
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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	Text8: Члан 36. Став 1. Тачка 3 ЗЈН.Наручилац је дана 13.10.2014. године донео одлуку бр. 404-203/14-01 о покретању отвореног поступка  јавне набавке велике вредности бр. ЈНВВ-у 41/14, за набавку услуга  зимског одржавања путева по месним заједницама , према техничким карактеристикама одређеним у конкурсној документацији. Наведену јавну набавку Наручилац је  дана 20.10.2014. године објавио на Порталу Управе за јавне набавке и на интернет страници Наручиоца.Рок за достављање понуда био је 19.11.2014. године до 12,00 часова. Одлуке о додели уговора уручене су понуђачима 20.11.2014. године и већина уговора , за поједине партије закључена је до 03.12.2014. године. Међутим на наведеним релацијама изабрани понуђач „ТРАНСКОП“ ДОО Бранешци Чајетина (партије 1,2,3,4,  и 6), и „ТРИПКОМ“ Доо Коњевићи, 32 000 Чачак (партија 5) више пута су грубо повредили одредбе уговора, односно нису извршили чишћење наведених релација, услед чега је становништво тих села остајало завејано. Општина Чајетина као наручилац више пута примила је озбиљне притужбе  од стране директора Дома Здравља да су санитетска возила онемогућена да приђу одређеним селима (па је том приликом била принуђена да хитно пошаље изабраног понуђача за интервентно одржавање). Изабрани понуђачи више пута телефонским путем су упозоравани да редовно испуњавају преузете обавезе, јер су и надзорни органи у својим извештајима навели да су  приликом контроле чишћења затекли путне правце неочишћене. Међутим, стање на терену се није променило, путни правци су остајали потпуно неочишћени или су били чишћени у касним поподневним часовима, што је било у супротности са Уговором који је предвидео да све релације морају бити очишћене до 06:30 часова. Услед свега напред наведеног, као наручолац, принуђени смо да једнострано раскинемо закључене уговоре и у што краћем року преговарамо са другорангираним понуђачима из отвореног поступка ЈНВВ-у 41/14, како бисмо обезбедили сталну проходност на наведеним путним правцима. Напомињемо, да ангажовани извођачи на интервентном зимском одржавању не могу да постигну да очисте 8 релација услед појачаних снежних падавина као и због обима посла.
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