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.mtt.gov.rs
Врста наручиоца:

Органи државне управе

Број и датум доношења одлуке: 404-02-94/2015-02/7 од 30.06.2015.
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:
Услуге штампања ваучера за субвенционисано коришћење услуга смештаја неопходних за
реализацију Уредбе о условима и начину доделе и коришћења средстава за подстицање
развоја домаћег туризма интензивирањем коришћења туристичке понуде у Републици
Србији, 05 број 110-6568/2015-2 од 18. јуна 2015. године,

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:
Наручилац је дана 23.06.2015. године, у складу са чланом 36. став 2. ЗЈН, упутио Управи за јавне набавке Захтев за мишљење о основаности примене преговарачког поступка без објављивања позива
за подношење понуда, бр. 011-00-317/2015-02 од 23.06.2015. године, који је заведен на Писарници Управе за заједничке послове републичких органа под бројем 404-02-2307 од 23.06.2015. године.
Управа за јавне набавке је Наручиоцу / Министарству трговине, туризма и телекомуникација доставила позитивно мишљење о основаности примене преговарачког поступка без објављивања позива
за подношење понуда бр. 404-02-2307/15 од 23.06.2015. године
Уредба о условима и начину доделе и коришћења средстава за подстицање развоја домаћег туризма интензивирањем коришћења туристичке понуде у Републици Србији (у даљем тексту: Уредба),
ступила је на снагу 20.06.2015. године. Финансијска средства за реализацију Уредбе обезбеђена су у 2015. години, док се ваучери за субвенционисано коришћење услуга смештаја, сходно члану 9.
Уредбе, могу реализовати најкасније 20.11.2015. године. Наиме, Правилником о систему извршења буџета Републике Србије („Службени гласник РС“, бр. 83/10, 53/12 и 20/14) дефинисано је да се
захтеви за преузимање обавезе-захтеви за преузимање обавезе за текућу фискалну годину, морају унети у СИБ најкасније до 15. децембра текуће године да би се реализовали у тој години.
Међутим, за успешну реализацију Уредбе потребно је спровести низ активности. Пре објављивања обавештења за подношење пријава за доделу ваучера треба спровести измену финансијског плана,
измену плана набавки.. Такође, потребно је објавити обавештење којим се позивају привредни субјекти, друга правна лица, здравствене установе које организују боравак и пружају услуге превенције,
лечења и рехабилитације, као и физичка лица која пружају угоститељске услуге у категорисаним објектима домаће радиности и сеоског туристичког домаћинства, а у којима се угоститељска делатност
обавља у складу са Законом о туризму (у даљем тексту: Угоститељ) да се пријаве ради реализације шеме доделе ваучера (рок за пријављивање је 8 дана). Након провере пријава коју подносе
угоститељи, објављује се листа угоститеља који су испунили услове за реализацију шеме доделе ваучера. По објављивању ове листе Министарство објављује обавештење за подношење пријава за
доделу ваучера (рок за пријављивање је 10 дана). Потенцијални корисници ваучера у обавези су да изврше резервацију код Угоститеља са наведене листе, сагласно члану 7. Уредбе. По обради и
провери пријава, врши се достава ваучера корисницима који испуњавају услове прописане Уредбом. Ваучери се могу користити за реализацију годишњих одмора у периоду од 1. августа до 20.
новембар 2015. године.
Имајући у виду комплексности специфичност поступка доделе ваучера, сезонски карактер туристичких путовања, као и велики број активности које треба спровести ради успешне реализације Уредбе
Владе Републике Србије, потребно је спровести преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда у складу са чланом 36. став 1. тачка 3) Закона о јавним набавкама.
У складу са наведеним, Министарство подноси захтев за достављање мишљења о основаности и примени преговарачког поступка због изузетне хитности проузроковане ванредним околностима, чије
наступање ни у ком случају није зависило од воље Министарств као наручиоца, услед чека Министарство није у могућности да поступи у роковима одређеним за отворени или рестриктивни поступак,
зато што би спровођењем ових поступака у законским роковима предвиђеним за ове врсте поступака Наручилац не би био у могућности да реализује све горе наведене активности и мере
предвиђене на начин и динамиком утврђеном Уредбом о условима и начину доделе и коришћења средстава за подстицање развоја домаћег туризма интензивирањем коришћења туристичке понуде
у Републици Србији, коју је донела Влада Републике Србије.

Процењенa вредност јавне набавке:

Процењена вредност јавне набавке је 833.333,33
динара без ПДВ.

Број примљених понуда:

1

- Највиша

680.000,00 динара без ПДВ
(Напомена: ово је понуђена цена након преговарања за процењено потребних
100.000 ваучера, пре преговарања је била 690.000,оо динара без ПДВ)

Понуђена цена:

Понуђена цена код
прихватљивих понуда:

- Најнижа

680.000,00 динара без ПДВ

- Највиша

680.000,00 динара без ПДВ

- Најнижа

680.000,00 динара без ПДВ

Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача:

Основни подаци о понуђачу и понуди којој је додељен уговор :
НАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ
ЗАВОД ЗА ИЗРАДУ НОВЧАНИЦА И КОВАНОГ НОВЦА – ТОПЧИДЕР
Пионирска 2
Београд
ПИБ: 100041150 МБ 07007965

Период важења уговора:

Уговор важи до утрошка обезбеђених финансијских
средстава за предметну јавну набавку, у складу са Законом
о буџету, а најкасније до 31.12.2015. године.

Подаци о начину и року за подношење захтева за заштиту права:
Против ове одлуке понуђач може поднети захтев за заштиту права у року од 10 дана од дана
пријема одлуке, у складу са чланом 149. став 6 Закона о јавним набавкама. Остала заинтересована
лица могу поднети Захтев за заштиту права у року од 10 дана од дана објављивање ове одлуке о
додели уговора на Порталу јавних набавки. Захтев за заштиту права се подноси Републичкој
комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки, а предаје Наручиоцу.

Остале информације:
П-24/2015

