ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОКРЕТАЊУ ПРЕГОВАРАЧКОГ ПОСТУПКА
БЕЗ ОБЈАВЉИВАЊА ПОЗИВА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

Назив наручиоца:

Основна школа “Арањ Јанош”

Адреса наручиоца:

Трешњевац, Маршала Тита бр.62

Интернет страница наручиоца:

www.aranyjanos.edu.rs/sr/

Врста наручиоца:

Просвета

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:
Извођење хитних радова на санацији објекта основне школе у Трешњевцу, према предмеру
радова и техничким карактеристикама набавке.
Ознака по Уредби о класификацији делатности: Сектор Ф - 41.2 Изградња стамбених и
нестамбених зграда
Назив и ознака предмета набавке из општег речника набавке: 45453000 - Ремонтни и
санациони радови

Број и датум закључења првобитно закљученог уговора у случају преговарачког поступка
из члана 36. став 1. тач. 4) и 5) Закона:
Наручилац не спроводи преговарачки поступак из чл. 36. став 1. тачка 4) и 5) Закона о јавним
набавкама

Основ за примену преговарачког поступка и подаци који оправдавају његову примену:
Преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда, правни основ: члан
36. став 1. тачка 3) Закона о јавним набавкама и Мишљење Управе за јавне набавке, број
404-02-2842/17 од 26.09.2017. године.
Приликом прелома цеви главног водоводног прикључка, знатна количина воде ослабила је
тло испод школског објекта, испрала тампон подлогу пода у фискултурној сали и поплавила
под од паркета, као и проузроковала оштећења на одводној канализацији из зграде и
цевоводу централног грејања испод пода ходника и фискултурне сале.
Наведена околност за наручиоца представља ванредну околност, односно непредвиђени
догађај који је наступио независно од његове воље. Наручилац није у могућности да за јавну
набавку радова на санацији предметног објекта поступи у роковима одређеним за отворени
или рестриктивни поступак.

Назив и адреса лица којима ће наручилац послати позив за подношење понуда:
1. “АЗУР” д.о.о., Сента, ул. Поштанска бр.33
2. “БАУМОНТ” д.о.о., Бачка Топола, ул. Скадарска бр.17
3. “БАУ-ПЛАН” д.о.о., Суботица, ул. Јоо Лајоша бр.1

Остале информације:
/

