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

Назив наручиоца:

МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ, НАУКЕ И ТЕХНОЛОШКОГ
РАЗВОЈА

Адреса наручиоца:

Београд, Немањина 22-26

Интернет страница наручиоца: www.mpn.gov.rs
Врста наручиоца:

Органи државне управе

Број и датум доношења одлуке: 15.05.2015.
Врста предмета:

Услуге

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:
Услуга штампањa и паковањa тестова за полагање завршног испита на крају основног
образовања и васпитања за школску 2014/2015 годину са обезбеђењем безбедносних
процедура у систему.
Назив и ознака из општег речника набавке: 79000000-4 Пословне услуге: право, маркетинг,
саветовање, запошљавање, штампање и обезбеђење.

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:
Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије организује полагање завршног
испита за ученике осмог разреда на крају основног образовања и васпитања. Активности везане за
штампу, паковање и дистрибуцију тестова за полагање испита морају бити спроведене под посебним
безбедносним режимом, уз сталну контрлу, видео надзор, могућност комисијског праћење и евиденцие
од стране надлежних особа Министарства а да НБС завод за ираду новчаница поседује међународни
сертификат о безбедности сигурносне штампе CWA: 14641 који задовољава све неопходне услове за
несметано одвијање оваквог процеса штампе и дистрибуције. Имајући у виду напред наведено,
изузетан значај овог пројекта, као и непобитна претходна негативна искуства везана за обављања
послова штампе, а с обзиром на постојање високог сигурносног рзика, потребе за додатним нивоо
безбедности, појачаним физичким и видео надзором као и одређивањем посебног дела за штампу и
дистрибуцију материјала, Управа за јавне набавке је дана 6.05.2015.године дала позитивно мишљење
број 404-02-1708/15 о основаности примене преговарачког поступка са понуђачем НБС завод за ираду
новчаница који из техничких разлога једини може да изврши ову набавку.

Процењенa вредност јавне набавке:

3.000.000,00

Број примљених понуда:

1

- Највиша

2.908.200,00

- Најнижа

2.908.200,00

- Највиша

2.908.200,00

- Најнижа

2.908.200,00

Понуђена цена:

Понуђена цена код
прихватљивих понуда:

Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача:

/

Основни подаци о понуђачу и понуди којој је додељен уговор :
НБС - Завод за израду новчаница и кованог новца Топчидер

Период важења уговора:

До извршења услуга.

Подаци о начину и року за подношење захтева за заштиту права:
Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно свако заинтересовано лице, или пословно удружење у њихово
име. Рок за пдоношење захтева: 10 дана од дана објављивања одлуке о додели уговора на Порталу јавних набавки.
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 се доставља непосредно, електронском
поштомна e-mail javnenabavke@mpn.gov.rs или препорученом пошиљком са повратницом на адресу Министарство
просвете, науке и технолошког развоја, Београд, Захумска 14.

Остале информације:
/

