ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОКРЕТАЊУ ПОСТУПКА
(преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда)
1.Назив, адреса и интернет страница наручиоца
Завод за заштиту споменика културе града Београда, Београд Калемегдан 14,
www.belgradeheritage.com
2. врста наручиоца
Установа културе, индиректни корисник буџетских средстава
3. за радове природа и обим радова и основна обележја радова, место извршења радова,
ознака из класификације делатности, односно назив и ознака из општег речника набавке
Извођење додатних – непредвиђених радова на санацији и инвестиционом одржавању куће и
амбара у оквиру Комплекса родне куће војводе Степе Степановића у Кумодражу. Приликом
извођења радова на санацији и инвестиционом одржавању куће и амбара у оквиру Комплекса
родне куће војводе Степе Степановића у Кумодражу дошло је до појаве додатних непредвиђених радова, који су последица немогућности уласка у таван и подрум објекта и
отварања истраживачких сонди у току израде пројекта, на основу чега би се утврдило право
стање конструкције објекта.
Додатни - непредвиђени радови се односе на подзиђивање темеља, формирање АБ
прстена око целог објекта, ојачавање међуспратне конструкције изнад подрума и замену
водоводних и канализационих инсталација и керамичких плочица у тоалетима.
Санација тавањача изнад подрума: у току извођења радова дошло је до сазнања да су
постојеће дрвене тавањаче изнад подрума преоптерећене утицајима од средњег подужног
бондручног зида. Растерећење се предвиђа уметањем челичних носача између тавањача.
Санација темеља: с обзиром да предходна санација темеља објекта није урађена по пројекту и
да је у међувремену дошло до пукотина по зидовима потребно је подбетонирати темеље и
извести AБ прстен око целог објекта.
Санација плафона: Потреба за извођењем ове позиције настаје због постизања стабилности
материјала за израду плафонске конструкције
Санација кровне конструкције: у току извођења радова утврђено је да је стање постојеће
дрвене конструкције крова и тавана веома лоше. Предвиђена је комплетна демонтажа и поновна
монтажа кровне конструкције уз замену дотрајалих елемената.
Радови на водоводној и канализационој мрежи и керамичарски радови: у току радова
утврђено је да је дошло до пуцања водоводне мреже због дотрајалости инсталација и слегања
платоа испред тоалета. Неопходно je заменити водоводну и канализациону мрежу као и урадити
нове керамичарске радове, место извршења радова Београд, радови на обнови – 45454100.
4. број и датум закључења првобитно закљученог уговора
А969/13од 23.09.2013. године/ Р2723/13 од 23.09.2013. године

5. основ за примену преговарачког поступка и подаци који оправдавају његову примену
Члан 36. став (1) тачка (5)
Основ за примену преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда:
додатни радови нису били укључени у првобитни пројекат и у првобитни уговор о јавној
набавци, а због непредвидљивих околности постали су неопходни за извршење уговора о јавној
набавци, уговор би се закључио са првобитним добављачем, укупна вредност свих додатних
радова (непредвиђени радови) није већа од 15% од укупне вредности првобитно закљученог
уговора у отвореном поступку и од закључења првобитног уговора није протекло више од две
године.
Додатни радови се не могу раздвојити, у техничком и економском погледу од првобитног
уговора о јавној набавци, а да се притом не проузрокују несразмерно велике техничке тешкоће и
несразмерно велике трошкове за наручиоца – Завод за заштиту споменика културе града
Београда и неопходни су за извршење првобитног уговора о јавној набавци.
6. назив и адреса лица којима ће наручилац послати позив за подношење понуда
Привредно друштво за изградњу, обнављање и реконструкцију грађевинских објеката „КОТО“
д.о.о. Београд, Улица војводе Степе 466
Наручилац је 16.05.2014. године упутио Управи за јавне набавке Захтев за мишљење о
основаности примене преговарачког поступка, о покретању преговарачког поступка без
објављивања позива за подношење понуда на основу члана 36. став 1. Тачка 5. Закона о јавним
набавкама, наш број : Р1875/14 од 16.05.2014. године.
Управа за јавне набавке је дописом бр. 404–02–1916/14 од 23.05.2014. године, дала позитивно
мишљење на Захтев за мишљење о основаности примене преговарачког поступка, наш број
Захтева Р1875/14 од 16.05.2014. године.

