
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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	Text1: Привредно друштво за дистрибуцију електричне енергије "ЈУГОИСТОК" Д.О.О. из Ниша
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	Text9:  - 24.000.000,00 динара - без обрачунатог ПДВ-а (по годинама 2014 - 8.000.000,00, 2015 - 8.000.000,00, 2016 - 8.000.000,00).
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	Text17: на одређено време, од дана ступања на снагу до 31.12.2016. год.
	Text16: ИМП "Аутоматика" д.о.о. Београд, ул. Волгина 15,ПИБ 100008328, матични бр. 17178300, законски заступник Миленко Николић
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	Text18:  Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138. - 167. Закона  o јавним набавкама. Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно свако заинтересовано лице, или пословно удружење у њихово име.  Захтев за заштиту права подноси се Републичкој комисији, а предаје наручиоцу. Примерак захтева за заштиту права подносилац истовремено доставља Републичкој комисији.  Захтев се може доставити непосредно, електронском поштом на                             e-mail: marija.petrovic@jugoistok.com или факсом на број 018/518-544, у којим случајевима подносилац захтева мора да има потврду о пријему захтева од стране наручиоца, а уколико се захтев доставља путем поште мора се послати препоручено са повратницом, на адреси наручиоца. Захтев за заштиту права се може поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим уколико Законом није другачије одређено. О поднетом захтеву за заштиту права наручилац обавештава све учеснике у поступку јавне набавке, односно објављује обавештење о поднетом захтеву на Порталу јавних набавки, најкасније у року од 2 дана од дана пријема захтева. Уколико се захтевом за заштиту права оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или конкурсне документације, захтев ће се сматрати благовременим уколико је примљен од стране наручиоца најкасније  7 дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања.  У том случају подношења захтева за заштиту права долази до застоја рока за подношење понуда.  После доношења одлуке о додели уговора из чл. 108. Закона или одлуке о обустави поступка јавне набавке из чл. 109. Закона, рок за подношење захтева за заштиту права је 10 дана од дана пријема одлуке.  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.  Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за које је подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева.  Чланом 151. Закона о јавним набавкама је прописано да захтев за заштиту права мора да садржи, између осталог, и потврду о уплати таксе из члана 156. ЗЈН.
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	Text3: www.jugoistok.com
	Text8:            Разлог за примену преговарачког поступка састоји се у чињеници да је Институт "Михајло Пупин" - "Аутоматика" д.о.о. Београд носилац ауторских права на већем делу хардвера и комплетном софтверу, преко којег је реализован систем за даљински надзор и управљање са више од 40 објеката, напонског нивоа 110 и 35 кВ. Такође, опрема и софтвер, који се користе за везу са надлежним ДЦ Крушевац и РДЦ Бор, је њихове производње. Са друге стране, обавезе дефинисане Правилима о раду преносног система, намећу потребу или за поседовањем објекта или за њиховим увођењем у СДУ. Имајући у виду перманентни недостатак стручних кадрова, стратегија, која је одабрана у "Југоисток" - у 2006, је аутоматизација ових објеката. Наиме, у том смислу, први кораци рађени су још пре 2000. године, али су интезивирани након формирања ЕД "Југоисток", као интегралног предузећа, 2006. године, када је од стране ЕПС-а одабран домаћи произвођача СДУ "ИМП Аутоматика" д.о.о. Београд. Убрзо након имплементације, јавила се потреба за стручном помоћи у домену одржавања и обезбеђивања резервних делова за рад овог СДУ, што је резултирало првим Уговором о одржавању, број 4562/1 од 27.05.2008. госдине, закљученим између ЕД "Југоисток" и "ИМП Аутоматика" на период од 2 године.Након овог уговора, сарадња је настављења, односно закључен је нови уговор, број 8290/10 од 04.11.2010. год., на период од три године, који је важио до новембра 2013. године.            С обзиром на напред наведено, у конкретном случају испуњени су услови за примену преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда, предвиђеног чл. 36. ст. 1. тач. 2) Закона о јавним набавкама.             Наручилац је дана 07.04.2014. год. поднео захтев за мишљење о основаности примене преговарачког поступка бр. 4730/1, Управи за јавне набавке. Управа за јавне набавке је дана 22.04.2014. год. дала позитивно мишљење поводом нашег Захтева од 07.04.2014. год. 
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	Text6:  Набавка услуге: - одржавање SCADA система и опреме за СДУ уТЦ, произвођача ИМП Аутоматика (50800000 - разне услуге поправке и одржавања).
	Text4: 6558/8 од 12.09.2014. год.


