ОБАВЕШТЕЊЕ
о покретању преговарачког поступка без објављивања
позива за подношење понуда
Назив и адреса наручиоца: Архив Југославије, установа културе од националног
значаја
Врста наручиоца: Установа културе
Опис предмета набавке: додатни непредвиђени радови на адаптацији помоћног
дворишног објекта 2 у комплексу Архива Југославије у улици Васе Пелагића 33
ОРН: 45000000-грађевински радови
Број и датум закључења првобитно закљученог уговора: 06-120/11 од
27.5.2014.године
Основ за примену преговарачког поступка и подаци који оправдавају његову
примену: члан 36 став 1 тачка 5) Закона о јавним набавкама:
„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 у отвореном или рестриктивном
поступку, да од закључења првобитног уговора није протекло више од две 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 или
(2) су такве услуге или радови, које би наручилац могао набавити одвојено од
извршења првобитног уговора, неопходни за извршење првобитног уговора о
јавној набавци;“
У току извођења радова, од стране предузећа „Колубарагас“ које врши стручни
надзор над извођењем радова, уочено је и констатовано да је приликом постављања
пројектованог и уговореног спуштеног противпожарног плафона да је постојећи

плафон дотрајао и да је извођачу радова наложено његово уклањање, како би нови
противпожарни плафон имао своју функцију и чврсте ослонце. Тек након
уклањања постојећег дотрајалог плафона уочено је да је највећи број дрвених греда
тавањача деформисан и дотрајао, што је нарушило статику објекта. Такво постојеће
стање греда тавањача не обезбеђује сигурну монтажу и повезивање новог,
пројектованог и уговореног спуштеног плафона са челичном подконструкцијом.
Имајући у виду скривене мане овог помоћног објекта, које нису могле бити уочене
тек након скидања дотрајалог плафона, стручни надзор је указао на техничку
неопходност и наложио извођење предметних радова као накнадних и
непредвидивих радова који нису обухваћени пројектном документацијомуклањање преосталог и оштећеног плафона и ојачање и замену дотрајалих и
деформисаних греда тавањача са неопходним пратећим радовима мањег обима у
циљу постизања статичке сигурности, смањења топлотних губитака и адекватне
заштите од пожара овог објекта.
У вези додатних непредвиђених радова затражили смо и добили позитивно
мишљење од Управе за јавне набавке број 011-00-639/14 од 02.9.2014.године.
Назив и адреса лица којима ће послати позив: Термомонт, инжењеринг,
консалтинг, пројектовање, производња и трговина Д.О.О., Београд, Браће Недића
бр.1

