ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОКРЕТАЊУ ПРЕГОВАРАЧКОГ ПОСТУПКА БЕЗ ОБЈАВЉИВАЊА
ПОЗИВА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
Назив наручиоца: Завод за заштиту споменика културе Града Новог Сада, Нови Сад
Адреса наручиоца: Булевар Михајла Пупина 22/1
Интернет страница наручиоца: zzskgns@sbb.rs
Врста наручиоца: култура
Врста предмета: радови
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:
Опис предмата јавне набавке: додатни радови на санацији и конзервацији Заветног крста у
Футогу, споменика културе утврђеног Одлуком Владе РС ( „Сл. гласник РС“ број 37/97). На
основу насталих оштећења приликом радова на санацији, конзервацији и рестаурацији камених
елемената Заветног крста из Футога, у радионици извођача дошло је до накнадних откривања
нових оштећења неповољних за статику самог споменика и опасности од даљег пуцања елемената
по прслинама, које су се указале на површини испод чишћеног слоја, насталог од вишегодишњих
наноса прљавштине и атмосферског утицаја.У питању су додатни радови који нису исказани у
пројекту и првобитној понуди извођача.
Место извршења: конзерваторска рдионица Сремска Митровица и монтажа Заветног крста
у Футогу.
Број и датум првобитно закљученог уговора у случају преговарачког поступка из члана 36.
став 1. тачка 4) и 5) Закона:
Број уговора: 32/1-18-2014 од 21.11.2014. године
Основ за примену преговарачког поступка и подаци који оправдавају његову примену:
Члан 36. став 1. тачка 5 прописује да Наручилац може спроводити преговарачки поступак
без објављивања позива за подношење понуда у случају додатних услуга или радова који нису
били укључени у првобитни пројекат или у првобитан уговор о јавној набавци, а који су због
непредвидљивих околности постали неопходни за извршење уговора о јавној набавци, под
условом да се уговор закључи са првобитним добављачем, да укупна цена свих додатних услуга
или радова ( непредвиђени радови) није већа од 15 % укупне вредности првобитно закљученог
уговора у отвореном или рестриктивном поступку, да од закључења првобитног уговора није
протекло више од две године и да се такве услуге или радови не могу раздвојити, у техничком или
економском погледу, од првобитног уговора о јавној набавци, а да се при томе не проузрокују
несразмерно велике техничке тешкоће или несразмерно велики трошкови наручиоца, и да су такве
услуге или радови, које би наручилац могао набавити одвојено од извршења првобитног уговора,
неопходни за извршење првобитног уговора о јавној набавци.
Дана 25. новембра 2014. године започети су радови на санацији, конзервацији и
рестаурацији Заветног крста у Футогу, када је на терену у Футогу, крст демонтиран и пренет у

радионицу извођача радова „Granit- liješće“ doo из Сремске Митровице. Радови се обављају на
основу Уговора број 32/1-18-2014 од 21.11.2014. године по спроведеном отвореном поступку јавне
набавке. Добављача чини група понуђача и то: „Granit- liješće“ doo из Сремске Митровице,
Вогањски пут бр бб, носилац посла и Грађевинска радња „Linea“, предузетник Мирослав
Кнежевић из Лаћарка, Сремска Митровица, Фрушкогорска бр. 109 (у даљем тексту:
Добављачи), а коју заступа Гордана Пејичић, директор „Granit- liješće“ doo из Сремске
Митровице. Радови се изводе према Пројекту конзерваторско рестаураторских радова на
санацији, конзервацији и рестаурацији Заветног крста у Футогу број Е-01/2014 из јуна 2014.
године, на који је дата сагласност Републичког завода за заштиту споменика културе 0401 бр.
5/1542 од 10.07.2014. године. У радионици елементи крста чишћени су млазом воде и четкама,
чиме је пажљиво скинут нанос прљавштине и атмосферских наслага. Након полирања и скидања
оштећеног површинског танког слоја указале су се пукотине и прслине које су довеле у питање
пројектом предвиђен конзерваторски поступак обзиром на могуће ново пуцање камена и значајно
смањење носивости ових камених елемената, констатованих у извештају стручног надзора број
111/32-2012 од 29.12.2014. године. Ово условљава неопходност набавке камена исте врсте за
израду одговарајућих (наведених) елемената и њихову замену, чиме бисмо испоштовали меру
заштите утврђену Одлуком Владе Републике Србије ( „Службени гласник Рс“ број 37/97) а то је
очување изгледа и оригиналних материјала од којих је камени крст сачињен. Наведено није могло
бити садржано у првобитном пројекту, и установљено је тек при приступању конзервацији, а ради
се о додатним радовима који нису били уврштени у првобитни уговор о јавној набавци, и исти су
неопходни за извршење горе наведеног-првобитног уговора о јавној набавци.
Напомињемо да су Планом набавки Завода за 2015. годину, и Програмом рада Наручиоца за 2015.
годину предвиђени додатни радови за обнову овог културног добра, за који је прибављена
прописана сагласност Скупштине Града Новог Сада. Средства за ову јавну набавку су предвиђена
Уговором о финансирању одобрених делова програма Завода за заштиту споменика килтуре Града
Новог Сада, Нови Сад број X-418-9/15-28 од 30.01.2015. године, а биће обезбеђена по добијању
мишљења и спроведеног поступка јавне набавке по ЗЈН.
Назив и адреса лица којима ће Наручолац послати позив за подношење понуда:
„Granit- liješće“ doo из Сремске Митровице, Вогањски пут бр бб и Грађевинска радња
„Linea“, предузетник Мирослав Кнежевић из Лаћарка, Сремска Митровица, Фрушкогорска
бр. 109 (у даљем тексту: Добављачи), а коју заступа Гордана Пејичић, директор „Granit- liješće“
doo из Сремске Митровице

Остале информације:
Прибављено мишљење Управе за јавне набавке у акту број 404-02-637/15 од 24.02.2015.
године.
Решење Градског већа Града Новог Сада број 418-9/2015-45-II од 05.03.2015. године у
алинеји 9 је дата претходна сагласност на покретање овог поступка.

