ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА У ПРЕГОВАРАЧКОМ ПОСТУПКУ
БЕЗ ОБЈАВЉИВАЊА ПОЗИВА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

Назив наручиоца:

Градоначелник и Градско веће града Пожаревца

Адреса наручиоца:

Пожаревац, ул. Дринска бр. 2

Интернет страница наручиоца: www.pozarevac.rs
Врста наручиоца:

Градска и општинска управа

Број и датум доношења одлуке: 404-536/14-03/7 од 12.11.2014. године
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:
Радови: извођење додатних (непредвиђених) радова на изградњи дечијег вртића у МЗ
„Чачалица“, 45214100-радови на изградњи зграда за дечије вртиће, ЈНВВ 1/2014.
Радови обухватају грађевинско радове, радове на изради кишне канализације око објекта и
радове на уградњи умањивача притиска на линији санитарне и противпожарне водоводне
мреже у постојећем водомерном шахту.

Број и датум закључења првобитно закљученог уговора у случају преговарачког поступка
из члана 36. став 1. тач. 4) и 5) Закона:

Уговор бр. 404-379/12-09 од 12.10.2012. године.

Основ за примену преговарачког поступка и подаци који оправдавају његову примену:
Члан 36. став 1. тачка 5): 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 вредност свих додатних услуга или радова (непредвиђени радови) није већа од 15%
од укупне вредности првобитно закљученог уговора у отвореном или рестриктивном поступку, да од закључења првобитног уговора није протекло више од две године и да:
(2) су такве услуге или радови, које би наручилац могао набавити одвојено од извршења првобитног уговора, неопходни за извршење првобитног уговора о јавној набавци.
Градоначелник града Пожаревца донео је Одлуку о покретању поступка јавне набавке велике вредности бр. 404-6/12-03 од 11.01.2012. године за набавку - извођење радова на изградњи дечијег вртића у МЗ
„Чачалица“. Процењена вредност јавне набавке износила је 77.562.060,79 динара без пореза на додату вредност.
Обзиром да су били испуњени услови за избор најповољније понуде из члана 78. став 1. Закона о јавним набавкама, Комисија за јавне набавке велике вредности број 1/2012 - извођење радова на изградњи
дечијег вртића у МЗ „Чачалица“, након поднетих захтева за заштиту права и поновне стручне оцене понуда предложила је одговорном лицу наручиоца да се након спроведеног отвореног поступка јавне
набавке изабере као најповољнија понуда понуђача Preduzeće za inženjering „JUGOGRADNJA“d.o.o., из Београда. евидентирана код наручиоца под бројем 404-103/12-03 од 24.02. 2012. године.
По испуњењу законом прописаних услова дана 12.10.2012. године закључен је уговор са најповољнијим понуђачем евидентиран код наручиоца под бр. 404-379/12-09. Уговорена вредност радова износила је
51.624.578,03 динара без ПДВ-а односно 61.949.493,63 динара са ПДВ-ом.
Након две године у поступку техничког прегледа изведених радова објекта дечијег вртића у МЗ „Чачалица“, Комисија за технички преглед образована решењем директора ЈП „Дирекција за изградњу града
Пожаревца“, бр. 3403/1 од 29.08.2014. године записнички је утврдила примедбе на поједине радове које се морају отклонити у примереном року како би се пред надлежним одељењем Градске управе
наставио поступак издавања употребне дозволе.
Наведене примедбе садржане су у Прелиминарном записнику Комисије бр. 3403/3 од 15.09.2014. године, а предмер и предрачун радова које треба извести израдила је стручна служба ЈП „Дирекција за
иградњу града Пожаревца“.
Градско веће града Пожаревца на седници одржаној 6. октобра 2014. године донело је Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве бр. 01-06-171/2014-8 којим се обезбеђују за извођење накнадних
радова на објекту вртића „Чачалица“ у Пожаревцу у средства укупном износу од 1.698.293,00 динара..
Из напред наведених разлога неопходно је спровести преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда са првобитним извођачем радова. Напомињемо да укупна вредност свих
непредвиђених радова (оних који су већ уговорени и оних које тек треба уговорити) не прелази 15% вредности првобитно закљученог уговора као и да од закључења првобитног уговора није протекло више од
две године.
Из напред наведеног произлази да је за завршетак радова на објекту неопходно уговорити и извођење додатних (непредвиђених) радова који су због непредвидљивих околности постали неопходни за
извршење уговора о јавној набавци. Обзиром да су у питању радови које би наручилац могао набавити одвојено од извршења првобитног уговора, неопходни за извршење првобитног уговора о јавној
набавци, једини начин за уговарање ових радова је спровођење преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда по члану 36. став 1. тачка 5) подтачка (2)Закона о јавним набавкама.

Процењенa вредност јавне набавке:

1.415.244,16 динара без ПДВ-а

Број примљених понуда:

1

- Највиша

1.415.099,50 динара без ПДВ-а

- Најнижа

1.415.099,50 динара без ПДВ-а

- Највиша

1.415.099,50 динара без ПДВ-а

- Најнижа

1.415.099,50 динара без ПДВ-а

Понуђена цена:

Понуђена цена код
прихватљивих понуда:

Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача:

нема подизвођача

Основни подаци о понуђачу и понуди којој је додељен уговор :
Preduzeće za inženjering „JUGOGRADNJA“ d.o.o. са седиштем у Београду, улица др. Велизара
Косановића 22, ПИБ 100015945, матични број 07794517

Период важења уговора:

30 календарских дана, рачунајући од дана
увођења у посао.

Подаци о начину и року за подношење захтева за заштиту права:

Против ове одлуке може се поднети захтев за заштиту права у року од 10 дана од дана
објављивања одлуке о додели уговора на Порталу јавних набавки. Захтев за заштиту права
подноси се Републичкој комисији, а предаје наручиоцу.

Остале информације:

