Република Србија
АП Војводина
Град Сремска Митровица
Градска управа за инфраструктуру и имовину
Сремска Митровица
Ул.Краља Петра Првог бр.5

Број: 404-326/2017-XIII
Дана: 13.07.2017.године

На основу члана 36. ст.7 Закона о јавним набавкама (“Сл.Гласник РС” бр.124/2012,
14/2015 и 68/2015), Комисија за спровођење преговарачког поступка без објављивања позива
за подношење понуда именована Решењем бр.404-326/2017-XIII од 10.07.2017.год.:
ОБАВЕШТЕЊЕ
о покретању преговарачког поступка
без објављивања позива за подношење понуда
- Измена главног пројекта реконструкције Булевара Константина Великог (државни
пут другог реда број 120 – бивши Р-103) од раскрснице са улицом Стари шор до
индустријског колосека (улица Мите Костића) у Сремској Митровици Редни бр.ЈН 1.2.13
I
Назив, адреса наручиоца и интернет страница наручиоца: Градска управа за
инфраструктуру и имовину, Краља Петра Првог бр.5, Сремска Митровица;
www.sremskamitrovica.rs
II
Врста наручиоца: Орган локалне самоуправе
III
Опис предмета набавке, назив и ознака из оптег речника набавки: Измена главног
пројекта реконструкције Булевара Константина Великог (државни пут другог реда број 120 –
бивши Р-103) од раскрснице са улицом Стари шор до индустријског колосека (улица Мите
Костића) у Сремској Митровици; ОРН - 71242000 – Израда пројеката и нацрта, процена
трошкова
IV
Основ за примену преговарачког поступка и подаци који оправдавају његову примену:
Основ за примену ове врсте поступка налазимо у члану 36. ст.1 тч.2 Закона о јавним
набавкама.
Дана 05.октобра 2006.године ЈП „Дирекција за изградњу општине Сремска Митровица“
(правни претходник Градске управе за инфраструктуру и имовину Града Сремска
Митровица) закључила је уговор бр.3569 са Саобраћајним институтом „ЦИП“ доо Београд, за
извођење радова и пружање услуга на изради идејног и главног пројекта реконструкције
саобраћајнице Р-103 (од улице Стари шор до улице Радничке у Сремској Митровици) чија је
укупна вредност износила 11.569.900,00 динара. Иако је у самом уговор наведено да се
односи на радове и услуге, целокупан предмет уговора су заправо биле пројектантске услуге
са мањим делом геодетских и геотехничких радова. Према предметном пројекту, у три
засебне фазе извршени су радови на реконструкцији саобраћајних површина у наведеној

улици Булевар Константина Великог почев од 2008.год. па до 2014.године. До данас, нису
изведени сви радови према предметном пројекту.
Наведеним пројектом обрађена је роконструкција улице Булевар Константина Великог у
дужини од око 1400м и то: главна саобраћајница која представља државни пут, две
једносмерне сервисне саобраћајнице, бициклистичке и пешачке стазе и комплетна комунална
инфраструктура. Измена пројектне документације у овом случају се врши из разлога измене
испројектоване а неизграђене јужне сервисне саобраћајнице у дужини од око 250м, и њен
прикључак на Булевар Константина Великог што подразумева измену једносмерне сервисне
саобраћајнице у двосмерну, са новопланираним семафоризованим прикључком на главну
саобраћајницу. Истом изменом ускладиће се комунална инфраструктура са новим решењем а
наведене измене проузроковаће измену грађевинске дозволе на поменутом делу. Двосмерна
сервисна саобраћајница пројектује се због захтева инвеститора и новопланираних
комерцијалних објеката који се не могу саобраћајно опслужити путем једносмерне
саобраћајнице.
Дана 07.07.2017.године на захтев Наручиоца, Управа за јавне набавке је, под бројем 011-00194/17, издала Мишљење у којем се примена преговарачког поступка без објављивања позива
за подношење понуда одбрава, односно сматра основаном.
V
Назив и адреса лица којем ће Наручилац послати позив за подношење понуда:
Саобраћајни институт „ЦИП“ д.о.о. Београд, ул.Немањима 6/IV.
КОМИСИЈА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПРЕГОВАРАЧКОГ ПОСТУПКА
БЕЗ ОБЈАВЉИВАЊА ПОЗИВА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА рд.бр.1.2.13

