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Врста предмета: радови
Опис предмета јавне набавке: Извођење додатних радова на санирању клизишта у
Ул. партизанских курира од бр. 17-21 у Нишу, ЈН бр. 1.3.70, назив и ознака из општег речника
набавке 45111230-9 - Радови на стабилизацији терена, одлука о покретању преговарачког
поступка без објављивања позива за подношњење понуда бр. 03-3090 oд 15.04.2016. године.
Основ за примену преговарачког поступка и подаци који оправдавају његову примену:
Дописом заведеним под бројем 03-2078 дана 17.03.2016. године код ЈП Дирекција за
изградњу града Ниша, извођач радова „СИН инжењеринг“ ДОО из Београда поднео је захтев за
накнадне и додатне радове, које је неопходно извести да би се реализовали уговорени радови по
Основном уговору за извођење радова на санирању клизишта у Ул. партизанских курира бр. 17-21
у Нишу.
Са радовима извођач је отпочео одмах по увођењу у посао, али је зимска сезона и природа
санације клизишта довела до тога да је на терену дошло и свакодневно долази до промене
основне конфигурације терена, која је забележена у пројектној документацији. Ова чињеница
утиче на то да се поједини радови не могу извести онако како је то погодбеним и уговореним
предмером радова дефинисано, већ је неопходно извести нове позиције којих нема у уговору.
За сагледавање овог захтева извођача треба знати и чињеницу да је на овом подручју
проглашено и ванредно стање и да се радови изводе по процедури Закона о планирању и
изградњи, а да је прибављање решења за извођење радова у току.
Остале позиције које је потребно извршити тичу се садашње ситуације на терену, где је
терен на појединим деловима значајно нижи од оног приказаног у пројекту (јер је дошло до
смицања и исклизнућа), те је потребно урадити оплату за дно бетонских зидова који су сада изнад
постојећег терена. Такође је потребно урадити и скелу да би се дошло до нивоа на коме је могуће
да радници стоје и да се изврши шаловање ових зидова. Потребно је напоменути да се ово ради на
врло стрмом и неприступачном терену. Како су сада ови зидови у ваздуху, неопходно је да се
шупљине испуне земљом. Ову земљу на овом терену могуће је допремити само ручним колицима и
сабити ручним набијачима.
Због саме скучености простора за рад и велике количине земље која је исклизнула,
потребно је исту одвести на депонију и по указаној потреби вратити је на градилиште и уградити
по пројекту.
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