
ОДЛУКА О ИЗМЕНИ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 

Назив наручиоца: 

Адреса наручиоца: 

Интернет страница наручиоца: 

Врста наручиоца: 

Врста предмета:

За добра и услуге: опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке,  

За радове: природа и обим радова и основна обележја радова, место извршења радова, 

ознака из класификације делатности, односно назив и ознака из општег речника набавке:

Првобитна вредност уговора:

Измењена вредност уговора:

Остале информације:

Објективни разлози за измену уговора, уз извод из конкурсне документације или 
одговарајућег прописа у којима се налази основ за измену:


	Text1: Министарство трговине, туризма и телекуникација
	Text2: Немањина 22-26, 11000 Београд
	Text3: www.mtt.gov.rs
	Text5: Уговор о набавци Имплементације електронских сервиса везаних за процес оспособљавања кандидата за возаче (додатне функционалности на Порталу еУправа) (у даљем тексту: Основни уговор) број 404-02-28/2014-02/4, од 20.06.2014. године, закључен по отвореном поступку Јавне набавке – ЈН О-8/2014 између Наручиоца: Министарства трговине, туризма и телекомуникација и Добављача: „S&T Serbia” д.о.о. из Београда. 
	Text6: Вредност овог уговора је 17.500.000,00   динара без ПДВ-а,односно 21.000.000,00 динара  са ПДВ-ом. 
	Text7: Вредност овог уговора је 17.500.000,00   динара без ПДВ-а,односно 21.000.000,00 динара  са ПДВ-ом. 
	Dropdown1: [Органи државне управе]
	Text12: Након потписивања уговора између Министарства и Добављача 20.06.2014. године, Министарство је обавестило МУП дана 12.07.2014. године о потписивању уговора, а крајњи корисник пројекта (Управа саобраћајне полиције) обавештен је о томе званичним дописом од стране Кабинета министра унутрашњих послова, односно Дирекције полиције, дана 29.07.2014.године, што је месец дана након потписивања уговора.- Измена Правилника о садржају, начину вођења и роковима чувања евиденција из области оспособљавању кандидата за возачеБудући да је Правилником о садржају, начину вођења и роковима чувања евиденција из области оспособљавања кандидата за возаче био предвиђен рок за почетак примене електронских сервиса закључно са 25.10.2014.године, било је потребно извршити измену Правилника у том делу, тако да је иста урађена и објављена 10.10.2014.године у Службеном гласнику број 108/2014. Измену Правилника вршила је Управа саобраћајне полиције, као крањи корисник пројекта, с тим да је иста подразумевала не само измену наведеног датума, већ и друге измене које су настале као последица кашњења примене електронских сервиса.- Измена Закона о безбедности саобраћаја на путевимаПокренута је иницијатива за измену Закона о безбедности саобраћаја на путевима који регулише област на коју се пројекат односи и утиче на реализацију истог, а решењем министра унутрашњих послова број 9372/14 формирана је радна група за припрему Нацрта закона о изменама и допунама Закона о безбедности саобраћаја на путевима.У захтеву Добављача и Записнику са састанка Надзорног одбора констатовано је да су наведени процеси битно утицали на процес детаљне анализе пројектног задатка, с обзиром на измене процеса који прописују област на коју се пројекат односи и да ће уређење области оспособљавања бити јасно тек када буду усвојене измене и допуне наведеног Закона. У складу са тим, Добављач је затражио да се пројекат продужи до 15.04.2015. године, са чиме се Надзорни одбор сагласио, а како би се завршиле све дефинисане активности и то:- Усвајање функционалне спецификације до 15.12.2014. године- Развој система до 01.03.2015. године. - Успостављање Тестног система до 31.03.2015.године.- Интегрално тестирање до 10.04.2015. године.- Успостављање продукционог окружења и примопредаја решења до 15.04.2015. године.У допису Дирекције за електронску управу такође је констатовано да су наведени разлози за продужење рока за реализацију уговора основани и да се нису могли предвидети у тренутку закључења основног уговора, као и да се сматра да је предложени рок за продужење уговора реалан. Разматрајући приложену документацију и ценећи одлучне чињенице изнете у достављеним актима, Наручилац је уважио разлоге за продужење рока. На основу наведеног, Наручилац доноси ову одлуку, која се објављује на Порталу јавних набавки у року од три дана од дана доношења и доставља извештај Управи за јавне набавке и Државној ревизорској институцији.
	Dropdown2: [Услуге]
	Text8: Чланом 115. Закона о јавним набавкама („Службени глaсник РС“, бр. 124/12) предвиђено је да након закључења уговора о јавној набавци Наручилац може да дозволи промену цене или других битних елемената уговора само из објективних разлога који морају бити јасно и прецизно одређени у конкурсној документацији и уговору, односно предвиђени посебним прописима, и ако наручилац намерава да измени уговор о јавној набавци дужан је да донесе одлуку о измени уговора која садржи податке у складу са Прилогом 3Л  и да у року од три дана од дана доношења објави одлуку на Порталу јавних набавки и достави извештај Управи за јавне набавке и Државној ревизорској институцији.На основу члана 37. став 13. Закона о министарствима („Службени гласник РС”,број 44/14). Министарство трговине, туризма и телекомуникација преузело је од Министарства спољне и унутрашње трговине и  телекомуникација запослене и постављена лица, као и права, обавезе, предмете, опрему, средства за рад и архиву за вршење надлежности у области спољне и унутрашње трговине, телекомуникација и информационог друштва, које је донело Одлуку о покретању постпука јавне набавке О-8/2014 број 404-02-2/2014 од 10.03.2014. године. Праћење реализације уговора у оквиру Министарства спољне и унутрашње трговине и телекомуникација вршила је Управа за Дигиталну агенду, орган управе у саставу министарства, која је, на основу Закона о министарствима („Службени гласник РС” број 44/14 од 26. априла 2014. године) престала да постоји, а њен правни следбеник, Дирекција за електронску управу, образована је као орган управе у саставу Министарства државне управе и локалне самоуправе. Како би се обезбедио континуитет у новонасталим околностима, закључен је Споразум о сарадњи (бр. 404-02-9/2014-02 од 11. јуна 2014. године) између Министарства трговине, туризма и телекомуникација и Министарства државне управе и локалне самоуправе – Дирекције за електронску управу, којим је предвиђено да Дирекција прати и врши контролу над спровођењем уговора, уз обавезу да доставља извештаје о реализацији уговора, са релевантном документацијом и образложењем извршења и статуса уговорених обавеза. Добављач „S&T Serbia” д.о.о. из Београда упутио је дана 27.11.2014. године захтев за продужење рока за реализацију уговора „Имплементација електорнских сервиса везаних за процес оспособљавања кандидата за возаче (додатне функционалности на Порталу еУправа)“ број 514/14 који је код Наручиоца заведен под бројем 404-02-28 од 27.11.2014.године. Министарство трговине, туризма и телекомуникација је од Дирекције за електронску управу тражило да достави додатне информације о реализацији уговора, као и да достави мишљење о томе да ли су разлози за продужење рока за реализацију уговора наведени у захтеву „S&T Serbia” д.о.о. објективни, и да ли су могли да се предвиде у тренутку закључења Основног уговора од 20.06.2014. године, као и да ли је предложени рок за реализацију уговора до 15.04.2015. године реалан и довољан за завршетак пројекта у целости.Дирекција за електронску управу доставила је Министарству трговине, туризма и телекомуникација Извештај број 404-02-6/2014-01/1 од 08. децембра 2015. године, о реализацији Уговора, у складу са Споразумом о сарадњи закљученог између Министарства трговине, туризма и телекомуникација и Министарства државне управе и локалне самоуправе (бр. 404-02-9/2014-02 од 11. јуна 2014. године), уз који је достављен и Записник са састанка Надзорног одбора одржаног 14.11.2014.године. У захтеву Добављача и Записнику са састанка Надзорног одбора наводи се да су се током реализације уговора јавиле објективне околности које су довеле до потребе за продужење рока за реализацију уговора и то:- Кашњење са почетком реализације пројекта


