току извођења радова констатовао је да се уговорени радови на уређењу тротоара не могу
изводити на првобитно пројектован и уговорени начин јер су у супротности са Условима
мера техничке заштите које су издати кроз услове Завода за заштиту споменика културе
града Београда број 0012/16 од 28.01.2016. године који су издати три месеца након
закључења уговора о извођењу радова.
Због измењеног техничког решења тротоара, првобитним уговором о јавној набавци није
било предвиђено изливање бетона испод захтеваног асфалтног слоја конструкције тротоара,
а због специфичности подлоге мора се бетонирати испод асфалтног слоја тротоара да не би
дошло до пуцања асфалта.
За наручиоца, ово су непредвидиве околности које су се појавиле након закључења
основног уговора а чија вредност није већа од 15% вредности основног Уговора.

Назив и адреса лица којима ће наручилац послати позив за подношење понуда:
Инфраструктурa ВИС, Дебарска број 31, Београд, ПИБ 103566457
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