ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОКРЕТАЊУ ПРЕГОВАРАЧКОГ ПОСТУПКА
БЕЗ ОБЈАВЉИВАЊА ПОЗИВА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

Назив наручиоца:

ПРАВНИ ФАКУЛТЕТ УНИВЕРЗИТЕТА У НИШУ

Адреса наручиоца:

Трг краља Александра 11

Интернет страница наручиоца:

www.prafak.ni.ac.rs

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:
Предмет јавне набавке су радови на замени кровног покривача на делу објекта изнад
амфитеатра Факултета.
Ознака из општег речника набавке: 45260000 - радови на крову и други грађевинско
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:
Набавка се спроводи по члану 36. став 1. тачка 3. Закона о јавним набавкама и то због изузетне
хитности проузроковане ванредним околностима или непредвиђеним догађајима, чије наступање
ни у ком случају не зависи од воље наручиоца, и када није могуће поступити у роковима
предвиђеним за отворени или рестриктивни поступак.
22.07.2015. године, услед временских непогода, дошло је до оштећења крова на делу објекта и
откривања кровног покривача, те је потребно хитно спровести санацију истог из разлога обезбеђена
услова за даље одржавање наставе у амфитеатру Факултета.
Наиме, у амфитеатру, због поменутог оштећења крова, долази до прокишњавања што представља
потенцијалну опасност да дође до рушења плафона, а што би довело до настанка веће штете по
безбедност људи и имовине, па је у конкретном случају неопходно извршити поправку у што
краћем року и то у року краћем од рокова одређених за отворени поступак.
У циљу утврђивања обима настале штете Факултет је формирао Комисију и обратио се
осигуравајућој кући преко које је извршено осигурање имовине.
Комисија у свом извештају број 02-2368 од 27.11.2015. године предлаже хитну санацију и
успостављање пређашњег стања кровне конструкције, односно постављање новог кровног
покривача.
Осигуравајућа кућа је својим дописом број 01-2349 од 26.11.2015. године наложила Факултету да по
хитном поступку изврши привремену заштиту крова.
С обзиром да објекат на коме је настала штета заједно користе Правни и Економски факултет у
Нишу, спровешће се заједнички поступак јавне набавке у складу са чланом 50. Закона о јавним
набавкама.

Назив и адреса лица којима ће наручилац послати позив за подношење понуда:
- "ПРОТАН ПЛУС" Д.О.О., Обреновићева 46, ТЦ Калча 3. спрат, ламела А лок. 16, Ниш,
- "СТИЛ МОНТ", Ивана Милутиновића 30, Ниш,
- "АС ГРАДЊА", Мије Аласа 10, Ниш,
-"LIMMEX-MONT, Аце Стојановића 2, Ниш,
-ЗТР "НЕНАД", Ивана Милутиновића, Ниш

Остале информације:
/

