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Београд
ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОКРЕТАЊУ ПРЕГОВАРАЧКОГ ПОСТУПКА БЕЗ
ОБЈАВЉИВАЊА ПОЗИВА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
Назив наручиоца: Министарство финансија, Пореска управа-Централа
Адреса наручиоца: Београд, Саве Машковића 3-5
Интернет страница наручиоца: www.purs.gov.rs
Врста наручиоца: Органи државне управе
Врста предмета: услуге
Опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке:
Предмет набавке је услуга: одржавање система за дојаву и гашење пожара, које
нису обухваћене гарантним роком по основу уговора број: 404-258/2010-06 од 16.11.2010.
године за потребе Пореске управе, Централe; Назив и ознака из општег речника набавки:
50711000 – услуге поправке и одржавање електричних инсталација у згради, 50712000 –
услуге поправке и одржавања машинских инсталација у згради.
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.
Министарство финансија, Пореска управа – Централа је након спроведеног
поступка јавне набавке, доделила уговор бр. 404-258/2010-06 од 16.11.2010. године
конзорцијуму предузећа „Пројектомонтажа“ ад Београд и „Securiton“ доо Београд, за
извођење радова на адаптацији система за заштиту од пожара и систем сале за АОП са
предпростором у објекту Пореске управе у ул. Устаничка број. 130 у Београду, вредност
изведених радова по овом уговору износи 27.240.229,41 динар. Са истим конзорцијумом је
сагласно Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број: 116/08) члан 24.
спроведен преговарачки поступак без објављивања јавног позива након чега је закључен
уговор о извођењу додатних радова на адаптацији система за заштиту од пожара и систем
сале за АОП са предпростором у објекту Пореске управе у улици Устаничка број 130 у
Београду, дана 08.07.2011. године. Уговорена вредност за наведене радове износи
2.379.229,57 динара без ПДВ.
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Наведеним уговорима дефинисано је да је извођач радова у овом случају
„Securiton” доо, учесник у заједничкој понуди, испоручилац опреме у обавези да за време
трајања гарантог периода, који износи 10 година, обезбеди све прегледе и испитивања
стабилних инсталација за дојаву и гашење пожара у складу са важећим прописима из
области заштите од пожара. О извршеним прегледима Извођач сачињава извештаје које је
дужан да благовремено предаје Наручиоцу.
Услуге које нису обухваћене гарантним роком, а може се указати потреба за
пружањем истих ( искључење одређених зона за дојаву пожара и поновно укључење,
искључење система за гашење као и поновно укључење, одређене измене на систему за
дојаву, препрограмирање софтвера за дојаву и гашење пожара) због сервисирања
рачунарске опреме, опреме за климатизацију и вентилацију у сали АОП Пореске управе,
реконструкције електричних инсталација у објекту као и могућег извођења грађевинско
занатских радова, може да пружи искључиво предузеће „Securiton“ доо, Данила Лекића
Шпанца бр. 31, Нови Београд, који је ексклузивни представник и званични партнер за
Србију, произвођача уграђене опреме Швајцарског предузећа SECURITNON AG,
Alpenstrasse 20, CH-3052 Zoilikofen.
Наручилац је у складу са чланом 36. став 2. Закона о јавним набавкама доставио
Управи за јавне набавке Захтев за мишљење о основаности примене преговарачког
поступка број: 404-01-280/2015-И0120 дана 22.05.2015. као и допуну захтева 19.10.2015.
године. Управа за јавне набавке је, сходно члану 36. став 4. Закона о јавним набавкама,
констатовала да су испуњени услови за примену преговарачког поступка без објављивања
позива за подношење понуда у складу са чланом 36. став 1. тачка 2. Закона, па је
доставила позитивно мишљење број: 404-02-1978/15 од 20.10.2015. године.
Како су се стекли законски услови, Наручилац покреће овај преговарачки поступак
у складу са чланом 36. став 1. тачка 2. Закона о јавним набавкама.
Назив и адреса лица којима ће наручилац послати позив за подношење понуда:
'Secuuriton'' д.о.о. Нови Београд, Данила Лекића Шпанца бр. 31.
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