ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОКРЕТАЊУ ПРЕГОВАРАЧКОГ ПОСТУПКА
БЕЗ ОБЈАВЉИВАЊА ПОЗИВА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

Назив наручиоца:

Машинско техничка школа „15 мај“ Ниш

Адреса наручиоца:

Ниш, ул. Београдска бр. 22

Интернет страница наручиоца:

http://www.mts15maj.edu.rs/javne_nabavke.html

Врста наручиоца:

Просвета

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:
Извођење радова на крову и других посебних грађевинско-занатских радовa на објекту
Машинско техничке школе „15 мај“ у Нишу.
45260000-7 Радови на крову и други посебни грађевински занатски радови.

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:
Преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда, у складу са чланом
36. став 1. тачка 3. Закона о јавним набавкама.
Дана 14.04.2016. године, око 16,00 часова подручје града Ниша захватила је временска
непогода са веома снажним ветром који је на крову МТШ „15 мај“ проузроковао материјалну
штету. Наиме, ветар је подигао кровни покривач од трапезастог лима у површини од око 250
m2 и заједно са делом поломљене кровне конструкције оборио у школско двориште.
Имајући у виду да сада недостаје део крова и да кровни покривач нема континуитет, при
новој временској непогоди доћи ће до даљег оштећења конструкције и кровног покривача.
Такође, при већим падавинама доћи ће до прокишњавања у ходнику и учионицама на
последњем спрату, услед чега можемо очекивати рушење плафона у овим просторијама, а
могуће је и оштећење електричних инсталација, као и друга оштећења школске имовине и
угрожавања безбедности ученика и запослених.

Назив и адреса лица којима ће наручилац послати позив за подношење понуда:
1. „Грамонт инжењеринг“ д.о.о. Ниш,
2. ОЗЗ „ Балкан“ Црна трава,
3. „Авенија систем“ д.о.о. Ниш,
4. ПД „Тид-ингопројект“ д.о.о. Ниш,
5. АД „Стандард“ Лесковац,
6. ГП „Профи градња“ д.о.о. Крушевац.

Остале информације:
Процењена вредност јавне набавке је 2.500.000,00 динара без урачунатог пореза на додату
вредност, односно 3.000.000,00 динара са урачунатим порезом на додату вредност.

