
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: Сходно члану 36. став 1. тачка 5. ЗЈН (Службени гласник РС број 124/12)Народни музеј у Београду је, на основу обезбеђених средстава у буџету Републике Србије за финансирање капиталних пројеката, расписао отворени поступак за избор извођача радова на рестаурацији уличних фасада и фасадној столарији објекта Народног музеја. Након спроведеног поступка, Народни музеј је 28.10.2014. године закључио Уговор о извођењу радова са групом понуђача који су детаљно наведени у наредној рубрици.Имајући у виду да је Главни пројекат рестаурације фасада зграде Народног музеја рађен у тренутку када је била планирана реконструкција објекта која је подразумевала да ће одређени радови бити обухваћени пројектом реконструкције целог објекта, од којег се одустало, а приступило пројекту санације и адаптације, поједини (непредвиђени) радови (нпр. припремно-завршни, радови на демонтажи, зидарски радови, фасадерско-ликорезачки, керамичарски, лимарски и др) морају да се изведу на технички адекватан начин како би се објекат одговарајуће заштитио.Такође, Техничка документација за радове на фасадној столарији на уличним фасадама Народног музеја у Београду рађена је у околностима у којима је један део столарије био недоступан из безбедносних разлога (иза фиксних паноа и капака) у ентеријеру објекта и зони депоа. Након омогућавања безбедносног приступа наведеним деловима објекта, појавиле су се позиције (нпр. део радова на демонтажи и рушењу, зидарским радовима, столарским радовима, браварским радовима, стаклорезачким радовима и др) које у једном делу одступају од израђене пројектно-техничке документације, а које је нужно извести, како би се технолошко-економска целина заокружила.Истичемо да је предмет ове јавне набавке односно извођење наведених непредвиђених радова које није могуће раздвојити од већ уговорених радова, најцелисходније и једино оправдано да се изведу у оквиру уговорених радова са наведеним извођачем. С тим у вези, сматрамо да је, како то Закон о јавним набавкама прописује, једино оправдана примена преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда сходно члану 36 ст. 1 тач. 5. ЗЈН, којим је прописано да се ова врста поступка може спровести у случају додатних радова (непредвиђених радова) који нису били укључени у првобитни 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 непредвиђених радова није већа од 15% од укупне вредности првобитно закљученог уговора у отвореном поступку, да од закључења првобитног уговора није протекло више од две године и да се такви радови не могу раздвојити, у техничком или економском погледу, од првобитног уговора, а да се при томе не проузрокују несразмерно велике техничке тешкоће или несразмерно велики трошкови за Наручиоца.
	Text8: 1) ПРИВРЕДНО ДРУШТВО ЗА ИЗГРАДЊУ, ОБНАВЉАЊЕ И РЕКОНСТРУКЦИЈУ ГРАЂЕВИНСКИХ ОБЈЕКАТА „КОТО“ д.о.о – носилац групе; са седиштем у Београду, улица Војводе Степе бр. 466, ПИБ: 101735058, Матични број: 07805896, Број рачуна: 155-25951-48, Назив банке: Чачанска банка а.д, Телефон: 011-3097410, е-mail: office@koto.rs, које заступа: Златан Томић, директор2) АЛП ИНЖЕЊЕРИНГ д.о.о - члан групе понуђача, са седиштем у Београду, улица 13. септембра бр. 125, ПИБ: 104572445, Матични број: 20192810, Број рачуна: 330-4005125-07, Назив банке: Credit Agricole, Телефон: 011-2651184, е-mail: blagoje@alp.rs, које заступa: Благоје Мићковић, директор3) TOPWOOD d.o.o - члан групе понуђача, са седиштем у Београду, улица Високог Стевана бр. 43а, ПИБ: 105777962, Матични број: 20451246, Број рачуна: 220-2775170101033-48, Назив банке: Банка Поштанска штедионица, Телефон: 011-2634264, е-mail: zoran@topwood.co.rs, које заступа: Зоран Илић, директор
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