Република Србија
Општина Прокупље
Б р .Д -1.1.3/401-67/14-04
Датум: 21.01.2015.године
На основу члана 108. Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС" бр. 124/2012),
Председник Општине Прокупље доноси:
ОДЛУКУ О ДОДЕЈШ УГОВОРА У ПРЕГОВАРАЧКОМ ПОСТУПКУ
БЕЗ ОБЈАВЉИВАЊА ПОЗИВА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
1. Назив наручиоца: Општина Прокупље;
2. Адреса наручиоца: Никодија Стојановића Татка бр.2;
3. Интернет с граница наручиоца: ћК р : / / \ у \ у у у .ргокирПе.ога.гз/
4. Врста наручиоца: Градска и општинска управа;
5. Број и датум доношења извештаја: Д-1.1.3/401-67/14-04 од 19.01.2015. године
6. Врс га предмета: Добра;
7.0пис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке:„Набавка
опреме за вртић у улици Вељка Милаиковића у Прокупљу, по партијама" Предмет
јавне набавке обликован је по паргијама, и то: Партија 2 - Готов намештај; Партија
3 - Опрема за дечије игралиште; Партија 5 - Помоћна средства и уређаји. Назив и
ознака из општег речника набавки: 39000000 - намештај (укључујући
канцеларијски), унуграшња опрема, уређаји за домаћинство (осим расвете) и
средства за чишћење.
8. Број и датум закључења првобигно закљученог уговора у случају
преговарачког поступка из члана 36. став 1. тач. 4) и 5) Закона: Не спроводи се
преговарачки поступак из члана 36. став 1. тач. 4) и 5) Закона
9. Основ за примену преговарачког поступка и подаци који оправдавају
његову примену: Преговарачки поступак без објављивања позива за подношење
понуда спроводи се у складу са чланом 36. став 1. тачка 1) Закона о јавним
набавкама („Службени гласник Републике Србије“ бр.124/12), а након претходно
спроведеног отвореног поступка јавне набавке добара -„Н абавка опреме за вртић у
улици Вељка Миланковића у Прокупљу", бр. Д -1.1.3/401-37/14-04, Одлуке о
обустави поступка јавне набавке бр. Д -1.1.3/401-37/14-04 од 24.09.2014.године, из
разлога јер након спроведеног поступка јавне набавке наручилац није добио ни

једну понуду.Након тога спроведен је отворени поступак јавне набавке по
партијама -„Набавка опреме за вртић у улици Вељка Миланковића у Прокупљу по
партијама" бр. Д -1.1.3/400-597/14-04, и донета је Одлука о обустави поступка јавне
набавке за партију 1,2,3 и 5 од 28.10.2014.године јер за наведене партије наручилац
није добио ни једну понуду.Наручилац Општина Прокупље је донео Одлуку о
покретању преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда у
складу са чланом 36. став 1. тачка I) Закона о јавним набавкама („Службени
гласник Републике Србије“ бр.124/12)
број Д-1.1.3/401-67/14-04 од
25.12.2014.године
10.Проце1вена врсдност јавне набавке:Процењена вредност јавне набавке је
8.291.320.00 динара без обрачунатог ПДВ, од чега за Партију 2 - 2.511.300 рсд без
ПДВ-а,за Партију 3 - 985.000 рсд без ПДВ-а,за Партију 5 - 1.971.000 рсд без Г1ДВа.
П.Број примљених понуда:2;
12.Понуђена цсна: Највиша за Партију 2 - 2.455.255,00 рсд без ПДВ-а; за Партију
3 - 936.000,00 рсд без ПДВ-а;за Партију 5 - 1.911.000,00 рсд без ПДВ-а;Најнижа за
Партију 2 - 1.570.998,00 рсд без ПДВ-а; за Партију 3 - 906.000,00 рсд без ПДВ-а;за
Партију 5 - 1.887.400,00 рсд без ПДВ-а
13.Понуђена цена код прихватљивих понуда: Највиша за Партију 2 2.455.255.00 рсд без ПДВ-а; за Партију 3 - 936.000,00 рсд без ПДВ-а;за Партију 5 1.911.000,00 рсд без ПДВ-а; Најнижа за Партију 2 - 2.455.255,00 рсд без ПДВ-а; за
Партију 3 - 936.000,00 рсд без ПДВ-а; за Паргију 5 - 1.911.000,00 рсд без ПДВ-а;
14.Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача: Нема
подизвођача
15.0сновни подаци о понуђачу и понуди којој је додељен уговор : за партију 2
понуда бр.121-понуђач „ГГИО-СООР" Д.О.О., ул. Милосава Вујовића, бр.8, Ариље;
за паргију 3 понуда бр.120-понуђач „1ТК.О-СООР" Д.О.О., ул. Милосава Вујовића,
бр.8, Ариље; за партију 5 понуда бр.122-понуђач „1ТК.О-СООР" Д.О.О., ул.
Милосава Вујовића, бр.8,
16.Период важења уговора: До испуњења обавеза;
17. Подаци о начину и року за подношен>е захтева за заштиту права: Према
члану 149.став 7. Закона о јавним набавкама у случају преговарачког поступка без
објављивања позива за подношење понуда, рок за подношење захтева за заштиту
права је десет дана од дана објављивања одлуке о додели уговора на Порталу
јавних набавки.
Подносилац захтева за заштиту права је дужан да захтев достави на начин да га
Републичка комисија за заштиту права и наручилац приме у најкраћем могућем
року. Ако се захтев доставља непосредно, електронском поштом или факсом,
подносилац захтева мора имати потврду пријема захтева од стране наручиоца, а

уколико се доставља путем поште мора се послати препоручено са
повратницом.Ако наручилац одбије пријем захтева, сматра се да је захтев
достављен дана када је пријем одбијен.Уз захтев за заштиту права прилаже се
потврда о уплати таксе. Такса се плаћа у износу од 40.000,00 динара( члан 156. став
1. тачка 2) Закона о јавним набавкама), како следи:
Сврха плаћања Републичка административна такса за јавну иабавку, редни број Д1.1.3/401-67/14-04
корисник/прималац Буџет Републике Србије
Шифра плаћања 153
Број рачуна 840-742221843-57
Број модела 97
Позив на број 50-016
Општина Прокупље
Председник:
спец.дипл.инг.пољ.Мирољуб Пауновић

