ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ

ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ ГРАДА НИША
ОБАВЕШТЕЊЕ
О ПОКРЕТАЊУ ПРЕГОВАРАЧКОГ ПОСТУПКА БЕЗ ОБЈАВЉИВАЊА
ПОЗИВА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
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Адреса наручиоца:
Интернет страница
Врста наручиоца:

ЈП Дирекција за изградњу града Ниша,
Ниш, Ул. 7. јули бр. 6
наручиоца:
www.dign.rs
јавно предузеће - локална самоуправа

Врста предмета: радови
Опис предмета јавне набавке: Извођење додатних радова на завршетку партерног уређења
зграде Кардиохирургије у Нишу, ЈН бр. 1.3.34, назив и ознака из општег речника набавке:
45220000-5 – Радови на нискоградњи и радови на високоградњи, одлука о покретању
преговарачког поступка без објављивања позива за подношњење понуда бр. 03-1887 oд
17.03.2015. године.
Број и датум закључења првобитно закљученог уговора у случају преговарачког
поступка из чл. 36. ст. 1. т. 4) и 5) ЗЈН:
Уговор о грађењу закључен у отвореном поступку бр. 03-4921/1 од 15.09.2014. године (код
наручиоца) и бр. 503 од 15.09.2014. године (код извођача)
Основ за примену преговарачког поступка и подаци који оправдавају његову примену:
Основ за примену преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда је тај
што су се у току радова, према уговору о грађењу бр. 03-4921/1 од 15.09.2014. године (код
наручиоца) и бр. 503 од 15.09.2014. године (код изабраног извођача – „ЦД ХИС“ ДОО Ниш),
појавиле шахте разних намена које су биле затрпане. Према новом пројектном решењу преко њих
прелази моторни и пешачки саобраћај, те је исте потребно урадити статички исправно, подићи или
спустити покопне плоче на пројектовани ниво. Осим тога, постојећа сливничка решетка је утонула
двадесетак центиметара у односу на новопројектовану површину, те је потребно исту уклопити у
новопројектовани ниво. Пројектном документацијом није било предвиђено прикључење
новоизграђене канализационе мреже, а неопходно је како би се целокупан плато одводњавао. У
склопу партерног уређења изричит је захтев инвеститора био изградња две фонтане као и израда
рекламних површина, па је предложено да се уместо затравњавања слободних површина ова
површина прекрије каменим облуцима, као и да је ради уклапања у амбијенталну средину, по
захтеву корисника, потребно да један део бетонских плочица буде у жутој боји.
Из напред наведених разлога наручилац се одлучио за спровођење преговарачког поступка без
објављивања јавног позива применом чл. 36. ст. 1. т. 5. ЗЈН.
Назив и адреса лица којем ће наручилац послати позив за подношење понуда:
„ЦД ХИС“ ДОО Ниш, са пословним седиштем у Нишу, Ул. зеленгорска бр. 15, ПИБ: 107172914,
МБ: 20768070
Остале информације:
На основу чл. 36. ст. 1. т. 5. Закона о јавним набавкама («Сл. гласник РС», бр. 124/12 и 14/15), а у
вези Мишљења Управе за јавне набавке број 404-02-4567/14 од 20.01.2015. године, ЈП Дирекција
за изградњу града Ниша, у својству наручиоца, покреће предметни поступак.
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