ЈП” Градска стамбена агенција“ Ниш
18000 Ниш, ул. Генерала Милојка Лешјанина 8
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ОБАВЕШТЕЊЕ
о покретању преговарачког поступка
без објављивања позива за подношење понуда
1. Врста предмета набавке: радови
2. Опис предмета набавке: Санација источне фасаде стамбеног објекта у улици
Чедомира Крстића бр. 46, у Паси Пољани у Нишу
3. Назив и ознака предмета набавке из општег речника набавке: 45443000 -Фасадни
радови
4. Основ за примену преговарачког поступка: Чланом 36. став 1. тачка 3) Закона о јавним
набавкама („Сл. гласник РС“, бр. 124/12, 14/2015 и 68/2015), у даљем тексту ЗЈН,
прописано је да наручилац може спроводити преговарачки поступак без објављивања
позива за подношење понуда, ако због изузетне хитности проузроковане варедним
околностима или непредвиђеним догађајима, чије наступање ни у ком случају не зависи
од воље наручиоца, наручилац није могао да поступи у роковима одређеним за отворени
или рестриктивни поступак. Околности које оправдавају хитност не могу бити у био
каквој вези са наручиоцем.
5. Подаци који оправдавају примену преговарачког поступка:
У вршењу инспекцијског надзора, грађевински инспектор Секретаријата за инспекцијске
послове ГрадаНиша- Одсек грађевинске инспекције, је увиђајем на лицу места дана
24.12.2019.године утврдио и записнички констатовао да је на стамбеној згради, власника
Град Ниш са правом коришћења ЈП „Градска стамбена агенција“ Ниш, у ул. Чедомира
Крстића бр. 46 у Паси Пољани у Нишу дошло, услед деловања метеоролошких услова,до
урушавања дела ,,демит,, фасаде а да је део источног зида објекта у великој мери испуцао.
Решењем бр. 354/1-157/19-15 од 24.12.2019. године наложено је Граду Нишу као власнику
стамбене зграде и ЈП „Градска стамбена агенција“ Ниш као имаоцу права коришћења, да у
року од 90 дана изврши све потребне радове на реконструкцији ,,демит,, фасаде на
источној фасади стамбене зграде, као и да се урушени део „демит“ фасаде безбедно
уклони како не би дошло до угрожавања безбедности околине и животне средине.
Узимајући у обзир настало оштећење као и могућност новог урушавања због постојећих
прслина на фасади као и неповољних метеоролошких услова у зимском периоду, потребно
је спровести хитно наложене мере како наведена оштећења не би угрозила безбедност
околине и животну средину.
6.Позив за подношење понуда наручилац доставља следећим понуђачима:
1) „ĐOTON“DOO НИШ,Ул.Горњоматејевачка бр.93, 18103 Доња Врежина,
email:office@djoton.rs, ПИБ 109822548, матични број 21249017

2) Владимир Стојановић ПР ГРАЂЕВИНСКА РАДЊА „KOLORFAS-MONT“,
18000 Ниш (Медиана), Ул.Цара Уроша 15/2,
email:vlada81stojanovic@gmail.com; ПИБ 111422047, матични број 265398273
3) „СТАНОГРАДЊА ЛТД“ Предузеће за извођење завршних радова у грађевинарству
ДОО Доња Врежина, 18103 Доња Врежина, Ул. Борова прилаз 10
email:stanogradnja_nis@yahoo.com; ПИБ 106882411, матични број 20698926

