На основу члана 36. став 7. Закона о јавним набавкама („Службени гласник
Републике Србије”, број 124/12,14/2015,68/2015) и Одлуке о покретању поступка
јавне набавке број 404-67 од 26.06.2019. године, Општинска управа Maли Зворник
дана 26.06.2019. године објављује:
ОБАВЕШТЕЊЕ
о покретању преговарачког поступка
без објављивања позива за подношење понуда
1. Назив, адреса и интернет страница наручиоца: Општинска управа Мали
Зворник, Краља Петра I бр.38, Мали Зворник , www.malizvornik.rs
2. Врста наручиоца: локална самоуправа
3.Врста предмета набавке: радови
4.Природа и обим радова и основна обележја радова, место извршења радова,
ознака из класификације делатности, односно назив и ознака из општег
речника набавке: Радови на изради подлоге за асфалтирање индустријске зоне
–додатни радови
Назив и ознака из општег речника набавке:
45233140-Радови на путевима

5. Основ за примену преговарачког поступка: Чл.36. став 1. тачка 5. Закона о
јавним набавкама (Сл. Гласник Р.Србије 124/12,14/2015,68/2015) с обзиром да је
Предузеће за путеве „ВАЉЕВО“ а.д. Милована Глишића бр.94,14000 Ваљево
првобитни добављач
Подаци који оправдавају примену преговарачког поступка:
У току извођења радова на Радова на одржавању локалних,некатегорисаних путева
,улица и индустријске зоне на територији општине Мали Зворник- Асфалтирање
индустријске зоне и паркинга ,у складу са Уговором бр. 404-121/02-2018/11 од
29.03.2019. године
појавила се потреба за извођењем додатних радова тј,радова
који нису били укључени у првобитни Уговор.Радови који су неопходни да се
изведу су радови који се односе на радове на главној саобраћајници која почиње од
улаза у укупној дужини од 123м1 не би се изводили на подлози од бетона како је
превђено уговором јер на том делу подлога од бетона не постоји.Подлога на том
делу је од самониклог земљаног тла што захтева извођење додатних радова како би
се обезбедила
потребна носивост коловозне конструкције за предвиђено
саобраћајно оптерећење (камиони,шлепери).
Извођач радова је доставио Инвеститору и Надзорном органу допис од
15.05.2019.године заведен код општинске управе општине Мали Зворник под
бројем 404-121/02-2018-19 од 24.05.2019.године са обавештењем о потреби
извођења додатних (непредвиђених) радова који нису били укључени у првобитан
уговор.

Надзорни орган је доставио Инвеститору Сагласност
од 31.05.2019.године,
заведен код општинске управе општине Мали Зворник под бројем 404-121/022018-24 од 31.05.2019.године у коме је дао своју сагласност за извођење додатних
(непредвиђених ) радова који су неопходни да се изведу .
Обзиром на напред наведено, Општина Мали Зворник, дана
06.06.2019.године обратила се Управи за јавне набавке захтевом за мишљење о
основаности примене преговарачког поступка без објављивања позива за
подношење понуда по основу члана 36. став 1. тачка 5. Закона о јавним набавкама
.Након разматрања захтева и увида у приложену документацију Управа за јавне
набавке дала је позитивно мишљење о испуњености услова за примену напред
наведеног поступка набавке ,број 404-02-2674/19 од 17.06.2019.године, заведено
код наручиоца под бројем 06- 1064/1 од 25.06.2019.године.
6.Позив за подношење понуда наручилац доставља понуђачу :
Предузеће за путеве „ВАЉЕВО“ а.д. Милована Глишића бр.94,14000 Ваљево
Лице за контакт:Зоран Бркић,email:dragana.markovic@malizvornik.rs

