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

Назив наручиоца: 

Адреса наручиоца: 

Број и датум доношења одлуке:

Врста наручиоца: 

Врста предмета:

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:

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:

Интернет страница наручиоца:



Процењенa вредност јавне набавке:

Број примљених понуда:

Понуђена цена:

Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача:

Основни подаци о понуђачу и понуди којој је додељен уговор :

Период важења уговора:

- Највиша

- Најнижа

Понуђена цена код
 прихватљивих понуда:

- Највиша

- Најнижа

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

Остале информације:
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	Text17: До извршења уговорних обавеза.
	Text16: Заједничка понуда понуђача ГП ''Морава Ин'' д.о.о., Крушевац и ''Телефонкабл'' а.д., Београд у којој је носилац посла ГП ''Морава Ин'' д.о.о., са седиштем у Крушевцу, Призренска 4, ПИБ 100474451, Матични број 17275208.За изведене грађевинске радове и конструкцију, ИЗВОЂАЧ гарантује квалитет у трајању од десет (10) година. За изведене инсталатерске радове, ИЗВОЂАЧ гарантује квалитет у трајању од три (3) године. За уграђену опрему, гарантни рок се рачуна у свему према гарантном листу произвођача. Почетак и трајање гарантног рока за радове који су предмет ове јавне набавке, истоветан је почетку и трајању гарантног рока као у Уговору о јавној набавци број 17-49/2013 и у Уговору о јавној набавци број 17-133/2014.Начин и услови плаћања:• 90% од цене изведених радова по испостављеним привременим ситуацијама и по добијању Решења МУП Републике Србије Управе за ванредне ситуације да су спроведене мере заштите од пожара на изведеним радовима. Плаћање у року од 15 дана од дана овере ситуације од стране Стручног надзора.• 10% од цене изведених радова по добијању позитивног извештаја Комисије за технички преглед објекта. Плаћање у року од 15 дана од дана овере ситуације од стране Стручног надзора.
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	Text18: Захтев за заштиту права подноси се Републичкој комисији, а предаје наручиоцу. Примерак захтева за заштиту права подносилац истовремено доставља Републичкој комисији. Захтев за заштиту права наручиоцу се доставља електронском поштом на e-mail: javnenabavke@beg.aero, непосредно или препорученом пошиљком са повратницом на адресу АД АЕРОДРОМ НИКОЛА ТЕСЛА БЕОГРАД, 11180 БЕОГРАД 59 . После доношења одлуке о додели уговора из чл. 108. Закона рок за подношење захтева за заштиту права је 10 дана од дана пријема одлуке за учеснике поступка, односно 10 дана од дана објављивања одлуке о додели уговора на Порталу јавних набавки за подносиоце који нису учествовали у преговарачком поступку.Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово подношење пре истека рока за подношење понуда, а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока.
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	Text8: Овом јавном набавком обухваћени су непредвиђени радови на формирању збирне чекаонице С5-6-7 и излаза С7. Непредвиђени радови обухватају извођење архитектонских радова (фасадерски радови), радова на конструкцији (степениште, темељи), инсталатерских радова (електричне инсталације јаке и слабе струје) и ентеријерских радова. Управа за јавне набавке је доставила мишљење (заведено у АД Аеродром Никола Тесла под бројем 08 3329 од 04.06.2014. године) да су испуњени услови за примену преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда сагласно члану 36. став 1. тачка 5) Закона о јавним набавкама. Предмер непредвиђених радова је оверен од стране вршиоца стручног надзора. По Закону о јавним набавкама, члан 36. став 5. Наручилац може да спроведе преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда у случају додатних услуга или радова који нису били укључени у првобитни пројекат или у првобитан уговор о јавној набавци, а који су због непредвидљивих околности постали неопходни за извршење уговора о јавној набавци, под условом да се уговор закључи са првобитним добављачем, да укупна вредност свих додатних услуга или радова (непредвиђени радови) није већа од 15% од укупне вредности првобитно закљученог уговора у отвореном или рестриктивном поступку, да од закључења првобитног уговора није протекло више од две године и да се такве додатне услуге или радови не могу раздвојити, у техничком или економском погледу, од првобитног уговора о јавној набавци, а да се при томе не проузрокују несразмерно велике техничке тешкоће или несразмерно велики трошкови за наручиоца. У току извршења уговора су се појавили додатни радови који нису укључени у првобитни уговор, који се не могу раздвајати у техничко/економскоим погледу, а да се при томе не проузрокују техничке тешкоће и трошкови за наручиоца. У случају да се овај посао повери другом понуђачу кроз нови поступак јавне набавке последице би биле следеће: Измењени технолошки процеси прихвата и отпреме путника и пртљага, поновно затварање два постојећа излаза (потпуно неприхватљиво), додатни трошкови који би настали услед демонтаже већ формираног простора, трошкови набавке и монтаже преградних зидова према главном пројекту, који би услед измене технологије били сувишни, увећани трошкови увођења новог извођача радова у посао кроз прибављања неопходних дозвола МУП, штета због редукованог капацитета аеродрома, трошкови отварања и затварања градилишта.
	Text7: Уговор о јавној набавци број 17-49/2013 од 17.09.2013. године
	Text6: ДОДАТНИ РАДОВИ НА РЕКОНСТРУКЦИЈИ И ДОГРАДЊИ ЧЕКАОНИЦА И ФИНГЕРСКИХ ХОДНИКА А И Ц (II ФАЗА)Назив и ознака из општег речника набавке:45111291 - Радови на уређењу градилишта;45213330 - Радови на изградњи зграда у функцији ваздушног превоза45223500 - Конструкције од армираног бетона;45262310 - Армирачко бетонски радови;45262400 - Израда челичне конструкције;44212240 - Носачи;45442300 - Радови на заштити површина;
	Text4: Oдлука бр. 9338 од 06.11.2014.


