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

Назив наручиоца:

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
ПОРЕСКА УПРАВА

Адреса наручиоца:

Регионално одељење Нови Сад
Булевар Михајла Пупина 16
21000 Нови Сад

Интернет страница наручиоца: www.poreskauprava.gov.rs
Врста наручиоца:

Органи државне управе

200-404-01-00029/2014-Г2008
Број и датум доношења одлуке: Број:
Датум: 26.05.2014. године

Врста предмета:

Добра

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:
набавка добара - закуп нестамбеног простора 70220000

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:
Основ из члана 36. став 1. тачка 2. Закона о јавним набавкама, ако због техничких, односно уметничких разлога предмета
јавне набавке или из разлога повезаних са заштитом искључивих права, набавку може извршити само одређени понуђач.
Просторије Пореске управе у Инђији налазе се у објекту у улици Војводе Степе бр.16., у Инђији, због недовољне
величине сопственог простора, од 2007. године закупљује пословни простор од "ДДОР Нови Сад" АДО, Нови Сад , на
адреси Инђијa, Војводе Степе бр.16. Простор који се изнајмљује је већ комуникацијски опремљен (рачунарска мрежа и
телефонске везе) па би због великих трошкова преселења било нецелисходно тражити други простор. Такође тај простор
чини једну целину са простором који Пореска управа користи, те би дислоцирање једног дела филијале представљало
проблем како за запослене у организационом смислу тако и за странке Пореске управе. Простор за који потребно
закључити уговор о закупу је величине 50,00 м2 и чине га 3 канцеларијe на првом спрату, те је у конкретном случају
неопходно спровести преговарачки поступак без објављивања позива, сагласно члану 36. став 1. тачка 3. Закона о јавним
набавкама («Службени гласник РС» бр.124/12).
С тим у вези, Пореска управа - Регионално одељење Нови Сад , обратила се Управи за јавне набавке дописом бр.
200-404-01-00029/2014-Г2ОО8 од 24.02.2014. године са захтевом за мишљење о основаности примене преговарачког
поступка без објављивања позива за подношење понуда, сагласно члану 36. став 1. тачка 2. Закона о јавним набавкама.
Управа за јавне набавке, дописом број: 404-02-770/14 од 10.03.2014. године, дала је мишљење да су се у конкретном
случају стекли услови за примену преговарачког поступка без објављивања позива за подоношење позива.

Процењенa вредност јавне набавке:

810.000,00 динара без ПДВ-а

Број примљених понуда:

једна

- Највиша

339.000,00 динара без ПДВ-а

- Најнижа

339.000,00 динара без ПДВ-а

- Највиша

339.000,00 динара без ПДВ-а

- Најнижа

339.000,00 динара без ПДВ-а

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 :
Уговор се додељује понуђачу "ДДОР Нови Сад" АДО, из Новог Сада, Бул. Михајла Пупина
бр.8, који је понудио месечни закуп у висини од 28.250,00 динара без ПДВ-а односно
339.000,00 динара без ПДВ-а за период од једне године.

Период важења уговора:

Уговор ће бити закључен на период од годину
дана.

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

Против ове одлуке може се поднети захтев за заштиту права сходно члану 149. став 7. Закон
о јавним набавкама у року од 10 дана од дана објављивања одлуке о додели уговора на
Порталу јавних набавки. Захтев се подноси наручиоцу непосредно, електронском поштом,
факсом или поштом препоручено са повратницом и мора да садржи све елементе из члана
151. став 1. Закона о јавним набавкама.
Остале информације:
-

