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

Назив наручиоца:

Министарство трговине, туризма и телекомуникација

Адреса наручиоца:

Немањина 22-26

Интернет страница наручиоца: www.javnenabavke@mtt.gov.rs
Врста наручиоца:

Органи државне управе

Број и датум доношења одлуке: 404-02-45/2015-02/7 од 30.03.2015.године
Врста предмета:

Услуге

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:
Услуга штампања ваучера неоходних за реализацију Уредбе о утврђивању
мера подршке и ближих услова у погледу критеријума за одрeђивање угрожених потрошача
при додели ваучера за субвенционисану куповину опреме за пријем сигнала дигиталне
телевизије („Службени гласник РС“ , број 28/15)
7981000 – услуге штампања

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:
Јавна набавка спроведена је у преговарачком поступку без објављивања позива за подношење понуда, у складу са чланом 36. став 1. тачка 3) Закона о јавним
набавкама („Сл. гласник РС” број 124/12 и 14/15); у даљем тексту: ЗЈН.
Поменутим чланом ЗЈН предвиђено је да Наручилац може спроводити преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда ако због изузетне
хитности проузроковане ванредним 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 било каквој вези са
наручиоцем;
Разлог за примену овог поступка произилази из хитне потребе за реализацијом мере подршке доделе ваучера угроженим потрошачима за куповину опреме за
пријем сигнала дигиталне телевизије (СТБ уређаја) у складу са Уредбом о утврђивању мера подршке и ближих услова у погледу критеријума за одређивање
угрожених потрошача при додели ваучера за субвенционисану куповину опреме за пријем сигнала дигиталне телевизије. Наиме, додела ваучера предиђена је
наведеном Уредбом која је ступила на снагу 20.03.2015. године. У складу са Уредбом, неопходно је приступити активности штампања ваучера.
Наручилац је био дужан да пре покретања преговарачког поступка из члана 36. става 1. тачка 3) ЗЈН захтева од Управе за јавне набавке мишљење о основаности
примене преговарачког поступка.
Наручилац је дана 25.03.2015.године поднео Захтев Управи за јавне набавке број: 011-00-168/2015-07 за мишљење о основаности примене преговарачког
поступка без објављивања позива за подношење понуда. Управа за јавне набавке је својим дописом број: 011-00-124/15 од 25.03.2015. године заведен код
Наручиоца под бројем: 011-00-168/2015-07 дана 25.03.2015 доставила Мишљење да су у конкретном случају испуњени услови за примену преговарачког
поступка без објављивања позива за подношење понуда, у складу са чланом 36.став 1.тачка 3) ЗЈН.

Процењенa вредност јавне набавке:

1.420.000,00 динара

Број примљених понуда:

две

- Највиша

1.352.000,00

- Најнижа

1.104.000,00

- Највиша

1.088.000,00

- Најнижа

1.072.000,00

Понуђена цена:

Понуђена цена код
прихватљивих понуда:

Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача:

Основни подаци о понуђачу и понуди којој је додељен уговор :
НБС - Завод за израду новчаница и кованог новца - Топчидер, Београд, Пионирска бр. 2.
ПИБ 100041150, матични број: 07007965

Период важења уговора:

важи до утрошка средстава обезбеђених за
предметну јавну набавку, у складу са Законом о
буџету, а најдуже до 31.10.2015. године.

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

Против ове одлуке понуђач може Наручиоцу поднети захтев за заштиту права у року од 10
дана од дана пријема ове Одлуке о додели уговора; заинтересована лица могу против ове
одлуке Наручиоца, поднети захтев за заштиту права у року од 10 дана од дана објављивања
ове одлуке о додели уговора на Порталу јавних набавки, у складу са чланом 149.став 7.
Закона о јавним набавкама.
Остале информације:
ЈН П-11/2015

