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ОДЛУКА О ИЗМЕНИ УГОВОРА
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ
Београд, Краља Милутина бр. 8
Број: 0094-40492-241/14
Датум: 01.07.2014.
На основу члана 115. Закона о јавним набавкама (''Службени гласник РС''
број 124/12; у даљем тексту: ЗЈН) и члана 54. Закона о буџетском систему
(''Службени гласник РС'', бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013,
63/2013 - испр. и 108/2013), директор Националне службе за запошљавање
(организација за обавезно социјално осигурање) доноси
ОДЛУКУ
О ИЗМЕНИ УГОВОРА
Мења се члан 2. став 2. Уговора о пружању услуга обезбеђења пословног
простора НСЗ и осталих сродних услуга (помоћни послови), бр. 0094-40492241/2014 од 01.07.2014. године, који је закључен са групом понуђача
''DOBERGARD'' д.о.о., са седиштем у Београду, ул. Школски трг бр.5, матични број:
17569775, порески идентификациони број: 103509048, ''DOBERGARD PLUS'' д.о.о.,
са седиштем у Београду, ул. Школски трг бр.5, матични број: 20821612, порески
идентификациони број: 107533181 и ''PROTECTA GROUP'' д.о.о., са седиштем у
Београду, ул. Јужни булевар бр.144, матични број: 20003049, порески
идентификациони број: 103690845, по спроведеном отвореном поступку јавне
набавке бр. 44/14 (у даљем текту: Основни уговор), и то:
''Укупна уговорна вредност износи до 62.533.632,00 дин. без ПДВ-а, односно
75.040.358,40 дин. са ПДВ-ом.'',
тако да измењен гласи:
''Укупна уговорна вредност износи до 59.675.430,20 дин. без ПДВ-а, односно
71.610.516,24 дин. са ПДВ-ом.''
Сви остале одредбе и делови Основног уговора остају непромењени. На
основу ове Одлуке, биће сачињен анекс Основног уговора.
Образложење
Наручилац Национална служба за запошљавање (у даљем тексту:
Наручилац) је покренуо отворени поступак јавне набавке бр. 44/14 за набавку
услуга обезбеђења пословног простора НСЗ и осталих сродних услуга (помоћни
послови), у којем је понуђач ''VARNOST – FITEP'' а.д., ул. Гундулићева бр.8-10,
11080 Београд – Земун, уложио захтев за заштиту права, дана 28.04.2014. године,
што је задржало све даље активности Наручиоца у поступку јавне набавке, до
доношења решења Републичке комисије за заштиту права у поступцима јавних
набавку (у даљем тексту: Републичка комисија) о предметном захтеву.
Група понуђача ''VARNOST – FITEP'' а.д., ул. Гундулићева бр.8-10, 11080
Београд – Земун и ''PRO-TECH TEAM'' д.о.о., ул. Хаџи Николе Живковића бр. 2,
11000 Београд, са којом је Наручилац имао закључен претходно важећи уговор о
пружању истоврсних услуга, који је вредносно истекао 18.04.2014. године (а
временски 15.05.2014. године), наставила је да пружа предметне услуге у свему
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према одредбама претходно важећег уговора, до окончања отвореног поступка
јавне набавке бр. 44/14 – набавка услуге обезбеђења пословног простора НСЗ и
осталих сродних услуга (помоћни послови), имајући у виду неопходност
континуитета у пружању предметних услуга у циљу обезбеђења сигурности
имовине, запослених и корисника услуга Националне службе за запошљавање, и
смањења пожарног ризика и осталих ризика по безбедност, а сходно Захтеву за
изјашњењем о наставку пружања услуга по вредносном истеку уговора, бр. Захтева
0094-4049-83/2014 од 16.04.2014. године, по ком основу је утрошено укупно
13.157.902,80 дин. без ПДВ-а, односно 15.789.483,36 дин. са ПДВ-ом.
Републичка комисија је донела Решење бр. 4-00-1019/2014 од 10.06.2014.
године (заводни број и датум Републичке комисије), које је достављено Наручиоцу
дана 20.06.2014. године, којим је одбијен захтев за заштиту права подносиоца
захтева ''VARNOST – FITEP'' а.д., ул. Гундулићева бр.8-10, 11080 Београд – Земун,
на основу чега је дана 01.07.2014. године, закључен Основни уговор, са укупном
уговорном вредношћу од 62.533.632,00 дин. без ПДВ-а, односно 75.040.358,40 дин.
са ПДВ-ом (члан 2. став 2. Основног уговора), колико је износила укупна понуђена
цена групе понуђача из изреке ове Одлуке, чија је понуда изабрана као
прихватљива и са најнижом понуђеном ценом у предметном поступку јавне
набавке.
Наручилац је у Плану набавки за 2014. годину, на позицији под редним
бројем 1.2.3 и у Финансијском плану за 2014. годину на конту 4213 и 4239,
предвидео укупна средства у износу од 72.833.333,00 дин. без ПДВ-а, односно
87.400.000,00 са ПДВ-ом, за набавку предметних услуга.
Имајући у виду наведене чињенице, смањење укупне уговорне вредности
Основног уговора условљено је обавезом Наручиоца да се уклопи у укупна
средства обезбеђена Планом набавки и Финансијским планом за 2014. годину,
односно обавезом поштовања члана 54. став 1. Закона о буџетском систему
(''Службени гласник РС'', бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013,
63/2013 - испр. и 108/2013), којим је прописано да ''обавезе које преузимају
директни, односно индиректни корисници буџетских средстава и организације за
обавезно социјално осигурање морају одговарати апропријацији која им је
одобрена за ту намену у тој буџетској години'', те је одлучено као у изреци ове
Одлуке.
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