Обавештење о покретању поступка
(преговарачки поступак без објављивања позива
за подношење понуда)
За јавну набавку услуге хитног отклањања неправилности система заштите
од пожара и израде техничке документације за потребе одржавања објекта
Железничка станица Вуков Споменик
1. Назив, адреса и интернет страница наручиоца:
Акционарско друштво за управљање јавном железничком инфраструктуром
“Инфраструктура железнице Србије“ Београд, Немањина 6;
infra.zs@srbrail.rs
2. Врста наручиоца: Акционарско друштво
3. Назив и ознака из општег речника набавки:
75251110 - услуге спречавања пожара;
75250000 - услуге ватрогасне службе и услуге спашавања;
31625100 - системи за откривање пожара
4. Основ за примену преговарачког поступка и податке који оправдавају
његову примену;
Преговарачки поступак без објављивања позива за подношење спроводи се
сходно члану 36. став 1. тачка 3) Закона о јавним набавкама (изузетна
хитност проузрокована ванредним околностима, које нису у било каквој вези
са наручиоцем).
Предмет јавне набавке су услуге неопходне за предузимање хитних мера
ради спречавања или отклањања непосредне опасности, у складу са
одредбама Закона о заштити од пожарa и других позитивно-правних порписа
на објекту: железничка станица „Вуков споменик“, Београд.
Министарство унутрашњих послова-Сектор за ванредне ситуације-Управа за
ванредне ситуације у Београду је дана 08.05.2018. године донело Решење 09/8
број: 217.10-63/18 којим се објекат подземна железничка станица „Вуков
споменик“, а која припада Акционарском друштву за управљање јавном
железничком инфраструктуром „Инфарструктура железнице Србије“,
Београд сврстава у II.1 категорију, подкатегорија 13 угрожености од пожара, а
у складу са Записником о инспекцијском надзору број 217.10-63/2018-09/8 од
08.05.2018. године.
Након доношења преметног решења и Записника, истог дана, 08.5.2018.
године, овлашћени полицијски инспектори МУП-а РС-Сектор за ванредне
ситуације, извршили су ванредни канцеларијски инспекцијски надзор у
погледу утврђивања спровођења мера заштите од пожара на предметном
објекту и том приликом констатовали одређене недостатаке и
неправилности код надзираног субјекта „Инфраструктура железнице Србије“
а.д., у вези са применом одредаба Закона о заштити од пожара и др. прописа.

О извршеном надзору, сачињен је Записник 09/8 бр. 217.1-1021/18 од
08.05.2018. године, којим је наложено да, у циљу предузимања хитних мера
ради спречавања или отклањање непосредне опасности, а у складу са
категоријом којој припада предметни обејкат према степену угрожености од
пожара, „Инфраструктура железнице Србије“ а.д. предузме одговарајуће
мере у циљу отклањања утврђених неправилности у року од 15 дана од
пријема Записника, тако што ће:
-извршити функционална испитивања и дефектажу система и инасталација
на начин и у складу са наложеним мерама;
-израдити пројектно-техничку документацију на начин и у складу са
наложеним мерама;
-извршити набавку и уградњу система, опреме и инсталација на начин и
складу са наложеним мерама;
-вршити периодично контролисање и испитивање уређаја и система на начин
и складу са наложеним мерама;
-извршити набавку ватрогасних справа и опреме у складу и на начин и
количинама утврђеним Записником.
Наручилац напомиње да није био у могућности да предвиди и искаже
потребу за предметном набавком у ранијем периоду јер је решење МУП-а РС
о разврставању овог објекта у одређену категорију угрожености од пожара,
као и Записник са налогом за предузимање неопходних мера које укључују и
набавку одговарајуће опреме и сл., у складу са утврђеном категоријом
угрожености од пожара, добио 08.05.2018. године.
Дана 09.05.2018. године, Министарство грађевинарства, саобраћаја и
инфраструктуре је наручиоцу електроноским путем доставило предметни
записник са налогом са недоложно поступање по истом.
Имајући у виду чињеницу да је Записником наложено да се предузму хитне
мере ради спречавања или отклањања непосредне опасности и заштите
живота путника, учесника транспорта и ватрогасаца спасилаца, као и да је
наручиоцу остављен рок од 15 дана од дана пријема Записника за
поступање, а ресорно министарство наложило наручиоцу недоложно
поступање по предметном записнику, то наручилац није у могућности да
поступи у роковима који су прописани за отворени или рестриктивни
поступак.
Наручилац је принуђен да, у циљу благовременог извршења обавеза
утврђених Записницима, искористи једину преосталу законску могућност, а
то је преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда,

конкретно, због хитности наложених мера, преговарачки поступак из члана
36. став 1. тачка 3) Закона о јавним набвакама.
У спровођењу ове врсте поступка, наручилац би се стриктно придржавао
свих начела прописаних Законом о јавним набавкама, па би у циљу
обезбеђивање што веће транспарентности и конкуренције, упутио позив за
подношење понуда на адресе три потенцијална понуђача која су способна да
реализују предмет набавке .
Наручилац ће због новонастале ситуације бити принуђен да изврши и измену
Плана набавки, како би обезбедио средства за поступање по наложеним
мерама из Записника.
Имајући у виду да је наручилац у обавези да сходно члану 36. став 6. Закона
о јавним набавкама пре покретања преговарачког поступка из члана 36.
става 1. тач. 2) до 6) Закона захтева од Управе за јавне набавке мишљење о
основаности примене преговарачког поступка, достављамо Вам предметни
захтев на разматрање.
Набавка обухвата следеће услуге:
а) услуга испитивања и дефектаже система и инсталација система
б) услуга израде пројектно-техничке документације
в) услуга монтаже система, опреме и инсталација
5. Предмет преговарања је укупна понуђена цена.
Уколико две или више понуда, имају исту најнижу понуђену цену као
најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио краћи рок
извршења.
Поступку преговарања ће се приступити непосредно након отварања понудe.
Преговарање ће се вршити у више фаза, а по потребном редоследу све док
понуђач у поступку преговарања не да своју коначну цену.
Представник понуђача, пре почетка поступка отварања понудe, мора предати
комисији посебно писано овлашћење за присуство у поступку отварања понудe и
овлашћење за преговарање, оверено и потписано од стране законског заступника
понуђача.
Ако овлашћени представник понуђача не присуствује преговарачком поступку
сматраће се његовом коначном ценом она цена која је наведена у достављеној
понуди.
У поступку преговарања не може се понудити виша цена од цене исказане у
достављеној понуди.
Наручилац је дужан да у преговарачком поступку обезбеди да уговорена цена не
буде већа од упоредиве тржишне цене и да са дужном пажњом проверава
квалитет предмета набавке.

Наручилац је дужан да води записник о преговарању.
5. Назив и адреса лица којима ће наручилац послати позив за подношење
понуда:
Институт за безбедност и превентивни инжењеринг д.о.о.,
lazar.malesevic@bpi.rs
Balkans Security Services d.o.o.,
jovana.cvjetkovic@balkanssecurityservices.com
Spectra d.o.o., zivko.zlokolica@spectra.rs

