
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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	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 . 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.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: Због техничких и искључивих права, предметну јавну набавку може да спроведе само понуђач Smiths Heimann Gmbh; Im Herzen 4; Wiesbaden 65205, Germany, коме ће бити упућен позив за подношење понудe и који ће бити позван да учествује у преговарачком поступку. За примену преговарачког поступка без објваљивања позива за подношење понуда добијено је и позитивно мишљење Управе за јавне набавке бр. 404-02-1434/15 од 27.04.2015. године.Предмет јавне набавке су три рендген уређаја у стандарду 2, величине отвора  тунела 60 х 40 цм, за преглед обезбеђивања ручног пртљага путника који би се ставили у чекаонице, уместо постојећих рендген уређаја у стандарду 1, и један рендген уређај у стандарду 2, величине отвора тунела 100 х 100 цм, који би се користио за преглед трансферне робе и поште, који би се користио уместо постојећег рендген уређаја у стандарду 1. На целом комплексу Аеродрома Никола Тесла Београд за преглед обезбеђења ручног и предатог пртљага путника, робе и поште користе се уређаји произвођача Smiths Heimann GmbH, сви уређаји су повезени у јединствену безбедносно - рестриктивну мрежу и поседују централизовани систем управљања, сви релевантни подаци сливају се у командни центар, где овлашћени руководиоци имају могућност да у реалном времену изврше контролу оператера на било ком уређају  и увид у све битне параметре контрадиверзионе контроле. На основу искључивих права произвођача рендген уређаја и свих компоненти система Smiths Heimann GmbH, Wiesbaden, Germany, напредни систем контроле рендгенских уређаја и опреме не садржи могућност укључења и умрежавања уређаја других произвођача у постојећу безбедносно - рестриктивну мрежу. На основу искључивих права произвођача опреме Smiths Heimann GmbH, Wiesbaden, Germany, као и јединственог контрадиверзионог система који је у употреби на Аеродрому Никола Тесла Београд, било која промена компоненти или појединачних елемената система је искључиво могућа уколико се користе адекватни и комплементарни елементи произвођача Smitsh Haimann GmbH, Wiesbaden, Germany. Рендген уређаји произвођача Smiths Heimann GmbH, Wiesbaden, Germany  поседују напредне функције које се користе како би се обезбедио висок стандард прегледа обезбеђивања и на које има искључива права, а које су имплементиране у централизован систем безбедносно - рестриктивне мреже у коју су умрежени сви рендген уређаји за преглед обезбеђивања на Аеродрому Никола Тесла, једна од тих функција је и TIP систем. TIP систем се огледа у томе да се у стварној слици пртљага, робе или поште појављује софтверски убачен забрањени предмет како би се исконтролисала будност и концетрација оператера. На овај систем који се налази на Аеродрому Никола Тесла и који је у примени на постојећим рендген уређајима искључиво  право има произвођач  Smiths Heimann GmbH.  Smiths Heimann GmbH има у Републици Србији овлашћене сервисере и контролу квалитета и одржавања у складу са светским произвођачким стандардима, обезбеђену од стране БИА Института за безбедност Београд и предузећа Југоскан. Сви оператери који су запослени на пословима прегледа обезбеђивања у сектору контра диверзионе контроле су обучени и сертификовани на уређајима произвођача Smiths Heimann. Обука и освежавање знања се спроводе уз помоћ специјалних програма обуке за оператере на рендгенским уређајима произвођача Smiths Heimann на ОТS тренажерима (симулаторима рада искључиво рендгена произвођача Smiths Heimann, који укључује и коришћење напредних функција уређаја, као и напредне контроле рада контрадиверзионих оператера и низ других функција за усавршавање оператера и повећавање ефикасности њиховог рада).
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