ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОКРЕТАЊУ ПРЕГОВАРАЧКОГ ПОСТУПКА
БЕЗ ОБЈАВЉИВАЊА ПОЗИВА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

Назив наручиоца:

Министарство просвете, науке и технолошког развоја, Немањина 22-26, 11000 Београд
(у име и за рачун Министарства, набавку спроводи Јединица за управљање пројекима
у јавном сектору доо Београд)

Адреса наручиоца:

Немањина 22-26, Београд

Интернет страница наручиоца:

www.piu.rs

Врста наручиоца:

Остало

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:
ПБО/Р/1/19 - Извођење радова на изградњи, реконструкцији и адаптацији за трећу групу
школских објеката, у оквиру програма модернизације школа – Компонента 3, Медицинска
школа Крушевац – доградња дела другог спрата објекта.

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:
5. Разлози за примену преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда:
Након спроведеног поступка набавке бр. Н/Р/02/16, чији је предмет било Извођење радова на изградњи,
реконструкцији и адаптацији за трећу групу школских објеката у оквиру Програма модернизације школа – Компонента
3, за партију 2, Изградња, адаптација и санација школских објеката на локацијама Краљево, Врњачка бања, Крушевац,
Бујановац, Нови Пазар, са најповољнијим понуђачем „Грађевинско привредно друштво Банковић“ д.о.о. из Сурдулице,
улица Јадранска бр. 16, дана 06.02.2017. године закључен је уговор о извођењу радова у медицинској школи у
Крушевцу (у даљем тексту: Уговор) бр. 451-03-349/2017-17. Радови по предметном Уговору отпочели су дана
11.08.2017. године са роком за извођење радова од 270 дана од дана уписа почетка радова у грађевински дневник.
До 01.08.2019. године проценат реализације на објекту Медицинске школе у Крушевцу је износио 1,08% од уговорених
радова. Такође, извођач радова по захтеву Наручиоца није продужио рок важења банкарске гаранције за повраћај
авансног плаћања као и банкарске гаранције за добро извршење посла, услед чега су исте реализоване.
Након наплате средстава финансијског обезбеђења, извођачу радова „Грађевинско привредно друштво Банковић“
д.о.о., од стране Наручиоца је дана 12.08.2019. године упућено обавештење којим се раскида предметни уговор о
извођењу радова.
Као последица неизвршавања уговорних обавеза од стране извођача радова, а услед временских непогода које су се
десиле почетком месеца августа, на објекту медицинске школе у Крушевцу је дошло до прокишњавања и оштећења
просторија те је услед тога онемогућена настава у предстојећој школској години.
У складу са свиме претходно наведеним, те имајући у виду почетак предстојеће школске године, а на основу
сагласности Европске Инвестиционе Банке (заведено у ЈУП-у број 5141 од 22.08.2019, из разлога изузетне хитности која
је наступила због догађаја које Наручилац није могао предвидети, покреће се преговарачки поступак набавке без
објављивања позива за подношење понуда.

Назив и адреса лица којима ће наручилац послати позив за подношење понуда:
1.1. „Градинг д.о.о. Параћин“, ул. Димитрија Марјановића бр.26, 35250 Параћин;
1.2. МПП Јединство а.д. Севојно, улица Првомајска бб Севојно;
1.3. Техноградња д.о.о. улица Мајке Југовића 14 Крушевац;
1.4. "АМИ МОНТЕР" д.о.о. Копаоничких жртава 4/8 Крушевац;
1.5. ''Власинац Игда'', улица Ћирила и Методија 10 Крушевац;
1.6. "СУМА ГРАДЊА" д.о.о. Đunis bb Kruševac;

Остале информације:
Набавку спроводи „Јединица за управљање пројектима у јавном сектору“ д.о.о. Београд, у погледу припреме,
објављивања и евалуације тендера и додељивање уговора, као и праћења извршења закљученог уговора, у
складу са Уговором о управљању пројектом „Програм модернизације школа“ закљученим између
Министарства просвете, науке и технолошког развоја и Јединица за управљање пројектима у јавном сектору
д.о.о Београд (код Министарства заведен под бројем 401-00-235/2019-17 од 21.08.2019. године; код Јединице
за управљање пројектима у јавном сектору д.о.о Београд заведен под бројем 4927 дана 16.08.2019. године).
Набавка се финансира средствима зајма Европске инвестиционе банке (Закон o потврђивању Финансијског
уговора закљученог између Републике Србије и Европске инвестиционе банке за „Програм модернизације
школа“ – Сл. гласник МУ 08-10, 12-15 и 11/17), Анекса II Финансијског уговора који је потписан 06. марта 2017.
године и Анекса IV Финансијског уговора који је потписан 31. јануара 2019. године

