Број: 2489
Датум:18.06.2018.године
ОДЛУКА О ИЗМЕНИ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ
Назив наручиоца:

Aпотека „Београд“

Адреса наручиоца:

Бојанска 16/IV

Интернет станица наручиоца:

www.apotekabeograd.co.rs

Врста наручиоца:

здравство

Врста предмета:

услуге

Набавка услуге:

одржавање L3VPN мреже Апотеке „Београд“, ЈН
бр. 10/16

Ознака из класификације делатности, односно назив и ознака из општег речника набавке:
Одржавање опреме мреже за пренос података - 50312310
Првобитна вредност уговора:

6.600.000,00 динара без ПДВ-а

Измењена вредност уговора:

6.930.000,00 динара без ПДВ-а

Објективни разлози:
Дана 03.04.2018. године Апотека „Београд“ је покренула отворени поступак јавне набавке
услуге-одржавање L3VPN мреже, ЈН бр. 08/18, ради закључења новог уговора о јавној набавци,
будући да важећи уговор истиче дана 13.06.2018. године. Дана 07.05.2018. године потенцијални
понуђач поднео је захтев за заштиту права, деловодни број Апотеке „Београд“ 1850. Комплетна
документација јавне набавке услуге-одржавање L3VPN мреже, ЈН бр. 08/18, прослеђена је
Републичкој комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки дана 14.05.2018. године,
ради одлучивања о захтеву за заштиту права, а све у складу са чланом 153. став 1. тачка 2) ЗЈН.
У складу са чланом 115 ЗЈН првобитна вредност уговора од 6.600.000,00 динара увећава се за
износ од 330.000,00 динара. Чланом 158 ЗЈН прописано је да је Републичка комисија дужна да о
захтеву за заштиту права одлучи решењем у року од 20 дана од дана пријема комплетне
документације потребне за утврђивање чињеничног стања и одлучивање. У случају да
Републичка комисија не одлучи у законом прописаном року од 20 дана од дана пријема
комплетне документације, уговорне стране су сагласне да, обзиром да наведене околности
наручилац није могао да предвиди, те да се изменом уговора не мења природа уговора у
целини, продуже важност уговора до одлуке Републичке комисије, односно до закључења
новог уговора и све обавезе из Уговора о јавној набавци услуге - одржавање Л3ВПН мреже
Апотеке „Београд“, ЈН 10/16, које прелазе износ од 6.930.000,00, реализују у складу са
прописима којима се уређује буџетски систем, односно располагање финансијским
средствима, највише до износа средстава која су одобрена финансијским планом Апотеке
„Београд“ за ту намену у 2018. години, односно до износа од 4.170.000,00 динара без ПДВ-а
(4.500.000,00-330.000,00).
Измена Уговора на наведени начин, врши се из разлога да би се спречио губитак интернет
конекције од којег зависи целокупно пословање Апотеке “Београд” (платни промет, пријава
ПДВ-а, плаћање рачуна, испорука галенских и магистралних производа за друге здравствене
установе и најважније, услуге ка крајњим корисницима-издавање лекова на рецепт, еРецепт,
продаја итд.), да се омогући наставак рада Апотеке „Београд“ у складу са важећим законима и
да би се спречио настанак ненадокнадиве материјалне штете.

