
На  основу  члана 107.  и  108.  Закона  о  јавним  набавкама  (“Службени
гласник РС” бр. 124/2012,14/2015 и 68/2015) , доносим

О Д Л У К У
о додели уговора у преговарачком поступку без објављивања позива за

подношење понуда

  (ЈН број 1.3.23)

     1. На основу Извештаја  о стручној оцени понуда  Комисије  формиране
Решењем директора Дирекције  бр. 6537/2 од 11.12.2015.  године додељује се уговор
за јавну  набавку  у  преговарачком  поступку  без  објављивања  позива  –  Извођење
додатних  (непредвиђених)  радова  на  изградњи јавног  осветљења пешачких  стаза
градског гробља “Барутана” I фаза .

   2. Посао из тачке 1. ове одлуке уступиће  се по цени од 260.400,00 динара са
ПДВ-ом,  роком извођења радова  10 календарска дана од дана увођења у посао и
начином плаћања   по завршеном послу  у року од 15 дана од дана испостављања
фактуре.

     3.  У складу са понудом број  100/15 од 11.12.2015.године са понуђачем
Увозно – извозно производно и услужног предузећа “МАНЕС” Д.О.О., Ул. Београдски
пут  бб,  34130 Топола,  доставиће  се  уговор  за  јавну набавку извођења додатних
радова на изградњи  јавног осветљења пешачких стаза градског гробља “Барутана” I
у року  од 8  дана од дана протека рока за  подношење захтева  за  заштиту права
понућача.                                                                                   

    4. Прилог овој одлуци чине Записници са отварања понуда бр.  6596 од
14.12.2015.  године  и  Извештај   о  стручној  оцени  понуда  Комисије   бр  6596/1 од
16.12.2015. године.

О б р а з л о ж е њ е

Комисија  је  Обавештење  о  покретању  преговарачког  поступка  без
објављивања позива јавне набавке број  1.3.23  за подношење понуда објавила на
Порталу јавних набавки и на сајту Дирекције. 

До датума и сата назначеног у позиву, односно до 14.12.2015.  године до 
12,00 часова, пристигла је 1(једна) понуда  од  понуђача: 

Назив и адреса понуђача
Увозно – извозно производно и услужно предузеће 
“МАНЕС” Д.О.О., Ул. Београдски пут бб, 34130 Топола
ПИБ 100899998
матични број 17391011
шифра делатности  понуђача 4399
понуђена цена 217.000,00 дин. без ПДВ-а, 

      260.400,00  дин. са ПДВ-ом



Неблаговремених понуда није било.
Задатак  Комисије  по  Решењу  о  образовању  Комисије  за  спровођење

преговарачког поступка јесте да:
-  позив  за  подношење  понуда,  обавештење  о  покретању  преговарачког

поступка  објавити на Порталу јавних набавки и на интернет страници Дирекције које
садржи податке  из Прилога 3Е Закона као и конкурсну документацију

-  припреми конкурсну документацију у року од 5 дана од дана доношења 
            Одлуке о покретању поступка и овог решења која се објављује на Порталу јавних 

набавки и интернет страници Дирекције
-  води преговарачки поступак
-  води записник о преговарању
 - саставља писмени извештај о стручној оцени понуде

припрема предлог одлуке о додели уговора у року од 10 дана од дана отварања
понуда

                  - објављује на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници Одлуку 
додели уговора у року од 3 дана од дана доношења

- објављује обавештење о закљученом уговору које садржи податке из Прилога
3И Закона, у року од 5 дана од дана закључења уговора

Поступајући  по  наведеном  решењу   Комисија  је  сачинила  конкурсну
документацију,  утврдила  елемент  уговора  о  коме  ће  се  преговарати,  начин
преговарања, прибавила понуду Увозно – извозно производно и услужног предузећа
“МАНЕС”  Д.О.О.,  Ул.  Београдски  пут  бб,  34130  Топола, и  са  истим  понуђачем
спровела преговарачки поступак, у коме је обезбедила да уговорена цена не буде
већа од упоредиве тржишне цене.

Преговарање је на основу понуде понуђача  број  100/15  од 11.12.2015.
године вршено непосредно дана 14.12.2015. године.

Понуђена  цена  упоређивана  је  са  тржишним  ценама  из  уговора
закључених у 2015. години, који се односе на извођење сличних радова, а закључила
их је Дирекција као наручилац. 

Понуђач   Увозно – извозно производно и услужног предузећа “МАНЕС”
Д.О.О., Ул. Београдски пут бб, 34130 Топола  је понудио укупну цену  од 260.400,00
динара са ПДВ-ом са роком извођења радова 10 календарска дана од дана увођења
у  посао.  Понуђена  цена   односи  се  на   додатне  грађевинске  радове:  На  делу
новосаграђених пешачких стаза, које су изграђене након израде пројекта осветљења,
урађене су са бехатон плочама уместо да су асфалтиране као остале стазе, док на
делу постојећих пешачких стаза које су асфалтиране, након сечења слоја асфалта
ради полагања напојног енергетског кабла, утврдило се да постојећа подлога није
адекватна  за поновно асфалтирање, већ да је потребна израда новог тампонског
слоја како не би дошло до оштећења. Дакле, ради се о додатним радовима који се не
могу раздвојити у техничком погледу од првобитног  уговора,  а да се при томе не
проузрокују несразмерно велике техничке тешкоће и велики трошкови за наручиоца,
односно то су радови неопходни за извршење првобитног уговора о јавној набавци.

На овај начин наручилац је обезбедио да уговорена цене не буде већа
од упоредиве тржишне цене саглано чл. 36. став 8. Закона о јавним набавкама.



Након спроведеног преговарања наручилац констатује да се прихвата  понуда
понуђача  Увозно – извозно производно и услужног предузећа “МАНЕС” Д.О.О.,  Ул.
Београдски пут бб, 34130 Топола број 100/15  од 11.12.2015.године са укупном ценом
од 260.400,00 динара са ПДВ-ом, роком   извођења радова 10  календарска дана од
дана увођења у посао и начином плаћања  по завршеном послу у року од 15 дана од
дана испостављања  фактуре.

Основ за примену преговарачког поступка- члан 36. став 1. тачка 5. због
непредвидљивих околности неопходно је ради извршења уговора о јавној  набавци
извести непредвиђене радове који нису били укључени у првобитан уговор о јавној
набавци.

Комисија  је  предложила да се  Уговор  о  предметној   јавној  набавци
додели  Увозно  –  извозно  производно  и  услужно  предузеће  “МАНЕС”  Д.О.О.,  Ул.
Београдски пут бб, 34130 Топола број 100/15  од 11.12.2015.године за јавну набавку
преговарачки  поступак  без  објављивања  позива  за  извођење  додатних
(непредвиђених)  радова  на  изградњи јавног  осветљења  пешачких  стаза  градског
гробља “Барутана” I фаза са  ценом у износу од 260.400,00 динара са ПДВ-ом, роком
извођења радова 10  календарска дана од дана увођења у посао и начином плаћања
по завршеном послу у року од 15 дана од дана испостављања  фактуре.

Из напред наведених разлога донета је  одлука као у изреци.

5. Одлуку  доставити: Директору,  Руководиоцу техничког  сектора,  Служби  за
економске послове и Служби за јавне набавке и архиву.

6.  Одлуку  објавити  на  Порталу  јавних  набавки  и  на  интернет  страници
Наручиоца у року од три дана од дана доношења.

УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ:

         Против ове одлуке   може се поднети   захтев за заштиту  права   у року од  10
дана од дана  објављивања одлуке  на Порталу јавних набавки.  Захтев за заштиту
права   подноси  се  Наручиоцу,  а  копија  се  истовремено  доставља  Републичкој
комисији за заштиту права.

                                                                    ДИРЕКТОР

                       Марица Мијајловић, дипл.инж.арх. 
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