Град Лозница

Република Србија

ГРАД ЛОЗНИЦА
Градска Управа
Одсек за јавне набавке
Датум: 13.Новембар 2013.године.
Лозницa

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОКРЕТАЊУ ПРЕГОВАРАЧКОГ ПОСТУПКА БЕЗ ОБЈАВЉИВАЊА
ПОЗИВА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
1)
2)
3)
4)
5)
6)

7)

Наручилац: Град Лозница, Градска управа Карађорђева број 2, 15300
Лозница
Интернет страница Наручиоца: WWW.loznica.rs
Предмет набавке: Радови – Извођење додатних радова на изградњи
фискултурне сале у ОШ''Вера Благојевић'' у Бањи Ковиљачи ЈН8Р/2013.
Ознака из општег речника набавке:45000000, 454000000
Изводе
се
завршни
грађевински
радови,
кровопокривачки
и
хидроизолатерски.
Првобитно закључен уговор између Градске управе Лозница и групе
понуђача ''Нешком'' д.о.о. из Лознице, ''Пирамида2003 '' из Лознице и
''Стобекс'' д.о.о. из Лознице закључен је 23.07.2013. под бројем 985/2013-III1
Сходно члану 36. Став 1. Тачка 5. По којем наручилац у случају додатних
радова који нису обухваћени првобитним пројектом
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 ( непредвиђених радова ) није већа од
15% од укупне вредности првобитно закљученог уговора у отвореном
поступку. Првобитни уговор је закључен са понуђачем ''Нешком'' д.о.о. из
Лознице. Вредност првобитно уговорених радова износи 22.069.717,20 са
пдв-ом.
Поступак јавне набавке за првобитне радове је рађен по пројекту који је стар
око двадесет година. Наиме у пројекту није планирана хидроизолација пода
сале а која је кључна како би Извођач радова поставио паркет. Како се сала
у ОШ ''Вера Благојевић'' ради двадесет година и како је кров постављен пре
петнаест година увидом Надзорног органа констатовано је да кров на више
места прокишњава. Из наведеног произилази да се паркет не може
поставити док се не реши и прокишњавање крова. Затим је неопходно
обезбедити степениште адекватном оградом како не би дошло до
повређивања деце и како би се објекта на адекватан начин обезбедио и
ставио у функцију. Затим је неопходно направити топлу везу како би се
објекат прикључио на топловод до почетка грејне сезоне.
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Позив за подношење понуда биће достављен првобитној групи понуђача:
''Нешком'' д.о.о. из Лознице, ''Пирамида2003 '' из Лознице и ''Стобекс'' д.о.о. из Лознице
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