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Врста предмета: радови
Опис предмета јавне набавке: Извођење радова на завршетку периодичног одржавања Ул.
прибојске у Нишу, ЈН бр. 1.3.14, назив и ознака из општег речника набавке: 45233141-9 - Радови
на одржавању путева, одлука о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за
подношњење понуда бр. 03-2714 oд 17.04.2015. године.
Основ за примену преговарачког поступка и подаци који оправдавају његову примену:
ЈП Дирекција за изградњу града Ниша је као наручилац покренула отворени поступак јавне
набавке радова на периодичном одржавању путева и улица на градском подручју града Ниша,
одлука о покретању поступка бр. 03-305 од 20.01.2015. године, која је измењена одлуком о измени
одлуке о покретању поступка бр. 03-305/2 од 24.02.2015. године.
Наручилац је дана 23.03.2015. године под бр. 03-305/6 донео одлуку о додели уговора, а на
предлог Комисије, и уговор доделио групи понуђача „АБМ ПУТОГРАДЊА“ ДОО МРАМОР, као
носилац посла и „КРУШЕВАЦ ПУТ“ АД КРУШЕВАЦ, Јасички пут бб, као члан групе са понуђеном
ценом која износи 94.080.900,00 динара без ПДВ.
У законском року на Одлуку о додели уговора поднет је Захтев за заштиту права понуђача
„НИСКОГРАДЊА“ ДОО НИШ, Ул. Душана Поповића бр. 22а, који је примљен код наручиоца дана
06.04.2015. године, а који у складу са чл. 150. ст. 1. ЗЈН задржава све даље радње наручиоца у
предметном поступку.
ЈП Дирекција за изградњу града Ниша је управљач јавних путева на територији града
Ниша, те је сходно одредбама Закона о јавним путевима и Закона о безбедности саобраћаја на
путевима одговорна за безбедно и несметано одвијање саобраћаја на истима. Такође, истичемо и
да Ул. прибојска представља веома важну артерију и комуникациони правац на територији ГО
Црвени Крст, како за одвијање привредних активности, активности државних и локалних органа и
организација, тако и за свакодневни живот грађана овог густо насељеног дела града Ниша.
Веома неповољени временски услови, услед обилних падавина током зиме 2014/15 године,
проузроковали су уништење тампонског слоја у Ул.прибојској, те додатно угрожавања безбедности
саобраћаја у овој улици.
Против ЈП Дирекција за изградњу града Ниша, као управљача јавног пута - Ул. прибојске и
одговорног лица Бранислава Јоцића, директора Дирекције, МУП РС је дана 20.12.2014. године
поднео Прекршајном суду у Нишу Захтев за покретање прекршајног поступка, због основане сумње
да су починили прекршај из чл. 326. ст. 1. т. 1) и чл. 326. ст. 2. т. 1) Закона о безбедности
саобраћаја на путевима, зато што нису одржавали и управљали наведеним путем на начин који
омогућава безбедност одвијања саобраћаја, односно нису предузели одговарајуће мере да би
благовремено отклонили непосредну опасност за све учеснике у саобраћају.
Радови су се изводили по уговору број 1616/2014-01 од 06.05.2014.год. код града Ниша као
наручиоца, број 1059/1 од 25.04.2014.год. код ДОО Нискоградње као извођача и број 03-2703 од
05.05.2014.год. код ЈП Дирекције за изградњу града Ниша као управљача јавног пута. Дана
12.05.2014.год. дат је налог извођачу да започне радове на периодичном одржавању улице.
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Радови су се изводили по Потврди о пријему техничке документације број 346-158/2013-09 од
05.06.2013.год. издате од Управе за комуналне делатности, еергетику и саобраћај града Ниша.
По условима јавних предузећа који имају своје инсталације у коридору улице Прибојске,
прво се је кренуло са реализацијом ових услова. До месеца октобра 2014.год. завршено је под
отежаним условима рада (под саобраћајем ), реконструкција водоводне мреже у дужини од 600m
са 65 нових прикључака, дислоцирање оптичких каблова, реконструкција постојеће телефонске
мреже, измештање стубова нисконапонске мреже. Поред ових радова ураћен је потпорни зид, сви
земљани радови као и тампонски слој од шљунковитог матерјала. Када је требало урадити ивичну
траки и горњи носећи слој од дробљеника и асфалтних слојева истекао је уговор по коме су
извођени радови. По овом уговору извршени су радови у износу од 12.757.264,22 дин са ПДВ-ом од
20% у износу од 2.551.452,84 дин што укупно чини 15.308.717,06 динара.
Градилиште је конзервирано и у фази је да се њиме могу кретати моторна возила али уз
максималну опрезност. Са протоком времена и лошим временским условима потребно је додано
одржавање овакве завршне обраде коловоза. Како се ова саобраћајница налази у центру једног
значајног и великог индивидуалног насеља кроз који се је кретао јавни градски превоз а да сада
представља девастирану коловозну површину и да се са протоком времена само наноси штета како
саобраћајници тако и корисницима неопходно је хитно поступање на завршетку планираних и
пројектом предвиђених радова у орјентационом износу од 20.000.000,00 дин.са ПДВ-ом.
Из напред наведених разлога наручилац се одлучио за спровођење преговарачког поступка без
објављивања јавног позива применом чл. 36. ст. 1. т. 3. ЗЈН.
Назив и адреса лица којем ће наручилац послати позив за подношење понуда:

„МАКИ ПЛАСТ“ ДОО ТОГОЧЕВЦЕ - ЛЕБАНЕ, село Бошњаце
 „ТRACE PZP NIŠ “AD NIŠ, Ул. генерала Транијеа бр. 13а
 „ПЗП ЗАЈЕЧАР“ АД ЗАЈЕЧАР, Ул. генерала Гамбете бр. 68
 „АБМ ПУТОГРАДЊА“ ДОО МРАМОР, Мраморско брдо
 „НИСКОГРАДЊА“ ДОО НИШ, Ул. Душана Поповића бр. 22а.
Напомена:
Наведени понуђачи учествовали су у отвореном поступку јавне набавке радова на
периодичном одржавању путева и улица на градском подручју града Ниша.
Остале информације:
Дана 15.04.2015. године наруцилац је упутио Захтев за мишљење о покретању преговарачког
поступка без објављивања позива за подношење понуда Управи за јавне набавке, из разлога
хитности из чл. 36. ст. 1. т. 3) ЗЈН.
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