
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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	Text7: Набавка се спроводи на основу члана 36. став 1. тачка 2. Закона о јавним набавкама, у преговарачком поступку без објављивања позива за подношење понуда и у складу са прибављеним мишљењем Управе за јавне набавке број 404-02-2530/17 од 02.08.2017. године које је у ЈП "Дирекција“ Панчево заведено дана 07.08.2017. године под бројем 01-1426/2017-1/2. Након што је дана 11.03.2015. године године уведен у посао, Извршилац је израдио уговорен План техничке регулације саобраћаја који је достављен дана 12.01.2016. године, чиме је испунио уговорну обавезу.Како после прегледа и пријема Пројекта нису утврђени недостаци који су се могли опазити обичним прегледом, Стручни тим за праћење израде Плана техничке регулације саобраћаја, дао је сагласност на Главни пројекат техничког регулисања саобраћаја за насељено место Панчево, након чега је ЈП „Дирекција“ Панчево Извршиоцу исплатила израду Плана у износу од 1.381.676,00 динара са ПДВ-ом.За потребе давања сагласности на План техничке регулације саобраћаја и спровођења даље процедуре усвајања Плана техничке регулације саобраћаја,,ЈП „Дирекција“ Панчево упутила је Главни пројекат техничког регулисања саобраћаја за насељено место Панчево                        ЈП „Путеви Србије“ Београд. Дана 07.10.2016. године, достављене су нам примедбе на Главни пројекат техничког регулисања саобраћаја од стране ЈП „Путеви Србије“ Београд, са напоменом да је потребно извршити корекције према датим примедбама, а ради давања сагласности на пројекат.ЈП „Путеви Србије“ Београд, је уз примедбе доставио и Пројектни задатак за израду главног пројекта саобраћајне сигнализације на државним путевима I и II реда кроз насеља на територији града Панчева од јуна 2015. године, који је израђен од стране ЈП „Путеви Србије“ Београд, и у који ЈП „Дирекција“ Панчево пре достављања примедби није имала увид, као ни обавезу да пројекат изради према достављеном пројектном задатку. Такође, Извршилац је био у обавези да изради Пројекат техничке регулације саобраћаја према Пројектном задатку који је саставни део Уговора. Главни пројекат техничког регулисања саобраћаја за насељено место Панчево израђивао се у складу са Пројектним задатком који је израђен од стране ЈП „Дирекција“ Панчево, а у складу са Мишљењем Министарства за инфраструктуру и енергетику бр.344-08-1084/2011 од 25.05.2011. године, које нам је уз допис бр.957-1783/11 од 11.11.2011. године прослеђено од стране ЈП „Путеви Србије“ Београд, и у складу са дописом ЈП „Путеви Србије“ Београд бр. 953-12949 од 11.08.2011. године. Пројектни задатак је израђен у свему према смерницама добијеним од стране Министарства односно ЈП „Путеви Србије“ Београд. Такође, Министарство грађевинарства , саобраћаја и инфраструктуре доставило је Граду Панчеву, Градској управи допис бр. 344-08-02099/2014-22 од 27.05.2014. године којим се даје позитивно мишљење на трасу проласка државних путева кроз средиште града Панчева према Елаборату „Трасе државних путева кроз средиште градова и општина – јужнобанатски управни округ насељено место Панчево“ (803138) број елабората 22, који је урађен од стране „С-пројект“ Д.О.О. из Београда. Истим дописом Министарство је обавезало град Панчево да након успостављања референтног система достави Министарству пројекат техничког регулисања саобраћаја за државне путеве који пролазе кроз насељено место Панчево, са извршеном техничком контролом и саглашношћу управљача пута ради издавања сагласности на Предлог одлуке о проласку државних путева кроз насеља на територији града Панчева, а у складу са чл.6 закона о јавним путевима.  
	Text8:   Д.О.О. „БХЛ пројект“ Београд  Војводе Степе бр.249/10  Београд
	Text9: Имајући у виду да је за потребе добијања сагласности од стране ЈП „Путеви Србије“ Београд на пројекат техничке регулације саобраћаја потребно да се изврши измена техничке документације, у складу са достављеним примедбама које се позивају на Пројектни задатак ЈП „Путеви Србије“ Београд од јуна 2015. године, а који је достављен дана 07.10.2016. године, потребно је да се План техничког регулисања измени у складу са достављеним примедбама.Извршилац радова на изради Пројекта техничке регулације саобраћаја, пре израде техничке документације, обавио је све потребне претходне радове у смислу обиласка терена, прикупљање свих неопходних података у вези са државним путевима на територији града, снимање постојећег стања саобраћајне сигнализације на свим путевима и раскрсницама који су предмет пројекта, прикупљање података о путним објектима на траси државних путева, израда одговарајућих геодетских подлога и др. Ангажовање другог Извршиоца на уподобљавању предметне техничке документације, подразумевало би потребу за већим обимом посла, имајући у виду да нови Извршилац такође има обавезу да се упозна са свим потребним подацима везаним за пројекат, увидом у израђени Пројекат техничке регулације саобраћаја, као и увидом у стање на терену, да изврши нови обилазак терена, снимање и проверу постојећег стања саобраћајне сигнализације ради евидентирања насталих промена, да припреми одговарајуће подлоге, изврши ревидирање саобраћајног решења имајући у виду да лично својим потписом и печатом сваки главни односно одговорни пројектант одговара за техничко решење. Ангажовање другог Извршиоца, осим већег обима посла  подразумевало би и дуже временске рокове. Такође Инвеститор, Град Панчево путем ЈП „Дирекција“ Панчево био би у обавези да за потребе уподобљавања Плана техничке регулације саобраћаја поново обезбеди финансијска средства, која могу достићи и првобитни износ који је утрошен на израду Плана техничке регулације саобраћаја, и која су знатно већа у односу на средства која су предвиђена овом набавком. Из разлога ефикасности и економичности, као и сврсисходности поступка јавне набавке као и да ће предметни пројекат – План техничке регулације саобраћаја бити неупотребљив, уколико се не изврши уподобљавање истог према примедбама ЈП „Путеви Србије“ Београд, преговарачки поступак се спроводи са Д.О.О. „БХЛ пројект“ Београд.


