ОБАВЕШТЕЊЕ
О
ПОКРЕТАЊУ
ПРЕГОВАРАЧКОГ
ПОСТУПКА
БЕЗ
ОБЈАВЉИВАЊА ПОЗИВА ЈНППБОЈП ЈН-Р-04/19 - ЗА НАБАВКУ РАДОВА ДОДАТНИ РАДОВИ НА АДАПТАЦИЈИ И САНАЦИЈИ ТРЕЋЕГ СПРАТА КЛИНИКЕ
ЗА КАРДИОЛОГИЈУ ИНСТИТУТА ЗА КАРДИОВАСКУЛАРНЕ БОЛЕСТИ
ВОЈВОДИНЕ
РЕДНИ БРОЈ НАБАВКЕ ЈНППБОПБР: ЈН-Р-04/19
у преговарачкoм поступку без објављивања позива сходно члану
36. став 1. тачка 5) Закона о јавним набавкама
Наручилац:
Институт за кардиоваскуларне болести Војводине Сремска Каменица
Пут доктора Голдмана 4
ПИБ: 100807232
Матични број: 08113645
Интернет страница: https://www.ikvbv.ns.ac.rs/
Врста наручиоца:
Здравство
Врста поступка јавне набавке:
Преговарачки поступак без објављивања позива
Врста предмета јавне набавке:
Радови
Предмет јавне набавке: Предмет јавне набавке су радови – Додатни радови на
aдаптацији и санацији трећег спрата Клинике за кардиологију ИКВБВ, редни број
набавке ЈНППБОП: ЈН-Р-04/19
Назив и ознака из општег речника набавке:
шифра 45000000 – грађевински радови
Јавна набавка се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци
Број и датум закључења првобитно закљученог уговора:
Првобитно закључени уговор након спроведеног отвореног поступка јавне набавке,
под бројем ЈН-Р-01/19 од 29.5.2019. године.
Основ за примену преговарчког поступка и оправданост примене:
Спровођење поступка ЈНППБОПБР: ЈН-Р-04/19, сходно члану 36. став 1. тачка 5)
неопходно је спровести из разлога што предметни радови нису били укључени у
првобитни пројекат, односно Уговор о јавној набавци – извођење радова на ЈН-Р04/19 закљученог дана 29.5.2019. године са Групом понуђача који су се на основу
Споразума број: 3000-4814/4 од 8.5.2019. године међусобно и према Инвеститору
обавезали на извршење предметне јавне набавке, односно напред наведеног
Уговора, и то: Енерготехника Јужна Бачка д.о.о. Нови Сад, Пут Новосадског
партизанског одреда бр. 1, члан групе који је носилац послa и Дијагонала д.о.о.
Нови Сад, Булевар Европе бр. 28а, локал 3, члан групе.
Додатне радове је неопходно извести због извршење првобитног Уговора о јавној
набавци, тј. без њиховог извођења доводи се у питање реализација првобитног
Уговора. С oбзиром на то да се предметни додатни радови не могу раздвојити, у
техничком и економском погледу од првобитног Уговора о јавној набавци, а да се
тиме не проузрокују несразмерно велике техничке тешкоће и велики трошкови за
Наручиоца, Управа за јавне набавке јe дала позитивно Мишљење број 404-024133/19 од 19.09.2019. године, да је у овом случају основана примена
преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда прописаног
чланом 36. став 1. тачка 5) ЗЈН
Назив и адреса лица којима ће бити послат позив за подношење понуда:
Енерготехника Јужна Бачка д.о.о. Нови Сад, Пут Новосадског партизанског
одреда бр. 1 и Дијагонала д.о.о. Нови Сад, Булевар Европе бр. 28а, локал 3.
Комисија за јавну набавку ЈНППБОПБР: ЈН-Р-04/19

