ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОКРЕТАЊУ ПРЕГОВАРАЧКОГ ПОСТУПКА
БЕЗ ОБЈАВЉИВАЊА ПОЗИВА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

Назив наручиоца:

Центар за промоцију науке

Адреса наручиоца:

Краља Петра 46, Београд

Интернет страница наручиоца:

www.cpn.rs

Врста наручиоца:

Органи државне управе

Врста предмета:

Радови

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:
Предмет јавне набавке су радови на адаптацији објекта у којем се налази седиште Центра у
Улици Краља Петра бр. 46 у Београду, и то грађевинско занатски и електричарски радови:
- уграђивање кабла за јављаче пожара,
- уграђивање кабла за сигналну трубу,
- електричарски радови на раздвајању напајања Наручиоца од стамбеног дела зграде,
- штемање бетона,
- израда цементне кошуљице,
- стругање старе боје са зидова и плафона,
- бандажирање пукотина на плафонима и
- постављање инсталација за клима уређај.

Број и датум закључења првобитно закљученог уговора у случају преговарачког поступка
из члана 36. став 1. тач. 4) и 5) Закона:
Уговор о јавној набавци радова бр. 984/16 од 15.08.2016. године

Основ за примену преговарачког поступка и подаци који оправдавају његову примену:
Члан 36. став 1. тачка 5. подтачка 2. Закона о јавним набавкама.
Наручилац и Извођач радова су закључили Уговор о јавној набавци радова бр. 984/16 од
05.08.2016. године који за предмет има грађевинске радове на објекту у Улици Краља Петра
бр. 46 у Београду. У току реализације уговора, надзорни орган је доставио допис –број
397/17 од 24.03.2017. године којим је обавестио Наручиоца да је у току реализације
уговорених радова дошло до појаве непредвиђених радова које пројектант у тренутку
израде идејног пројекта није могао да сагледа и предвиди са напоменом да је радове
детаљно наведене у допису потребно одрадити ради довођења у фунцију и комплетирања
планираних и уговорених радова.
На основу достављене документације, а према процедури предвиђеној чланом 36. Закона о
јавној набавци, Наручилац је поднео овај захтев.

Назив и адреса лица којима ће наручилац послати позив за подношење понуда:
Hopex-International d.o.o. са седиштем у Земуну, улица Добановачки пут бр. 34, матични број
20362383, порески идентификациони број 105374391.

Остале информације:
Сагласност за спровођење поступка је дата мишљењем Управе за јавне набавке бр.
404-02-1300/17 од 23.05.2017. године.

