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На основу члана 36. став 11. Закона о јавним набавкама, (Службени гласник РС број 124/12)

ЈКП ГСП "БЕОГРАД"
објављује

О Д Л У К У
О ДОДЕЛИ УГОВОРА

Назив, адреса и интернет страница Наручиоца: ЈКП ГСП "Београд", Кнегиње Љубице 29,
11000 Београд, http://www.gsp.rs.

Број и датум доношења одлуке о додели уговора: одлука број 233/5 од 14.11.2014. године

Врста наручиоца: јавно комунално предузеће

Назив предмета набавке: НАБАВКА ФИНАНСИЈСКЕ УСЛУГЕ КРЕДИТНОГ ЗАДУЖЕЊА - по
партијама, број ВНУ-233/14 (назив и ознака из општег речника набавке: 66113000 - Услуге
одобравања кредита)

Врста поступка: Преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда - сходно
члану 36.став 1.тачка 3. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС"  бр.124/12 ).

Основ за примену преговарачког ппоступка и подаци који оправдавају његову примену:
Јавно комунално предузеће Градско саобраћајно предузеће “Београд”, Београд, Кнегиње Љубице
29, које заступа директор Жељко Милковић, дипл.инг.маш., је као Наручилац набавке, спровео
поступак јавне набавке услуга у отвореном поступку: НАБАВКА ФИНАНСИЈСКЕ УСЛУГЕ КРЕДИТНОГ
ЗАДУЖЕЊА - по партијама, (назив и ознака из општег речника набавке: 66113000 - Услуге
одобравања кредита), ВНУ-157/14, за који је позив за подношење понуда објављен на Порталу
јавних набавки и на интернет страници Наручиоца дана 07.08.2014. године.
Како након спроведеног отвореног постука, није пристигла ни једна понуда за партије 2 и 4,
Наручилац је Одлуком бр. 157/9 од 26.09.2014. године (у прилогу) обуставио поступак јавне
набавке за предметне партије, и спровео преговарачки поступак без објављивања позива за
подношење понуда, сходно члану 36. став 1. тачка 1. Закона о јавним набавкама, бр. ВНУ-199/14.

Како је чланом 36. став 1. тачка 1. Закона о јавним набавкама регулисано да "Ако у отвореном,
односно рестриктивном поступку није добио ниједну понуду, односно ниједну пријаву или су све
понуде неодговарајуће, под условом да се првобитно одређен предмет јавне набавке и услови за
учешће у поступку, техничке спецификације и критеријуми за доделу уговора не мењају", позив за
подношење понуда је достављен понуђачима који су доставили понуде у отвореном поступку и
привредним друштвима за које Наручилац сматрао да могу да одговоре понудом, и то:
AIK BANKA, ALPHA BANK SRBIJA, BANCA INTESA, BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA, CRÉDIT AGRICOLE
BANKA SRBIJA, ČAČANSKA BANKA, DUNAV BANKA, ERSTE BANK, EUROBANK, FINDOMESTIC BANKA,
HYPO ALPE-ADRIA-BANK, JUBMES BANKA, JUGOBANKA JUGBANKA, KBM BANKA, KOMERCIJALNA BANKA,
MARFIN BANK, NLB BANKA, OPPORTUNITY BANKA, OTP BANKA Srbija, PIRAEUS BANK, ProCredit Bank,
RAIFFEISEN BANKA, SBERBANK SRBIJA, SOCIÉTÉ GÉNÉRALE BANKA SRBIJA, SRPSKA BANKA, TELENOR
BANKA, UNICREDIT BANK SRBIJA, VOJVOÐANSKA BANKA и VTB Banka, и то само са партије: 2 и 4, за
које у отвореном поступку број ВНУ-157/14, није пристигла ниједна понуда.

Како након спроведеног преговарачког поступка сходно члану 36. став 1. тачка 1. Закона о јавним
набавкама, за партију: 4, по ВНУ-199/14, није пристигла ниједна понуда, то се, сходно члану 107.
став 2. Закона о јавним набавкама, нису стекли услови за доделу уговора, донета је Одлука бр.
199/5 од 05.11.2014. године (у прилогу), да се, сходно члану 109. став 1. Закона о јавним
набавкама, ОБУСТАВИ ПОСТУПАК јавне набавке за партију: 4 предмета набавке.

Обзиром да је предметна услуга неопходна Наручиоцу због финансирања дозвољеног прекорачења
по текућем рачуну, а у циљу финансирања текуће ликвидности Наручиоца, стекли су се услови да
се предметна набавка изврши у преговарачком поступку без објављивања позива за подношење
понуда, сходно члану 36. став 1. тачка 3. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС", број
124/12).
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Како је чланом 36. став 1. тачка 3. Закона о јавним набавкама регулисано да "Ако због изузетне
хитности проузроковане ванредним околностима или непредвиђеним догађајима, чије наступање
ни у ком случају не зависи од воље наручиоца, наручилац није могао да поступи у роковима
одређеним за отворени или рестриктивни поступак. Околности које оправдају хитност не могу бити
у било каквој вези са наручиоцем", позив за подношење понуда je упућен понуђачима за које je
наручилац сматраo да могу да одговоре понудом, и то: AIK BANKA, ALPHA BANK SRBIJA, BANCA
INTESA, BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA, CRÉDIT AGRICOLE BANKA SRBIJA, UNICREDIT BANK SRBIJA
i VOJVOÐANSKA BANKA.

Укупна процењена вредност набавке: 55.500.000,00 динара
Укупан износ кредитног задужења: 300.000.000,00 динара

Критеријум за доделу уговора: најнижа понуђена цена

Број примљених понуда: 1

Највиша и најнижа понуђена цена:
Р.бр партије Највиша цена Најнижа цена

4 37.770.000,00 37.770.000,00

Највиша и најнижа понуђена цена код прихватљивих понуда:
Р.бр партије Највиша цена Најнижа цена

4 37.770.000,00 37.770.000,00

Партија која је додељена уговором:

Р.бр
партије

Назив и ознака из
општег речника

набавке
Назив партије

AGROINDUSTRIJSKO
KOMERCIJALNA

BANKA, AIK BANKA

Укупан износ
кредитног
задужења

(у динарима)

Процењена вредност
партије

(у динарима)

4.

66113000 -
Услуге

одобравања
кредита

НАБАВКА ФИНАНСИЈСКЕ
УСЛУГЕ КРЕДИТНОГ
ЗАДУЖЕЊА -ДОЗВОЉЕНО
ПРЕКОРАЧЕЊЕ ПО ТЕКУЋЕМ
РАЧУНУ РАДИ
ФИНАНСИРАЊА ТЕКУЋЕ
ЛИКВИДНОСТИ

37.770.000,00 300.000.000,00 55.500.000,00

Уговорена вредност за изабрану партију: 37.770.000,00 динара.
Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача: нема

Основни подаци о добављачу и понуди којој је додељен уговор: AGROINDUSTRIJSKO
KOMERCIJALNA BANKA, AIK BANKA А.Д., Николе Пашића 42, 18000 Ниш, понуда пристигла
10.11.2014. године у 11,38 часова и заведена под бројем XIV-233/2.

Период важења уговора: 12 месеци

Околости које представљају основ за измену уговора: нема

Подаци о начину и року за подношење захтева за заштиту права:
Против одлуке Наручиоца може се поднети захтев за заштиту права, у року од 10 дана од дана
објаве на Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца.

У прилогу овог обавештења налази се Одлука о додели уговора, у којој су детаљно
наведени подаци о партији за коју је додељен уговор.








