ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОКРЕТАЊУ ПРЕГОВАРАЧКОГ ПОСТУПКА
БЕЗ ОБЈАВЉИВАЊА ПОЗИВА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

Назив наручиоца:

Дом за смештај одраслих лица Кулина

Адреса наручиоца:

18214 Кулина

Интернет страница наручиоца:

www.kulina.org.rs

Врста наручиоца:

Остало

Врста предмета:

Добра

За добра и услуге: опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке,
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:
Санација објеката Дома у Кулини од последица невремена ( ОРН 45200000 Радови на
објектима и деловима објеката висоградње и нискоградње )

Број и датум закључења првобитно закљученог уговора у случају преговарачког поступка
из члана 36. став 1. тач. 4) и 5) Закона:

Основ за примену преговарачког поступка и подаци који оправдавају његову примену:
'Основ за примену преговарачког поступка без објављивањем позива за подношење понуда: невреме
које је наступило током ноћи 14/15.06.2018. године и које је услед велике количине падавина ( преко
150л/м2 ) изазвало поплаву и прокишњавање објеката за смештај корисника и другу штету на објектима
Дома, Због невремена Општина Алексинац, је прогласила ванредно стање на делу територији општине.
Невреме је изазвале замућење воде за пиће која је није била за пиће и ни као техничка вода за
одржавање хигијене.
Представници Министарства за рад запошљавање, борачка и социјана питања су обишли Дом и
констатовали да '' Настала штета је видљива на свим објектима. Кровови на објектима „Д“,“Женски
павиљон“ и „Стамбени објекат“ су пропустили кишу и тако је у тим објектима на горњим спратовима
настала штета и те просторије нису у функцијиa и да су корисници су исељени. Вода је поткопала
саобраћајнице, резервоар за техничку воду као и резервоаре за пијаћу воду и однела један део ограде,
дрвеће које падало је оштетило ограду. Бунар из кога се напаја противпожарни систем је напуњен
наносима и ван функције је.
Влада Републике Србије је донела Одлуку о проглашењу ванредног стања и донела је Уредбу о
утврђивању Државног програме обнове објеката јавне намене у јавној својини у области образовања,
здравства и социјалне заштите, оштећених или порушених услед дејства поплава и града у мају и јуну
2018. године.
Радови који су предвиђени су само радови на отклањању последица невремена и спречавање
наступање нових штета.
Околности које оправдавају хитност нису биле у каквој вези са Домом као наручиоцем.
Наручилац је у складу са одредбама члана 36, став1, тачка 3. одлучио да спроведе поступак са
погађањем без објављивања.

Назив и адреса лица којима ће наручилац послати позив за подношење понуда:
'' АНГРУС'' доо, Добриле Трајковић 13, 18000 Ниш
Г.Р. Саша Стаменковић, Шишава бб, 16210 Власотинце
''НН КОМФОР ГРАДЊА'' доо, Жарка Зрењанина 35, 18000 Ниш
''ЕЛЕКТРО ТИМ--НИШ'' доо, 9. Мај, 18000 Ниш
''ПРОФИКОН'' доо, Доњи Нерадовац бб, 17000 Врање

Остале информације:
Документација биће постављена на сајту наручиоца .
Рок за доставу понуда је 09.08.2018. године до 09.00 часова
Отварање понуда ће се извршити у 09.15 часова после чега ће се одмах наставити поступак
са погађањем. Предмет преговарања је укупна понуђена цена.

