Република Србија
Министарство заштите животне средине

Број: 404-02-71/2016-06

АГЕНЦИЈА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Београд, 28.07.2017. године

На основу члана 116. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС", број 124/12, 14/1 и
68/15) Министарство пољопривреде и заштите животне средине - АГЕНЦИЈА ЗА
ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, Београд, Немањина 22- 26
објављује
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ
Јавна набавка у преговарачком поступку без објављивања позива за подношење понуда
број ПП.1.1. ЈН 6/2016
Назив и адреса наручиоца: Министарство заштите животне средине - АГЕНЦИЈА ЗА
ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, Београд, Немањина 22-26
Интернет страница наручиоца: www.sepa.gov.rs
Врста Наручиоца: орган у саставу Министарства заштите животне средине са својством
правног лица
Врста поступка јавне набавке: Преговарачки поступак без објављивања позива за
подношење понуда, на основу члана 36. став 1. тачка 2. ЗЈН ("Сл. гласник РС" број 124/12,
14/15 и 68/15)
Врста предмета јавне набавке: Услуге
Предмет јавне набавке: - Пружање консултантских услуга за управљање пројектом
„Праћење токова отпада у Републици Србији“ у другој години његовог спровођења;
Број јавне набавке: ПП.1.1. ЈН 6/2016;
Процењена вредност набавке: укупно предвиђена средства за ову набавку износе до
4.680.000,00 рсд
Набавка није обликована у више партија.
Назив и ознака из општег речника набавке: Услуге обезбеђења радника укључујући рад на
одређено време, 79620000
Критеријум за доделу уговора: Најнижа понуђена цена
Уговорена вредност: 4.680.000,00 динара без ПДВ-а, односно укупно 4.680.000,00 динара,
јер понуђач није обвезник ПДВ-а.
Број примљених понуда: 1
Број прихватљивих понуда: 1
Најнижа понуђена цена: 4.680.000,00 динара
Највиша понуђена цена: 4.680.000,00 динара
Датум доношења одлуке о додели уговора: 18. јануар 2017. године
НАПОМЕНА:
Према одобрењу Управе за јавне набавке 26.12.2016. године спроведена је јавна набавка у
преговарачком поступку без објављивања позива за подношење понуда за пружање
консултантских услуга за управљање пројектом "Праћење токова отпада у Републици
Србији". По процедури, 18.01.2017. године објављена је Одлука о додели уговора по основу
спроведене јавне набавке. Након тога није дошло до потписивања уговора јер је донатор
пројекта, којег представља Амбасада Краљевине Норвешке у Републици Србији,
E-mail: office@sepa.gov.rs
http://www.sepa.gov.rs

Немањина 22-26, 11000 Београд
Република Србија

тел.: 011 2861080
факс: 011 2861077

19.01.2017. године. затражио обуставу свих исплата у вези са наведеним пројектом, што
је онемогућило и потписивање овог уговора. Касније, 03.03.2017. године, донатор је затражио
и обуставу свих активности на овом пројекту. Дана 21.07.2017. године донатор је, одобрио
наставак спровођења свих исплата и активности на овом пројекту, па је 24.07.2017. године
потписан Уговор који је додељен на основу јавне набавке у преговарачком поступку без
објављивања позива за подношење понуда ПП.1.1. ЈН 6/2016 и одлуке о додели уговора 40402-71/2016-06 од 18.01.2017. године.
Датум закључења уговора: 24. 07. 2017. године
Због промењених околности на које Наручилац није могао да утиче, уговорне стране су
сагласно потписале Анекс 1 на Уговор којим је смањена уговорена вредност која сада са свим
трошковима износи 4.360.000,00 без пореза на додатну вредност
Датум закључења анекса уговора: 24. 07. 2017. године
Уговорена вредност после Анекса 1: 4.360.000,00 без ПДВ-а.
Основни подаци о добављачу: Регионални центар за животну средину за централну и
источну Европу-канцеларија у Србији“ Косовска бр. 17/3, Београд (Матични број 17746014,
ПИБ 102604848, број рачуна 908-27501-22 отворен код Societe Generale Србија а.д.)
Период важења уговора: шест месеци
Измене и допуне уговора могу се вршити у писаној форми - закључивањем анекса уговора.
Комисија за јавну набавку ПП.1.1. ЈН 6/2016
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