
ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОКРЕТАЊУ ПРЕГОВАРАЧКОГ ПОСТУПКА 
БЕЗ ОБЈАВЉИВАЊА ПОЗИВА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

Назив наручиоца: 

Адреса наручиоца: 

Интернет страница наручиоца: 

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:

Назив и адреса лица којима ће наручилац послати позив за подношење понуда:

Остале информације:
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	Text5: Предмет јавне набавке: услуга - превоз ученика и запослених на територији АП Косово и Метохија; (поновљени поступак за партију 3. и партију 5.)Назив и ознака из ОРН: 60130000 - услуге друмског путничког превоза за посебне намене.Предмет јавне набавке је обликован у 2 партије.партија 3 Превоз ученика и запослених  у основним и средњим школама на АП Косово и Метохија на наставу и са наставе  на релацији Лешак- Косовска Митровица и Бањска –Косовска Митровица. Назив и ознака из општег речника: 60130000, услуге друмског путничког превоза за посебне намене;партија 5 Превоз ученика и запослених у основним и средњим школама са Косова и Метохије на наставу и са наставе на територији општине Штрпце. Назив и ознака из општег речника: 60130000, услуге друмског путничког превоза за посебне намене.
	Text6: /
	Dropdown1: [Органи државне управе]
	Dropdown2: [Услуге]
	Text7: Министарство просвете, науке и технолошког развоја од 2002. године обезбеђује превоз ученика и наставника на територији АП Косово и Метохија, у оквиру програма подршке реализацији процеса наставе (основно и средње образовање).Пре покретања поступка предметне јавне набавке Министарство се и ове године, као и свих претходних година, имајући у виду надлежности Канцеларије за Косово и Метохију регулисане чланом 2. Уредбе о Канцеларији за Косово и Метохију ("Сл. гласник РС бр. 75/12, 123/12 и 100/13), специфичности и свеукупну ситуацију на територији АП Косово и Метохија, обратило Канцеларији за Косово и Метохију захтевом да доставе списак саобраћајних предузећа која су на основу њихових сазнања са терена способна да обављају ову врсту делатности на територији АП Косово и Метохија и која располажу потребним лиценцама и дозволама за рад неопходним за обављање линијског и ванлинијског превоза у друмском саобраћају у специфичним безбедоносно политичким условима у којима је од посебног значаја осигурати безбедан превоз деце и запослених.У складу са добијеним одговором у допису 261 број 601-01-02/18-05 од 30.05.2018. године, Министарство се обратило Управи за јавне набавке захтевом за мишљење о основаности примене преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда, обликованом у пет партија.Управа за јавне набавке је дана 22.06.2018. године дала мишљење број 011-00-16/18 да је основана примена преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда, предвиђеног чланом 36. став 1. тачка 2) ЗЈН за јавну набавку услуга превоза ученика и запослених на територији АП Косово и Метохија који се спроводи у пет партија са понуђачима наведеним у Захтеву и то СП КАВИМ РАШКА ад, Рашка, за партију 1; ЈГСП «Приштина» са привременим седиштем у Грачаници, За партију 2; СП «Космет превоз» д.о.о. Косовска Митровица, за партију 3; СП «Колашин превоз» д.о.о. Зубин Поток, За партију 4 ; Полет превоз д.о.о., Штрпце, За партију 5.У складу са наведеним мишљењем Управе за јавне набавке, Министарство просвете, науке и технолошког развоја је донело Одлуку о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда број 404-02-76/2018-17/1 од 16.07.2018. године и спровело преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда за јавну набавку услуге - превоз ученика и запослених на територији АП Косово и Метохија, обликован у пет партија.Дана 30.07.2018. донета је Одлука о додели уговора за партије 1, 2 и 4. Поступак за партије 3. и 5. обустављен је одлуком број 404-02-76/2018-17/7 из разлога што нису испуњени услови за доделу уговора из члана 107. став 3.ЗЈН. Канцеларија за Косово и Метохију, чији су представници били чланови Комисије за спровођење поступка предметне јавне набавке, накнадно је дописом 261 број 601-01-02-1/18-05 обавестила Министарство да су настале непредвиђене околности због којих СП „Космет превоз“ из  Косовске Митровице, које је протеклих година обављало превоз ученика и запослених у основним и средњим школама на релацијама Лешак – Косовска Митровица и Бањска – Косовска Митровица (Партија 3), због проблема блокираног рачуна и протеста запослених тренутно не испуњава услове за обављање услуге превоза ученика, а да су представници Полет превоза били задржани на административном прелазу Мердаре из ког разлога су били спречени да благовремено доставе своју понуду за партију 5. Канцеларија даље предлаже да се за услугу превоза ученика и запослених у основним и средњим школама на релацијама Лешак – Косовска Митровица и Бањска – Косовска Митровица (Партија 3) спроведе преговарачки поступак са СП „Колашин превоз“ д.о.о. Зубин Поток које је једино саобраћајно предузеће које, у садашњим околностима, има капацитете да обезбеди безбедан превоз ученика и запослених на поменутим релацијама. У складу са наведеним дописом одговорна лица унутар Министарства поднела су нови захтев за покретање поступка јавне набавке. Имајући у виду напред наведено, Министарство просвете, науке и технолошког развоја се обратило Управи за јавне набавке захтевом за мишљење о оправданости примене преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда, у складу са чланом 36. став 1. тачка 2) Закона, за партију 3. са СП Колашин превоз д.о.о. Зубин поток које је наведен у Допису Канцеларије за Косово и Метохију 261 број: 601-01-02-1/18-05 као једино саобраћајно предузеће које у садашњим околностима има капаците да обезбеди безбедан превоз ученика и запослених на наведеним релацијама. У предметном захтеву наведено је и да би Министарство у поновљеном преговарачком поступку без објављивања позива за подношење понуда спровело поступак за Партију 5. и упутило позив да поднее понуду понуђачу Полет превоз, који је обухваћен мишљењем Управе за јавне набавке број 011-00-16/18 од 22.06.2018. године . 
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