ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА
Масарикова 17
Нови Сад

дана: _______________
дел.бр.:________________

На основу члана 36. Закона о јавним набавкама ( ,, Сл.гласник РС ,, бр. 124/12 ) , а у вези
са Одлуком о покретању јавне набавке велике вредности услуга бр.16/13-С, Директор ЈКП
Водовод и канализација Нови Сад доноси:

Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања јавног
позива :Надзор на извођењу радова за: "Изградњу и реконструкцију примарне
канализационе мреже од улице Руменачке до ГЦ2" и "Реконструкцију постројења за
прераду воде за пиће Штранд" у својству Фидик Инжењера ,у преговарачком поступку
без објављивања јавног позива члан 36. Став 1. Тачка 2. Закона о јавним набавкама (Сл
гласни 124/12) , број 16/13-С.
1. ЈКП ''водовод и канализација'' Нови Сад, Масарикова 17, www.vikns.rs
2. Јавно комунално предузеће
3. Надзор на извођењу радова за: "Изградњу и реконструкцију примарне
канализационе мреже од улице Руменачке до ГЦ2" и "Реконструкцију
постројења за прераду воде за пиће Штранд" у својству Фидик Инжењера ,у
преговарачком поступку без објављивања јавног позива члан 36. Став 1. Тачка 2.
Закона о јавним набавкама (Сл гласни 124/12) , број 16/13-С. Ознака из општег
речника набавке: 71700000-услуге праћења и надзора
4. члан 36. Став1. Тачка2. Закона о јавним набавкама (Сл гласни 124/12) , број 16/13-С.
5. члан 36. Став1. Тачка2. Закона о јавним набавкама (Сл гласни 124/12) , број 16/13-С.
РАЗЛОГ ЗА ПРИМЕНУ:
У оквиру ПРОЈЕКТА ГРАДСКИХ ВОДОВОДА, потписани су 2004. године Уговори о зајму
Европске инвестиционе банке на 25 милиона евра, од чега је 15 милиона намењено за
Нови Сад и 10 милиона за Ниш.
Реализација зајма била је одлагана у више наврата и у његову реализацију се кренуло тек
2011. Године, када је покренута израда међународних тендера, које је као грант
финансирала Европска комисија.
После објављена три међународна тендера и спроведене јавне набавке према ПРАГ
правилима ЕИБ, потписана су септембра 2012. године три уговора.
ПРАГ правила Европске комисије, по којима је обавезна да поступа и Европска
инвестициона банка, подразумевају међународне тендере према Фидик условима,
неопходан је надзор од стране Фидик Инжењера над сва три уговора.
Децембра 2012. године , у складу са програмом пословања и расположивим средствима,
покренута је јавна набавка мале вредности за потребе вршења услуге Надзора на
извођењу радова за "Изградњу и реконструкцију примарне канализационе мреже од улице
Руменачке до ГЦ2" и "Реконструкцију постројења за прераду воде за пиће Штранд" у
својству Фидик Инжењера. Најповољнији понуђач била је агенција за вештачење „М.Томин“
са којом је и склопљен Уговор о јавној набавци бр. 5.2-7265.
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Пружалац услуге агенција „М.Томин“ је почетком 2013. године започела посао надзора над
радовима у својству Фидик инжењера, као и надзора над испоруком добара. У овом послу
неопходан је континуитет надзора и вођења документације, јер у супротном „вакуум“ у
реализацији који би се појавио проузроковао би несразмерно велике техничке потешкоће
као и трошкове стајања / чекања од стране Извођача радова и Добаљача опреме , што би
за последицу имало и отварања могућности плаћање пенала од стране Наручиоца.
Условом уговора са Европском инвестиционом банком, за послове надзора на позицијама
за Главног инжењера (CE) и Заменика Главног инжењера (DCE) обезбеђена је сагласност
кредитора, као предуслов за почетак реализације уговора. У случају замене Главног и
Заменика Главног инжењера поступак одобрења од стране ЕИБа би морао да буде
обновљен. Процена трајања поступка сагласности је 3 – 4 месеца што би изазвало прекид
радова и озбиљне проблеме на реализацији читавог уговора.
Одобрење на позицији CE и DCE је везана за персонална имена што се доказује изводом,
уговорима, АПР-ом и др. документацијом да у правним лицима, “М.Томин” и “CROMIC –
PRO WORLD“ не постоје други запослени сем наведених и да су у питању искључиво
личне квалификације двоје људи .
Имајући у виду одговарајуће стручне способности, односно референце, потврђене и од
стране банке кредитора , у овом тренутку искључиво већ двоје уведених у посао
инежењера могу на квалитетан начин наставити са започетим послом.
Захтев за мишљење о основаности примене преговарачког поступка је упућен управи за јавне
набавке и заведен под бројем 5.2.-19798 од 11.07.2013. године, на који Управа за јавне набавке
није одговорила у Законом предвиђеном року.
6. Подаци о понуђачу (назив/пословно име, седиште)*
Мирослав Томин, власник (без запослених) у Агенцији “М.Томин”, Нови Сад, ул. Народног
фронта 73 и
Гордана Бајић, власник и једини запослен у Агенцији „Cromic – Pro World“, Нови Сад, Драге
Спасића 2
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